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Abstract  

 
Author: Jeanette Karlsson & Solveig Svennersjö 
Title: Suddenly it happens! 
One of your colleagues gets promoted to be your leader. 
-A study of co-workers experiences of having a previous colleague as leader. 
Supervisor: Kjerstin Larsson 
Assessor: Erik Wesser 
 
In this study we examined co-workers experiences of having a previous colleague as their 
leader, which is relatively common. We made qualitative interviews with six social welfare 
administrators who had been through this situation at work. The questions had been 
concentrated at how they were affected by the previous relationship, what expectations they 
had, and their view of how the business had been handled by their leader. The result of these 
interviews has then been connected to two leadership theories. The conclusion of the study 
was that the experience of the situation differs. One negative experience that emerged was 
that the leader had a hard time letting go of the roll as a colleague, which in turn made a few 
co-workers feel bad about how some co-workers were favoured and others not. Some of the 
commented expectations were to receive a more specific job-competent leader from outside, a 
leader who could raise and advance the activity at work, along with expectations of treating 
all co-workers equally. An opinion that the leader was always looking for consensus has 
emerged which wasn't always perceived positive, another wish was that the leader also has to 
be able to make own decisions. Everyone experienced a great involvement in the activities 
and the leadership was also experienced to have been democratic. 
 
Keywords: leader, co-workers, relationship, expectations, leadership 
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Förord 
 
Vi vill framföra ett stort tack till våra informanter som tagit sig tid och gett oss möjlighet att 

få svar på vår frågeställning i uppsatsen. 

 

Även ett stort tack till vår handledare Kjerstin, som givit oss goda råd på vägen och som vi 

fått lärorik kritik utav. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer med hopp om att vi nu återigen ska få delta i 

deras sociala gemenskap. 

 

Jeanette & Solveig    



 5 

1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Bakgrunden till intresset för denna studie är det resultat vi fick fram i en tidigare studie som 

handlade om hur ledarskapet påverkas av rollskiftet då en i arbetsgruppen blir chef över sina 

kollegor. Vi intervjuade då tre chefer inom socialt arbete om deras upplevelser av sin roll att 

bli chef över sina kollegor. Resultatet av vår studie stämde till viss del inte överens med den 

tidigare forskning som finns inom ämnet (se kapitel två). Våra informanter i den studien ansåg 

inte att ledarskapet till någon del påverkades negativt. Vi har fått fram en annan bild utifrån 

våra förkunskaper från tidigare forskning och har uppfattningen om att ledarskapet även kan 

påverkas negativt. Detta resultat har gjort oss nyfikna på att undersöka om även medarbetarna 

i arbetsgruppen har samma positiva upplevelse av att få en tidigare kollega som chef.  

 

Flertalet av dem som blir chefer för första gången, blir det enligt de Klerk (1990) och Lenéer 

Axelsson & Thylefors (2005) på sin egen arbetsplats. De internrekryteras in i sin nya roll (de 

Klerk, 1990:32; Lennéer Axelson & Thylefors, 2005:20-30 ). Vi förmodar att det är ett ämne 

som vi själva eller någon i vår närhet kommer att bli berörda av i framtiden. Våra 

förkunskaper om ämnet är att problem lätt kan uppstå i arbetsgruppen då en i gruppen blir 

chef över sina kollegor. I en arbetsgrupp bygger medlemmar upp en relation, ibland med mer 

anknytning till vissa i gruppen. Vid en nära anknytning delar människor med sig av sitt 

privatliv. Vi är intresserade av medarbetarnas syn på hur en tidigare relation påverkar 

ledarskapet. Tullberg (2006) menar att då en ny chef tillsätts förväntar sig omgivningen att 

den nya chefen ska ha visioner om att påverka både verksamhetens innehåll och 

medarbetarnas arbetsinsatser (Tullberg, 2006:17). Vi är intresserade av om medarbetarnas 

förväntningar påverkats av den tidigare relationen. Det kan enligt Lennéer Axelsson & 

Thylefors (2005) innebära en oerhört stor skillnad mellan att utföra arbetsuppgifter 

självständigt och att arbetsleda andra, och det är inte någon självklarhet att någon som är 

duktig i sitt grundyrke automatiskt blir en bra chef. Men de menar att en person som 

accepterar en chefsroll bör ha arbetat en längre tid inom grundyrket för att det då ska bli en 

naturlig vidareutveckling både personligt och arbetsmässigt. Vidare menar de att det även 

underlättar för kommunikationen mellan chef och medarbetare om chefen är kompetent inom 

arbetsområdet och att det vanligtvis är en förutsättning för att få medarbetarnas respekt 

(Lenéer Axelsson & Thylefors, 2005:114-115). Genom denna studie vill vi undersöka 
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medarbetarnas uppfattning av deras före detta kollegas ledarskap.  Fortsättningsvis i 

uppsatsen benämner vi den före detta kollegan som chef, för att underlätta för läsaren. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera medarbetares upplevelse/uppfattning av att ha en chef 

som tidigare varit en kollega. 

1.3 Frågeställning 

Hur har chefens tidigare relation som kollega påverkat arbetsgruppen enligt medarbetarna? 

Vilka förväntningar har medarbetarna på chefen? 

Hur uppfattar medarbetarna att verksamheten leds av chefen?  

1.4 Avgränsning 

Att få en kollega till chef är vanligt förekommande inom omsorgsarbete för kommunalt 

anställd personal, det har vi genom våra praktikplatser fått vetskap om. För att avgränsa vår 

undersökning har vi koncentrerat oss till en enhet inom socialt arbete i en mellanstor kommun 

i Sverige. 

1.5 Fortsatt framställning   
Denna uppsats består av sju kapitel. Vi har i det första kapitlet formulerat studiens problem, 

syfte, frågeställningar samt hur vi avgränsat vårt arbete. I kapitel två redogör vi för tidigare 

forskning. Kapitel tre börjar med en definition av teoretiska begrepp för att underlätta 

förståelsen av studien. Kapitlet fortsätter sedan med en framställning av vilka teoretiska 

utgångspunkter vi fann relevanta att koppla till studiens syfte och frågeställning. Därefter 

följer kapitel fyra som inleds med vilken metod vi använt oss av och följs sedan av urval, 

validitet och reliabilitet, studiens genomförande, bearbetning av intervjun, forskningsetiska 

överväganden samt arbetsfördelning. Kapitel fem innehåller resultat och analys av det 

material vi fått fram i vår undersökning. I kapitel sex har vi en avslutande diskussion och 

avslutningsvis i kapitel sju en kort slutsats. 
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel redovisar vi den forskning vi funnit inom ämnet som vi anser relevant utifrån 

studiens syfte och frågeställning. I resultat- och analyskapitlet refererar vi sedan till detta 

kapitel och till teorikapitlet. 

2.1 Att byta roll 
Det kan enligt Harty & Harty (2004) vara riskfyllt att bli ledare över sina tidigare kollegor. 

Ledarskapet kan bli otydligt och svagt, eftersom det kan vara svårt att upprätthålla distansen i 

relationen med sin personal. Det kan enligt dem bli lättare att lyssna än att påverka om ledaren 

fortfarande känner sig som en i gruppen. För stora skillnader i tankesätt eller för lite kontakt 

med gruppen omöjliggör att ledaren ska kunna representera gruppen (Harty & Harty, 

2004:108). Enligt de Klerk (1990) är det vanligt förekommande att arbetsledaren rekryteras ur 

gruppen som hon eller han ska ta ansvar för och fördelen är då att den blivande chefen redan 

känner medarbetarna och ledningen. Det finns dock vissa nackdelar också menar han. Det kan 

vara svårt att släppa sin tidigare roll som kollega, från att vara jämlik medarbetare är steget 

stort till att vara chef. Tidigare har krav inte behövt ställas på kollegorna men nu har 

situationen blivit en annan. Vidare menar han att den nya rollen innebär att ta ansvar för 

verksamheten och chefen måste kliva upp och visa en viss auktoritet vilket skapar en distans 

till medarbetarna. För att utveckla ett moget och respekterat ledarskap kan chefen inte leva 

kvar i uppfattningen att vara en bland medarbetarna (de Klerk, 1990:32) 

 

Många chefer som går från den ena rollen till den andra, är enligt Eberhard & Vibits (2004) 

inte riktigt klara över vad som är skillnaden mellan att vara chef och att vara medarbetare. De 

inleder sitt chefskap som om inget har förändrats och anser sig fortfarande vara densamma 

som innan. Det nya chefskapet ger tillslut konsekvenser och det uppstår ett avstånd till dem 

som tidigare var kollegor. De menar vidare att från att ha fått yrkesmässig uppskattning får 

man nu istället daglig kritik, från såväl överordnad chef som medarbetare. Koncentrationen 

riktas inte längre individuellt, istället krävs ett intresse av helheten. Det innebär enligt dem en 

markant rollförändring att gå från att vara en i arbetsgruppen till att bli den som ska ansvara 

för hela gruppen då förväntningarna från medarbetarna infinner sig. Att bli chef, menar 

Eberhard & Vibits (2004), är att ikläda sig en bestämd roll i organisationen. Man blir 

efterhand allt mer medveten om sin nya roll. Det finns tillfällen då man inte kan säga eller 
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göra saker som man gjort tidigare. Man får inte enligt dem vara styrd av snäva personliga 

preferenser för att klara den nya funktionen, man ska kunna anlägga ett helhetsperspektiv på 

beslut som fattas. En chef bör ha en längre och vidare horisont än en medarbetare. (Eberhard 

& Vibits, 2004:37-43). 

 

Wolmesjö (2005) skriver i sin avhandling att flertalet arbetsledare uppger att det mer var av 

en tillfällighet än ett medvetet val att söka en tjänst i ledningsposition. Många har fått 

möjlighet att ”prova på” och först därefter sökt chefstjänster. Hon skriver vidare att hon har 

funderingar kring motiveringen till att de efter att ha ”provat på” sedan sökt/blivit erbjuden 

chefsrollen. Många av arbetsledarna i Wolmesjös avhandling kommer inte ihåg om det 

ställdes specifika krav i samband med den nya anställningen. Däremot de som ”aktivt” sökt en 

chefsbefattning uppger att de har gjort ett medvetet val i sin karriärutveckling (Wolmesjö, 

2005:141-142). 

2.2 Medarbetarnas förväntningar 
Det är en svår uppgift för chefer då de ska försöka leva upp till alla de förväntningar som 

ställs på dem av olika medarbetare (Ahltorp, 1998:198). Dessa förväntningar kan vara av 

olika slag enligt de Klerk (1990). Låga förväntningar på den nya chefen kan bero på att 

medarbetarna känner chefen sedan tidigare eller att de inte samtycker med ledningens motiv 

av valet. Han menar då att medarbetarna kan misstro chefens kompetens vilket kan göra det 

svårt att lyckas som chef även om ledaregenskaperna är goda. För att lyckas som chef över 

tidigare kollegor är det enligt de Klerk (1990) viktigt att vara medveten om vilket stöd som 

finns hos kollegorna, att majoriteten är positivt inställda, innan man tar på sig ledarskapet.  

Höga förväntningar menar de Klerk (1990) är positivt och gör det lättare för chefen att växa in 

i den nya rollen. Då en person känner sig välkommen stärks hennes självförtroende. Han 

menar att det både kan ge upphov till negativa och positiva förväntningar då en i gruppen blir 

chef över de andra. Om förväntningarna är för stora kan det enligt de Klerk (1990) innebära 

problem för den nya chefen. Det gäller då att vara tydlig och göra klart för medarbetarna vad 

den nya funktionen innebär, de kanske inte inser att den nya rollen även innebär ett ansvar 

gentemot den högre ledningen och organisationen (de Klerk, 1990:32-33).  

 

Goffman (2006) menar att vi intar olika roller beroende på vad som förväntas av oss. Det är 

enligt honom en fördel att tidigare tillhört den rollkategori som man vid ett annat tillfälle ska 

bemöta utifrån en ny roll. Genom att på förhand ha information om vad som förväntas av en 
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ny roll underlättar det för oss att tolka och bemöta dem på ett passande sätt (Goffman,2006:9-

13).  

2.3 Chefsegenskaper 
En chefsparadox är enligt Ahltorp (1998) att en chef bör ha inlevelseförmåga för att förstå hur 

människor vill ha det och hur andra uppfattar henne eller honom. Samtidigt bör chefen vara 

tillräckligt hårdhudad för att stå ut med att inte vara alla till viljes. Den balansgången är svår, 

och vissa chefer kan enligt Ahltorp (1998) med tiden bli alltför styrande och tappar tillslut helt 

känslan för andras behov. Andra utvecklar en för stor bindning till andras uppskattning så att 

de får svårt att manövrera bland konsekvenserna i vissa beslut. Hon menar att resultatet blir 

antingen mjuk och beslutsoförmögen eller okänslig och slavdrivande. De chefer som bygger 

på en öppen kommunikation i sitt sätt att leda lär sig mer om sig själv och andra under 

arbetets gång (Ahltorp, 1998:198-202). Lenéer Axelsson & Thylefors (2005) skriver att en 

chef bör ha många olika egenskaper. Enligt svenska studier anser personal att de viktigaste 

chefsegenskaperna är förmågan att lyssna, vara lyhörd och öppen. Även yrkeskompetens, 

tydlighet och tillit anses som viktiga egenskaper. De två allra viktigaste är dock enligt svensk 

personal självförtroende och psykisk stabilitet/mognad. En chef med självförtroende gör att 

hon har lättare att tåla kritik och ifrågasättanden (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005:102). 

2.4 Relationer mellan chef och medarbetare 
En rollkonflikt kan uppstå om chefen och den anställde har en kamratlig relation enligt 

Appelgren & Hansson (1991). Reaktionen visar sig när chefen blir tvungen att ta ett beslut 

som påverkar den anställde negativt eftersom fastställandet kan kännas felaktigt ur ett 

relationsperspektiv. Det är även bra att vara medveten om att relationer av det här slaget 

inverkar på övriga anställda (Appelgren & Hansson, 1991: 27-28). Stringer (2006) visar i sin 

forskning att om relationen mellan chef och medarbetare är av hög kvalité, så har det en 

positiv inverkan på hur väl de anställda trivs på arbetsplatsen. Med hög kvalité menas då att 

chefen är väl insatt i arbetsuppgifterna, står bakom sin personal och ger dem frihet att arbeta 

självständigt, har förmågan att fatta beslut och att ge beröm.  Kvaliteten i relationen bidrar 

enligt Stringer (2006) till ökat förtroende, bättre kommunikation, mer stöd, uppskattning och 

hänsynstagande från chefen. Vidare leder detta även till att medarbetarna då de trivs på 

arbetsplatsen också åstadkommer mer samt att verksamheten förs framåt (Stringer, 2006:136). 

 

Situationen mellan ledare och medarbetare kan enligt Kaufmann & Kaufmann (2005) ses som 

ett bytesförhållande. Ledarens kapital består av en förmåga att lösa problem och konflikter, 
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samordna gruppens aktiviteter och bidra till trivsel i gruppen, och detta kapital kan bytas mot 

medarbetarnas. Deras kapital består i att de visar erkännande, respekt, lojalitet och att de ger 

ledaren inflytande över arbetsuppgifterna. Detta kan enligt Kaufmann & Kaufmann (2005) ses 

som ett socialt utbyte och i detta uppstår ledarskapets personliga legitimitet. Att som ledare 

vara respekterad och lojalt bemött av sin personal underlättar då svåra och impopulära beslut 

ska tas (Kaufmann & Kaufmann, 2005:386-387). Arbetsplatsmöten är en metod för 

människor att träffas för att erbjuda sitt kunnande, där underlag för vardagen blandas med 

åtgärder för framtiden. Tillsammans i forumet kan man skapa nya idéer och ge stöttning åt de 

beslut som fattas, vilket ger en dubbelriktad kommunikation (Appelgren & Hansson, 1991: 

99-100). 

 

Tullberg (2006) menar att ledarskap kan betraktas som en relation mellan två parter där den 

som leds ger legitimitet åt ledaren att påverka och ha inflytande på arbetet som utförs och på 

vilket sätt det görs. Att sätta mål och ge anvisningar om hur målen ska nås samt att 

belöna/bestraffa i förhållande till vilket resultat som uppnåtts är exempel på den legitimitet 

som ledaren ges av den ledda (Tullberg, 2006:15).  

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att då en medarbetare byter roll och blir chef 

över sina kollegor, så riskerar ledarskapet att bli svagt och otydligt eftersom det kan vara svårt 

för chefen att släppa sin kollegieroll. Det är enligt forskning viktigt att i den nya rollen visa en 

viss auktoritet vilket skapar en distans till medarbetarna som i sin tur kan ge konsekvenser i 

form av kritik från dem. I den nya rollen som chef ska koncentrationen riktas mot 

verksamheten som helhet och inte individuellt. Vidare visar tidigare forskning att medarbetare 

har många olika förväntningar på sin nya chef. Låga förväntningar kan bero på att chefen är 

känd sedan tidigare eller att medarbetarna är missnöjda med vem som ledningen utsett till 

chef. Höga förväntningar underlättar för chefen att växa in i den nya rollen. Om en person 

känner sig välkommen och om det finns höga förväntningar stärks självförtroendet. Vidare är 

det en fördel att tidigare tillhört den rollkategori man senare ska bemöta utifrån en annan roll 

eftersom man då känner till vilka förväntningar som finns. Som chef är det enligt forskning 

bra att vara medveten om att en alltför kamratlig relation mellan chef och medarbetare kan 

leda till en rollkonflikt då beslut ska tas som påverkar medarbetaren negativt. Sådana 

relationer kan även påverka de övriga i arbetsgruppen. Om relationen mellan chef och 

medarbetare är av hög kvalité så bidrar det i förlängningen till trivsel på arbetsplatsen och till 

att verksamheten förs framåt. En chef som är respekterad och lojalt bemött av sin personal har 
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lättare att fatta svåra och impopulära beslut. Forskningen visar vidare att en chef bör ha 

inlevelseförmåga och samtidigt vara tillräckligt ståndaktig för att klara av att inte vara alla till 

viljes. Enligt svenska studier är de två allra viktigaste chefsegenskaperna självförtroende och 

psykisk stabilitet/mognad.
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenterar vi begreppsdefinitioner och två olika ledarskapsteorier som vi i 

analyskapitlet har för avsikt att relatera till vår empiri. Vi har valt att utgå ifrån den 

demokratiska och den situationsanpassade ledarskapsteorin. Anledningen till att vi valt dessa 

teorier är att vi genom egna erfarenheter har uppfattningen om att de är vanligt 

förekommande.  

3.1 Begreppsdefinitioner 
 
Ledare 

Den person i arbetsgruppen som vid en viss tidpunkt eller under en viss tidsperiod utövar mer 

inflytande än de övriga i gruppen (Lenéer Axelsson & Thylefors, 2005:97). 

 

Chef 

En person som formellt har utsetts till att få en chefsbefattning och syftet med 

chefsbefattningen är att chefen ska utöva ledarskap (Lenéer Axelsson & Thylefors, 2005:97). 

 

Ledarskap 

Ledarskap kan beskrivas som en förmåga och möjlighet att påverka och leda andra, det kan 

ses som ett resultat av ledarens beteende, kunskap och förmåga att handla rätt i olika 

situationer samt att uppföra sig och använda de metoder som förväntas av en modern ledare 

(Tullberg, 2006:13). 

 

Ledarstil 

Begreppet ledarstil kan beskrivas med de grundläggande drag i ledarbeteendet som är mest 

lämpliga. Enligt Wolvén (2000) kan två grundläggande beteenden urskiljas, det ena innebär 

envägskommunikation uppifrån och inriktar sig på att strukturera och definiera både ledarens 

och de underställdas roller. Det andra inriktar sig på ett ömsesidigt förtroende och uppmuntrar 

tvåvägskommunikation (Wolvén, 2000:255).   
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Delaktighet 

Delaktighet innebär att arbetsgruppen ges tillfälle att påverka beslut som rör deras 

arbetsinnehåll och arbetsmiljö, vilket kan öka motivation och arbetsmoral på arbetsplatsen 

(Bolman & Deal, 2005:186). 

 

Legitimitet 

Legitimitet innebär att medarbetare accepterar ledarens rätt att utöva inflytande, även om det 

går mot egna åsikter eller intressen (Tullberg, 2006, sid. 15). Den chef som lever som han lär 

får legitimitet och det är de ledda som legitimerar ledarskapet (Ahltorp, 1998:100). 

 

Makt 

Ledarskap vilar på social makt som innefattar en persons förmåga att påverka andra (Lennéer 

Axelsson & Thylefors, 2005:102-103). Ledarens makt innebär både förmågan att påverka sina 

medarbetare och genom denna påverkan få saker och ting att hända (Bolman & Deal, 

2005:476). 

3.2 Demokratiskt ledarskap 
Demokratisk ledarstil bygger enligt Wolvén (2000) på tvåvägskommunikation där de 

underställda blir informerade om verksamhetens mål och är delaktiga i planeringen. Ledaren 

är lyhörd och tar gärna del av medarbetarnas synpunkter och uppmuntrar till kritik och 

diskussioner som kan påverka ledarens beslut. Kritik upplevs av ledaren som ett viktigt och 

nödvändigt inslag för att de uppställda målen ska uppnås. Den underliggande människosynen 

vid demokratiskt ledarskap är att människan är kreativ och aktiv och gärna arbetar om arbetet 

ger stimulans (Wolvén, 2000:123). Demokratiskt ledarskap är enligt Lennér Axelsson & 

Thylefors (2005) detsamma som medinflytande och maktdelning. Besluten baseras inte på 

strävan efter popularitet eller personliga behov, utan på verksamhetens behov. Den 

demokratiske ledaren förfogar över vanligtvis ett brett register av goda egenskaper, 

exempelvis god social förmåga, vilket ger en trygg grund för chefen att stå på (Lennér 

Axelsson & Thylefors, 2005:109). Ledare som använder denna stil vill utveckla goda 

relationer till sina underordnade genom att bland annat vara uppmärksamma, stödjande och att 

visa hänsyn. Medarbetarna involveras och är delaktiga i de beslut som rör arbetet (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008:470). 
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Enligt Lenéer Axelsson & Thylefors (2005) är inte alla demokratiska ledare identiska, även 

om deras gemensamma drag framför allt visar sig i en personlig mognad och en tillit till 

medarbetarna. Synen på gruppen består av vuxna och ansvarskännande personer, med för 

verksamheten nyttiga resurser. Klimatet är fritt från prestige och chefen kan när det blir 

uppenbarat erkänna sina misstag. Det leder enligt dem till att medarbetarna blir mer 

riskvilliga. Ett misstag från chefen upplevs inte liktydigt med en katastrof. När en chef 

uppskattas av sina medarbetare överser man lättare med hans eller hennes brister (Lennér 

Axelsson & Thylefors, 2005:109).  

 

Anrell (1989) påvisar att erfarenhet av det demokratiska ledarskapet är att det som 

konsekvens kan bidra till att ledarens roll suddas ut och att många ledare upplever det som att 

de inte längre behövs. Han menar vidare att majoritetsbeslut innebär att minoriteten som inte 

stödjer det fattade beslutet får en minskad arbetsmotivation. Han framhåller att det 

demokratiska ledarskapet lätt kan leda till inget ledarskap alls (Anrell, 1989:23). 

3.3 Situationsanpassat ledarskap 
Det situationsanpassade ledarskapet går ut på att det vid olika situationer krävs olika former 

av ledarstil och organisering. Det innebär enligt Anrell (1989) och Lind Nilsson & 

Gustavsson (2006) både en anpassning till verksamheten och till den enskilde medarbetaren. 

Vid situationsanpassat ledarskap krävs enligt dem att ledaren har en förmåga att möta 

medarbetarens behov utifrån vad den enskilde individen behöver, uppgiftens art och vad 

situationen kräver. Ledaren använder olika ledarstilar som han eller hon anpassar efter 

medarbetarens förmåga att självständigt ta ansvar för arbetsuppgifterna. Det som är avgörande 

för ledarens förhållningssätt är medarbetarens kompetens och grad av mognad i sin utveckling 

(Anrell, 1989:30; Lind Nilsson & Gustavsson, 2006:105-106). 

 

Fred Fiedler är kanske en av de mest kända ledarskapsforskarna och under 15 års tid har han 

samlat in material i flera olika länder som han sedan baserat sina analyser på. Hans centrala 

tes är att ledarstil måste anpassas till situationen (Wolvén, 2000:257). Fiedler fokuserar på 

effektivitet och hävdar att ledaren måste ha inflytande bland sina underordnade skriver 

Jacobsen & Thorsvik (2008). Han menar att inflytande inte är en fråga om personliga 

egenskaper utan om sociala relationer i form av makt och auktoritet. Fiedlers modell utgår 

från tre centrala drag hos situationen, för det första i vilken utsträckning ledaren har 

legitimitet hos sina medarbetare, för det andra i vilken utsträckning uppgifterna är 
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strukturerade och att medarbetarna känner till hur målen ska uppnås samt för det tredje i 

vilken utsträckning ledaren tilldelats formell auktoritet. Om alla dessa tre drag uppfylls till 

stor del menar Fiedler att situationen är gynnsam för ledaren att uppnå effektivitet hos 

medarbetarna (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 478-479).  

 

För att en ledare ska fungera på bästa sätt inom den situationsanpassade ledarskapsmodellen 

krävs att hon eller han har förmågan att anpassa sig till situationen vilket även innebär att 

besitta egenskaper som bland annat lyhördhet, flexibilitet, medvetenhet och 

realitetsanpassning (Thylefors, 1991:112).Enligt Ahltorp (1998) kommer gruppens 

medarbetare att ha ett stort inflytande på vilken ledarstil som till slut kommer att vara 

framgångsrik. Hon menar att om det är medarbetare som arbetat länge i verksamheten, så 

gäller det för den nytillträdde chefen att anpassa sig till detta. Ofta består arbetsgruppen av en 

blandning gamla trotjänare och nya, utvecklingshungriga, som vill se saker hända fort. Vidare 

menar hon att förändrade förutsättningar för medarbetarna kräver att chefen utvecklar en ökad 

tolerans för olikheter och en genuin förståelse för hantering av mångfald. Situationens 

inverkan på chefsroller och ledarstilar påverkas av krav och utmaningar från fyra håll, dels 

genom den egna påverkan men även av organisationens, omvärldens och medarbetarnas 

påverkan (Ahltorp, 1998:195-196). 

 

För att uppnå ett effektivt resultat innebär det också enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) att 

ledaren måste vara uppmärksam på, att det beteende som är lämpligt för en underordnad i en 

situation, inte nödvändigtvis behöver ge samma resultat i förhållande till andra. Ledarstilen 

anpassas enligt dem genom att ha olika grader av styrande respektive stödjande i förhållande 

till de underordnades mognad. Vid låg mognad hos de underordnade bör ledaren alltså vara 

instruerande och tala om vad som ska göras och efterhand då mognaden blir högre försöker 

ledaren förstärka den positiva inställningen till arbetsuppgifterna genom en kombination av 

styrande och stödjande ledarstil (Jacobsen & Thorsvik, 2008:474-476). 

 

De ledarskapsteorier och begrepp vi valt är centrala för att studera vilken ledarstil våra 

intervjupersoner uttolkar hos deras chef som tidigare varit en kollega. Vi har inte haft för 

avsikt att studera någon faktisk ledarskapsteori, utan endast medarbetarnas uppfattning av hur 

verksamheten leds av chefen.
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4 Metod 
I detta kapitel presenterar vi vårt metodval och diskuterar för- och nackdelar med den metod 

vi valt för vår undersökning. Vidare presenterar vi urval, validitet och reliabilitet, studiens 

genomförande, bearbetning av empirin, forskningsetiska överväganden och arbetsfördelning.     

4.1 Metodval 
För att på bästa sätt uppfylla syftet med vår studie har vi valt att använda den kvalitativa 

intervjun i vår undersökning. Enligt Holme & Solvang (1997) gör den kvalitativa ansatsen 

undersökningen mer detaljerad och det blir lättare att fånga upp tankar och erfarenheter som 

möjligen hade blivit utelämnade via en kvantitativ studie. Ett färdigtryckt enkätformulär kan 

göra att viktig information missas via betydande följdfrågor. Den kvalitativa metoden 

kännetecknas av närhet till forskningsobjektet (Holme & Solvang, 1997: 92-93). Med vår 

studie vill vi ta del av medarbetarnas upplevelser av då en kollega avancerar och blir deras 

chef.  

 

Det finns enligt Denscombe (2009) olika typer av forskningsintervjuer, strukturerad, 

semistrukturerad och ostrukturerad. En strukturerad intervju består av fasta frågor med ett 

begränsat antal svarsalternativ, den semistrukturerade har förutbestämda frågor där forskaren 

är flexibel och öppen för intervjupersonens utveckling av intervjun. I den ostrukturerade 

intervjun introducerar forskaren ämnet och låter sedan intervjupersonen fritt utveckla sina 

idéer och tankegångar (Denscombe, 2009: 233-235). 

 

Den semistrukturerade intervjun har sina fördelar menar Alvesson & Deetz (2009) genom att 

intervjupersonens erfarenheter, intryck och kunskap kan beaktas och dokumenteras på ett 

rikare sätt. Forskaren kan genom intervjun få perspektiv och information som hon inte tänkt 

på innan. En annan fördel med den semistrukturerade intervjun är att det finns möjlighet för 

forskaren att få en förståelse av intervjupersonen till svårtolkade meningar så att de blir 

meningsfulla för studiens syften (Alvesson & Deetz, 2009: 82).  

 

Det finns vissa problem förbundna med intervjuer. Alvesson & Deetz (2009) menar att det 

finns en risk att den intervjuade blir påverkad att svara på önskvärt sätt, vilket är svårt för 

forskaren att undvika eller minimera. Intervjun påverkas även av vilka värderingar vi har samt 
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hur de sociala normerna påverkar vårt sätt att uttrycka oss. Därtill kommer att man aldrig kan 

veta vilka förväntningar undersökningspersonerna har eller hur ärliga de är i undersökningen 

(Alvesson & Deetz, 2009: 83). För att på bästa sätt minimera påverkan av intervjupersonens 

svar kan forskaren enligt Denscombe (2009) anstränga sig genom punktlighet, lyhördhet och 

neutralitet för att på så sätt få intervjupersonen att känna sig behaglig till mods och ge ärliga 

svar (Denscombe, 2009:245).  

 

Vi har valt att använda oss av den semistrukturerade intervjun, eftersom de intervjuade då 

tillåts använda sina egna ord och tankar till skillnad från strukturerade intervjuer där forskaren 

enligt Denscombe (2009) har en stark kontroll över frågorna och svarens utformning 

(Denscombe, 2009:233-235). De frågor vi ställt (se bilaga 1) har varit formulerade så att de på 

bästa sätt kan besvara frågeställningen i studien. Däremellan har det funnits utrymme för 

följdfrågor och annat som informanterna har velat ta upp. Vi är medvetna om svårigheten med 

att kontrollera att informanterna svarar helt uppriktigt eftersom studien handlar om 

människors upplevelser.  

4.2 Urval  
För att få tag på informanter till vår studie har vi vänt oss till en enhet i en kommun där en av 

oss gjort sin praktik och även vikarierat en del som biståndshandläggare. Vi har skickat ett 

informationsbrev (se bilaga 2) angående studien till alla biståndshandläggare på avdelningen. 

Sex av dem var villiga att delta i undersökningen. Urvalet av informanter har skett genom 

nyckelpersoner och vi anser liksom Denscombe (2009) att det är ett värde att ha personlig 

kontakt med nyckelpersoner som kan ge oss privilegierad information som grundar sig i att de 

befinner sig i en speciell position (Denscombe, 2009:233).  

4.3 Validitet och reliabilitet  
För att uppnå en god validitet i kvalitativ forskning ska forskaren använda en metod som 

undersöker det den är avsedd att undersöka (Kvale, 1997:215). I denna studie har vi använt 

intervju som metod för att få svar på informanternas upplevelse av att få sin kollega till chef. 

Vi har lagt stor vikt vid utformningen av intervjuguiden så att frågorna på bästa sätt kan 

besvara syftet och frågeställningen. Frågorna har varit formulerade på ett tydligt sätt och vi 

har ställt följdfrågor vid de tillfällen vi sett att vi inte fått svar på det vi ville veta.   

 

Reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet och hänför sig till resultatets konsistens i 

kvalitativa studier (Kvale, 1997:85). För att uppnå en god reliabilitet har vi använt oss av 
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bandspelare samt även antecknat under intervjuerna. Efter att ha omvandlat bandinspelning 

till text har vi gett informanterna tillfälle att läsa igenom sina svar för att säkerställa att vi 

tolkat svaren på ett riktigt sätt. I resultat och analyskapitlet redovisas både tolkningen av 

informanternas svar och vissa citat så att det ska bli tydligt för läsaren hur vi tolkat och 

analyserat. 

4.4 Studiens genomförande 
Vårt första steg har varit att göra en skriftlig förfrågan till överordnad chef angående 

intervjuerna med den arbetsgrupp vi i förväg valt till vår studie. Denscombe (2009) anser det 

nödvändigt att få ett godkännande från relevant överordnad eftersom informanterna ingår i en 

organisation och är ansvariga inför andra högre upp i beslutshierarkin (Denscombe, 

2009:251). I nästa steg har vi skickat ett informationsbrev till var och en i arbetsgruppen. 

Brevets innehåll har varit information om vilka vi är, syftet med undersökningen, information 

om att deltagandet är frivilligt samt att intervjun när som helst kan avbrytas. Vi har valt att 

inte lämna ut frågorna i förväg, för att undvika att informanterna, som arbetar på samma 

avdelning, medvetet eller omedvetet ska påverka varandra till att svara på liknande sätt, vilket 

kan innebära att resultatets tillförlitlighet minskar.  

 

Vi har medverkat båda två under alla intervjuer. Eftersom en av oss vikarierat en del på 

avdelningen i samma position som informanterna har vi bestämt oss för att den andre ska 

utföra intervjuerna för att på så sätt minska påverkansfaktorn. Den av oss som var känd av 

informanterna har antecknat, skött bandspelaren och försökt få en uppfattning om något 

eventuellt skulle sägas ”mellan raderna” vilket enligt Denscombe (2009) senare kan underlätta 

tolkningen av samtalet (Denscombe, 2009:256). Vi är medvetna om att det ändå finns en viss 

risk för påverkan av intervjusvaren då en av oss är känd av informanterna. Det vi har uppfattat 

beroende på detta var att ibland kunde någon av informanterna säga ungefär ”det har väl du 

också märkt” eller ”så är det ju här, eller hur?” Vår uppfattning är att det kan inge förtroende 

hos informanterna då en av oss är känd av dem sedan tidigare. På så sätt tror vi att det 

underlättar för intervjupersonerna att öppna upp sig och ge tillförlitliga svar. Innan intervjun 

har vi gått igenom undersökningens syfte och bakgrund till vårt intresse för vår informant. Vi 

har även gått igenom de fyra huvudkraven enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Vi har intervjuat sammanlagt sex kvinnor som arbetar som biståndshandläggare på samma 

avdelning inom socialt arbete. Att det enbart är kvinnor beror på att det till största delen är 

kvinnor som arbetar där och att det var de som ville medverka i undersökningen. Varje 
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intervju har tagit ca 45 minuter och vi har genomfört fem av dem efter deras önskemål på 

deras egna kontorsrum. Enligt Denscombe (2009) är det önskvärt att vara på en plats där 

informanten känner sig bekväm (Denscombe, 2009:252). En av informanterna hade önskemål 

om ett annat rum för intervjun som hon hade ordnat då vi kom dit. En annan av informanterna 

valde bort att bli inspelad, vi ifrågasatte inte varför, utan respekterade hennes önskemål och 

förde därför enbart anteckningar vid den intervjun. Vi anser dock att vi tolkat intervjusvaren i 

den intervjun på ett tillförlitligt sätt eftersom informanten fått tillfälle att läsa, kommentera 

och komplettera våra anteckningar från intervjun.  

4.5 Bearbetning av empiri  
Då vi samlat in all empiri från intervjuerna har vi strukturerat upp materialet inför analysen. 

Vi har lyssnat på bandinspelningen och ordagrant skrivit ner allt som sagts. Enligt Kvale 

(1997) har vi sedan sorterat bort viss information som vi ansett vara oväsentlig för att uppfylla 

studiens syfte (Kvale, 1997:171). Då transkriberingen av rådata har gjorts begriplig har våra 

informanter erbjudits att titta på materialet för eventuella kommentarer och för att försäkra oss 

om att vi tolkat på rätt sätt. Vissa har hört av sig med lite kompletteringar, men även om saker 

de inte ville att vi skulle ta med i uppsatsen. I analysen har vi sedan försökt att lyfta fram det 

vi ansett vara mest relevant och betydelsefullt utifrån syfte och frågeställningar.   

4.6 Forskningsetiska överväganden  
Under hela forskningsprocessen har vi varit noga med att följa de fyra huvudkraven för att 

skydda våra informanter. Informationskravet har vi uppfyllt genom att ge information till våra 

informanter om vårt syfte. De har även fått information om vad undersökningen kommer att 

användas till. Samtyckekravet har uppfyllts genom att inhämta samtycke från var och en av 

informanterna. De har samtidigt fått information om att det var frivilligt att medverka samt att 

de när som helst under processen kan avbryta medverkan. Materialet som vi fått fram har 

endast används för undersökningens syfte. Vi har plockat bort information som gör det 

möjligt att identifiera informanterna. På så sätt har vi även uppfyllt konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 1999, s.7-14). Vår undersökning har varit mindre etiskt 

riskfylld, eftersom våra informanter hade en roll som gjorde det mindre vanskligt att uppleva 

frågorna kränkande.  

4.7 Arbetsfördelning 
Allt material till uppsatsen har vi tagit fram var för sig och sedan gått igenom det som vi 

ansåg vara relevant att använda oss av. Alla intervjuer har vi utfört tillsammans och själva 
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skrivandet har vi delat upp i olika avsnitt som vi sedan bearbetat tillsammans. Vi anser att vi 

båda två har varit lika delaktiga under hela arbetets gång. 
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5 Resultat och analys  
I det här kapitlet redovisar vi det underlag vi fått fram i intervjuerna och i vår analys av det 

insamlade materialet. Vi presenterar de svar vi fått av informanterna både med referat och 

med citat utifrån våra frågeställningar. Vi drar även jämförelser mellan materialet, tidigare 

forskning och teori. Vår etiska utgångspunkt gör att vi fingerar namnen för att skydda 

informanterna och bevara anonymiteten. Vi inleder med en presentation av 

intervjupersonerna. Därefter går vi in på betydelsen av relation och förväntningar i 

ledarskapet. Vi avslutar med att visa vilket förhållande som avgör typ av ledarskap samt hur 

ledarskapet har uppfattats. 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 
Som vi redan nämnt har vi intervjuat sex biståndshandläggare ur samma arbetsgrupp och 

deras upplevelser av att en kollega blir deras chef. Informanterna har upplevelser av olika 

chefer och vi har inte för avsikt att analysera en specifik chef utan utgår endast från 

upplevelser av situationen och hur det påverkar ledarskapet.  

5.2 Bakgrund 
Inledningsvis ställde vi frågan om hur länge de hade varit kollegor innan en av dem 

avancerade och blev chef. Det fanns vissa skillnader i svaren. Fyra av dem hade varit kollegor 

under två till fem år, medan två av dem hade varit kollegor under en längre tid, mellan tio till 

femton år. Flertalet av informanterna har upplevt den aktuella situationen flera gånger under 

sitt yrkesverksamma liv, från en till tre gånger. Chefskapet varade allt mellan ett till fem år, 

beroende på att de hade upplevelser från olika chefer.  

 

Den chefen jag har nu har varit min kollega, men även den chefen jag hade innan har 

också varit min kollega under några år, men det är länge sedan. Hon började här hos oss, 

men då var vi kollegor under en kort tid innan hon blev min chef. Jag har även haft 

ytterligare en kollega, som blev min chef, vi var kollegor flera år innan. (Doris) 

 

Vi ville ta del av om det var fler av kollegorna som blev tillfrågade om chefsrollen. Det visade 

sig vara ett vanligt förekommande inom verksamheten. Två av dem var inte riktigt säkra på 

om fler hade blivit tillfrågade, fyra av dem ansåg att det hade ägt rum. 
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Det har fungerat så, att den som har varit biträdande chef har gått in och vickat vid 

sjukskrivning och tjänstledighet, de har sedan blivit tillfrågade om chefposten. En av dem 

fick söka jobbet då en chef slutade och tjänsten gick ut på annons. (Doris) 

 

Om vi drar paralleller mellan den information informanterna gav oss och tidigare forskning 

visar det sig att det finns likhet i de resonemang som de Klerk (1990) framhåller, att det är 

vanligt att arbetsledaren rekryteras ur gruppen (de Klerk, 1990:32). Även i Wolmesjös (2005) 

avhandling framkommer det att flertalet har fått möjlighet att ”prova på” och först därefter 

blivit erbjudna chefsrollen (Wolmesjö, 2005, sid. 141-142).  Det visade sig i intervjun att det 

är vanligt att chefer rekryterades från den befintliga arbetsgruppen och att flera av dem hade 

upplevt det flera gånger.  

5.3 Upplevelser av hur relationen varit och hur/om den förändrats 
I en arbetsgrupp bygger medlemmar upp en relation, ibland med mer anknytning till vissa i 

gruppen. Vi bad om en beskrivning av relationen kollega/kollega. Enligt Tullberg (2006:15) 

kan ledarskap betraktas som en relation mellan två parter där medarbetarna ger legitimitet åt 

ledaren att påverka arbetet som utförs. Svaren blev ganska genomgående att de hade en bra 

relation, som med vilken arbetskamrat som helst på kontoret. En uppgav att de haft en 

närmare relation. 

 

Vi jobbade nära varandra, vi var back-up för varandra. Vi hade samma syn på hur vi 

skulle arbeta. Vi fungerade väldigt bra ihop (Ellen).  

 

Ellen trivdes väldigt bra på arbetet med den chef hon relaterade till i vår studie eftersom de 

hade en bra relation sedan tidigare. Här gör vi kopplingen till Stringers (2006: 136) forskning 

då det framkommer att hög kvalité på relationen mellan chef och medarbetare i förlängningen 

bidrar till trivsel på arbetsplatsen. Vidare frågade vi om de upplevde någon skillnad i 

relationen då kollegan blivit chef och fyra av informanterna svarade att de inte upplevde 

någon direkt skillnad. Två av våra informanter upplevde däremot en stor skillnad i relationen. 

De berättade att de upplevde det som om chefen hade svårt att släppa taget om dem i 

arbetsgruppen som hon tidigare hade haft en närmare relation till. Att vissa favoriserades och 

att chefen hade svårt att säga emot dem. De framförde i intervjun att det märktes väl att 

chefen var kvar i sin gamla gruppering. 
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Hon hade ju vissa favoriter bland kollegorna och hon vågade ju inte säga emot dem. Hon 

såg inte alla och då blev det ju favoriter såklart (Ann). 

 

Det märktes tydligt på henne att hon var kvar i sin gamla gruppering. Det var inte bra, det 

kunde vara lite tissel och tassel i korridorerna. Jag ser inget positivt med det. Hon kunde 

inte hantera situationen, kände jag (Fia). 

 

Två av våra informanter upplevde inte att de hade påverkats av kollegans nya roll. Däremot 

visade det sig att fyra av informanterna hade påverkats mer eller mindre. De upplevde att de 

inte kunde diskutera lika förtroligt längre med chefen. Samtalsämnen som tidigare diskuterats 

dem emellan byttes nu ut till någon annan av kollegorna. Det framkom att de som påverkades 

mest av rollbytet, kände av att chefen behandlade dem olika, att hon hade sina favoriter. 

 

Hon gjorde ju aldrig mig något illa, men man märkte ju att hon behandlade alla olika. Det 

var svårt. Det är ju klart att man påverkas, det är ju lite konstigt när en arbetskamrat 

kommer, beroende på vem det är och hur du själv förändras (Ann). 

 

Resultatet visar att det finns en risk att chefer favoriserar vissa av sina kollegor om hon har 

svårt att släppa sin gamla roll som medarbetare. Då relationen var närmare till vissa 

medarbetare upplevde informanterna att chefen hade svårt att hantera situationen.  Det fanns 

tillfällen då chefskapet blev svagt då chefen hade svårt att säga emot. Harty & Harty 

(2004:108) menar att då en kollega tar steget upp och blir chef över sina kollegor kan det vara 

svårt att hålla en distans till sin personal. Även de Klerk (1990:32) menar att det kan vara svårt 

att släppa sin tidigare roll som kollega och att det är ett stort steg mellan att vara jämlik 

medarbetare och att vara chef. Informanterna upplevde att de inte längre kunde diskutera med 

chefen på samma sätt som förut och de påverkades även av att alla inte behandlades lika av 

chefen. Detta kan vi känna igen ifrån Eberhard & Vibits (2004:37-43) som menar att många 

som byter roll på sin arbetsplats inte inser den stora skillnaden mellan att vara chef och att vara 

medarbetare. De går in i den nya rollen som om ingenting har förändrats. De menar vidare att 

det kan uppstå konsekvenser eftersom det till slut uppstår ett avstånd till de tidigare kollegorna 

men efterhand blir chefen medveten om sin nya roll. Det finns enligt dem tillfällen då man som 

chef inte kan göra eller säga saker som tidigare. Vi kan se att dessa konsekvenser hos vissa 

medarbetare gjort att de inte känner sig lika behandlade av chefen. 
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Vi ställde frågan om de upplevde att den tidigare relationen till chefen hade påverkat 

ledarskapet. De säger att chefen inte såg alla och att hon inte markerade att hon var chef, det 

finns antydningar i svaren hos informanterna om att det hade varit önskvärt att chefen skulle 

hålla en viss distans till sina medarbetare och att hon skulle markera att hon blivit chef. Det 

framkommer även svar som tyder på att ledarskapet inte påverkades alls. 

 

Det är aldrig bra när en kollega går in och blir chef, därför att du kan aldrig få samma 

respekt. Som chef måste man visa att man har lite mer pondus, man måste markera det 

mera (Bodil). 

 

Jag tror att det är svårare att vara chef över sina kollegor. Det är vad jag tycker själv. 

Kollegorna känner henne så väl, så skulle hon ta upp en ny attityd som vi inte känner 

igen, så hade vi ifrågasatt henne. Men hon tog inte upp en ny attityd. Ibland som chef 

kanske man vill ändra sig och det är nog ett hinder i denna situation hon befinner sig i. 

det måste vara lättare att vara chef där man inte har några kopplingar (Doris). 

 

Medan andra upplevde att vår tidigare relation var positivt för ledarskapet så gjorde inte 

jag det. Jag tycker inte att kompisanda hör hemma hos en chef (Fia). 

 

Dessa svar kan vi koppla till vad Harty & Harty (2004:108) skriver om, de menar att 

ledarskapet kan bli svagt då chefen inte håller distans till sin personal. Chefen måste enligt de 

Klerk (1990:32) kliva upp och visa en viss auktoritet för att kunna utveckla ett moget och 

respekterat ledarskap. Chefen såg inte alla i gruppen och hon markerade inte att hon var chef. 

Vi tolkar det som att de ville ha en chef med situationsanpassad ledarstil men med en aning 

auktoritärt inslag. Det situationsanpassade ledarskapet kräver enligt Lind Nilsson & 

Gustavsson (2006:105-106) en förmåga hos ledaren att möta medarbetarnas behov utifrån vad 

de behöver. Jacobsen & Thorsvik (2008:474-476) menar även att ledaren ska vara 

uppmärksam på att det beteende som är lämpligt i en situation inte alltid är lämpligt i 

förhållande till andra. För att kunna utöva det situationsanpassade ledarskapet anser vi att 

chefen måste se alla för att kunna anpassa sig till just deras situation.  

 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att när en chef har en för nära relation till sina 

medarbetare riskeras dessa att favoriseras. Konsekvensen av detta ledde till att en del av 

medarbetarna kände sig åsidosatta av sin chef. Chefer som har svårt att hålla distans får svårt 

att leda sina medarbetare. Chefskapet blir i detta fall svagt eftersom det i vårt resultat visade 
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sig finnas en risk att medarbetarna hade ifrågasatt chefens beslut på grund av att de hade en 

för stark relation. Det visar vidare på att respekt för chefskapet uteblev.  

5.4 Förväntningar på chefen  
Att tidigare tillhört en i arbetsgruppen till att bli chef för hela gruppen innebär att 

förväntningar från medarbetarna infinner sig (Eberhard & Vibits, 2004:37-43). Vi ställde 

frågan om vilka förväntningar som fanns bland informanterna. Två av dem hade inga 

särskilda förväntningar, utan ansåg att de hade samma förväntningar oavsett vem som blev 

chef. De tyckte att det var bra att chefen hade insikt i arbetet och kunde förklara och föra det 

uppåt. Tre av dem framhöll att deras förväntningar var att chefen skulle föra fram kontoret 

som en myndighet och hålla fram biståndshandläggarna i övriga verksamheter. De  tyckte 

även att det var viktigt att chefen skulle behandlade alla lika i gruppen.  

 

Ja, hon var väldigt medveten om när vi behövde stöttning. Exempelvis visste hon att vi 

ville framföra kontoret som en myndighet. Hålla fram oss biståndshandläggare i övriga 

verksamheter. Den förväntningen tycker jag att hon levde upp till. (Ellen) 

 

Jag har samma förväntningar på alla chefer. Har du en extern chef så är det ju en som 

du ska lära känna, då har du ju ett annat utgångsläge då kan du markera direkt att det är 

du som är chefen. Men som kollega så gör du ju inte det. Då tar det lite tid att markera 

att jag är chef. (Bodil) 

 

Vi uppfattade att deras förväntningar främst bestod i att framhålla dem bland övriga 

verksamheter. Något som upprepade sig bland informanterna var att de ville att hon skulle ge 

dem stöd i situationer då det krävdes. Några av dem hade inga speciella förväntningar och 

enligt de Klerk (1990) kan det bero på att medarbetarna känner chefen sedan tidigare. Det kan 

eventuellt leda till att medarbetarna misstror chefens kompetens och det blir svårt att lyckas 

som chef även om ledaregenskaperna är goda. Vi tolkar det som att informanterna stöttade sin 

chef för att få genomslag av sina förväntningar. Enligt de Klerk är det en fördel att veta vilket 

stöd som finns, för att lyckas som chef över sina tidigare kollegor.  När medarbetarna har 

höga förväntningar blir det lättare att växa in i rollen som chef (de Klerk, 1990: 32-33). Vi 

tolkar det som att chefen hade vissa problem att växa in i sitt ledarskap, med hänsyn till att 

alla inte upplevde att de hade förväntningar på den nya rollen.  
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Vi ställde frågan om förväntningarna påverkade chefen och informanterna svarade likvärdigt, 

att det var något som stämde. En av dem ansåg att det hade varit lättare om inte chefen hade 

känt alla i gruppen så väl. En del chefer tar inte åt sig av förväntningarna, men en del 

funderar nog över vad som sägs ute i korridoren. Det finns en risk att hämmas som chef när 

man känner varandra för väl. De upplevde att gruppen hade ett starkt önskemål och krav på 

chefen att hon skulle lyfta fram dem som en myndighet. En av informanterna misstänkte att 

chefen kände den pressen. Avslutningsvis framkom det att det är bättre om en chef kommer 

utifrån.   

 

Hade varit lättare om hon inte kände all så väl i gruppen, det är ju ändå de som styr. Är 

man då svag så påverkas man ju. Men jag bryr mig ju inte (Ann). 

 

Ja, det tror jag att det gjorde. Det var ett starkt önskemål eller krav från oss att hon skulle 

lyfta fram oss som en myndighet. Jag tror hon kände den pressen (Ellen).  

 

Hon gjorde ju sitt bästa och sedan i jobbiga lägen så inhämtade hon stöd från sin 

tidigare grupp. Men jag tror inte det är lätt att gå från kollega till att bli chef. Det måste 

vara jättesvårt…..som chef så har du din grupp här och du måste alltid titta lite utanför 

kanten, men har du då varit mitt inne i en grupp så är det inte lätt att stiga ur den. 

Därför tycker jag att en chef ska komma utifrån. (Fia) 

 

Våra informanter ansåg att chefen påverkades av deras förväntningar. Vi drar jämförelser till 

Tullberg (2006) som framhåller att omgivningen förväntar sig att den som innehar en 

chefsroll ska ha visioner om att påverka verksamhetens innehåll och medarbetarnas 

arbetsinsatser (Tullberg, 2006:17). Ibland ska chefen även ha känt sig pressad av deras 

förväntningar enigt informanterna.  Vi tolkar att det finns en risk att de kommer att styra 

chefen i hennes ledarskap. Då chefen har en allt för demokratisk ledarstil, blir ledarskapet 

svagt och kan påverkas negativt. Ahltorp (2005) menar att det kan vara svårt att leva upp till 

de förväntningar som medarbetar ställer och chefen bör vara tillräckligt hårdhudad för att stå 

ut med att inte vara alla till viljes. De chefer som har en öppen kommunikation i sitt sätt att 

leda lär sig mer om sig själv och andra (Ahltorp, 2005:198-202).  

 

På frågan om chefen hade några speciella förväntningar på sina kollegor, upplevde de flesta 

att det inte fanns. Det framkom att chefen verkade för att ge dem utbildning inom vissa 

områden, eftersom hon visste att de behövde det. En av dem ansåg att när man går in som 
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chef för sina kollegor så vet man kapaciteten och då förväntar man sig att alla ska kunna sin 

sak och bara komma till chefen då man behöver det. De upplevde inte att hon hade några 

speciella förväntningar eftersom informanterna ansåg att chefen visste vad hon gav sig in i. 

Enligt dem så visste hon vad det fanns för krav på henne och hon oroade sig nog mer för hur 

hennes kollegor skulle uppleva hennes chefskap och kanske upplevde hon en viss avoghet, 

några frågade sig nog varför just hon fick den rollen. 

 

Hon har ju tillhört oss innan och med det visste hon vad vi krävde av en chef. Nu blev det 

hon som satt där. Hon hade nog inga särskilda förväntningar. Hon kände ju oss från 

innan. Hon visste vad vi gick för. (Fia) 

 

Om man går in som chef för sina tidigare kollegor så vet man ju vad de går för och då 

förväntar man sig att alla ska kunna sin sak. Och bara komma till chefen då de behöver 

hjälp (Bodil).  

 

När vi utgår från de svar vi fått från informanterna ser vi att det situationsanpassade 

ledarskapet kan kopplas samman med förväntningar som chefen har på sina kollegor. Det 

situationsanpassade ledarskapet går ut på att det vid olika situationer krävs olika former av 

ledarstil och organisering. I den här situationen har chefen förmågan att möta kollegornas 

behov utifrån vad gruppen behöver. Chefen anpassar ledarstilen efter kollegornas förmåga att 

självständigt ta ansvar för arbetsuppgifterna och efter grad av mognad och kompetens (Anrell, 

1989:30; Lind Nilsson & Gustavsson, 2006:105-106). Situationens inverkan på ledarstil 

påverkas av krav från medarbetarnas påverkan enligt Ahltorp (1998). Kollegorna har arbetat 

länge i verksamheten och har ett stort inflytande på ledarstilen. Något som chefen har 

anpassat sig efter (Ahltorp, 1998:195-196). 

 

Vi frågade även informanterna om de upplevde att chefen hade högre förväntningar på dem 

eftersom de varit kollegor. Det framkom att de ansåg att chefen inte hade högre förväntningar 

på dem och att det nog berodde på att chefen inte kunde mer än de andra. De upplevde även 

en relativt bra balans i gruppen. När de frågade henne om något så fick hon i sin tur ta reda 

på det. Chefen uttalade aldrig sina förväntningar, däremot fick de reda på vilka förväntningar 

som fanns vid medarbetarsamtalen.  
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Nej, hon kunde ju inte mer än vi. Om vi frågade henne om nånting så fick hon ju i sin tur 

ta reda på det (Ann).  

 

Nej, det tyckte jag inte. Vi har relativt bra balans i gruppen och kan ge varandra stöd när 

det behövs (Doris).  

 
Resultatet visar att de inte upplevde att chefen hade högre förväntningar på dem. Vi gör den 

tolkningen att det berodde på att chefen fann sig i situationen, eftersom hon hade varit en del 

av gruppen. De respekterade varandras roller och hade ett bra arbetsklimat i gruppen. 

Forskning visar att situationen mellan ledare och medarbetare kan ses som ett 

bytesförhållande. Ledarens roll går ut på att ha förmåga att lösa problem och bidra till trivsel i 

gruppen. Medarbetarnas roll visar erkännande, respekt och lojalitet. Detta kan ses som ett 

socialt utbyte (Kaufmann & Kaufmann, 2005:386-387). Flertalet av kollegorna är gamla 

trotjänare. Förändrade förutsättningar för kollegorna kräver att chefen utvecklar en ökad 

tolerans och en genuin förståelse för hantering av mångfald (Ahltorp, 1998, Sid.195-196).  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det var en fördel att chefen var insatt i verksamheten, 

vilket gjorde att medarbetarna hade det lättare att föra fram sina förväntningar. När en 

medarbetare inte har några speciella förväntningar på sin chef kan det bero på att de känner 

varandra för väl. För få förväntningar kan även visa på en misstro bland medarbetarna att 

chefens kompetens inte är tillräcklig och det kan bli svårt att lyckas som chef.  När 

medarbetarna har höga förväntningar blir det lättare att växa in i rollen som chef.  

5.5 Ledarskap 
Alla i arbetsgruppen uppger att de är självständiga och de var medvetna om att chefen inte 

kunde mer än dem inom arbetsområdet. De anser att det är viktigt att chefen kan lyfta fram 

dem som yrkesgrupp i övriga verksamheter. Vi ställde frågan vad som de ansåg vara en bra 

chef.  De tar upp egenskaper som att kunna lyssna och vara lyhörd. De säger också att chefen 

ska se alla var och en, behandla alla lika och kunna se då arbetsbördan är för stor. De 

efterfrågar ett starkt ledarskap med en chef som stöttar och lyfter fram gruppen. Det 

framkommer även att de vill ha en chef som har mer kompetens inom området.  

 

En som kan hantera en grupp, som får individer att växa. En som kan mer om området. 

Chefen frågar: vad vill ni ha? Vi vill veta: Vad vi kan få. Bättre kännedom inom området 

behövs (Cina). 
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En som stöttar dig, som står bakom ryggen (Bodil). 

 

Ett starkt ledarskap, att inte vika undan. Stå för oss. Lyfta och ge oss styrka…att man 

lyfter sin grupp. Ordnar med fortbildningar. Att chefen ser oss var och en. Att ge beröm. 

När jag gjort något bra ska min chef se det. Det ska finnas där (Fia). 

 

De vill ha en chef som kan lyssna och vara lyhörd, en som ser var och en i gruppen och en som 

har mer kompetens inom området. Även här gör vi tolkningen att de efterfrågar en chef med 

situationsanpassad ledarstil. Thylefors (1991:112) menar att en ledare då ska ha egenskaper 

som bland annat lyhördhet och flexibilitet. Enligt Ahltorp (1998) har medarbetarna i gruppen 

ett stort inflytande på vilken ledarstil som kommer att vara framgångsrik. Intervjusvaren visade 

att arbetsgruppen hade lite olika syn på vad som är en bra chef. Vid en situationsanpassad 

ledarstil krävs enligt Ahltorp (1998) att chefen accepterar olikheter hos medarbetarna och att 

hon har en utpräglad förståelse för att hantera mångfald. Den situationsanpassade ledarstilen 

kräver att chefen ska kunna anpassa sig både till verksamheten och till medarbetaren (Ahltorp, 

1998:195-196). För att utöva den ledarstilen anser vi att chefen måste ha mer kompetens i 

området än sina medarbetare för att kunna anpassa sig efter situationen, vilket informanterna 

efterfrågar hos en bra chef.  

 

Vi fortsatte intervjun med att ställa frågan hur de upplevde att chefen ledde dem och 

verksamheten. Tre av informanterna uttryckte att de kände sig mycket delaktiga i beslut och att 

de fick mycket insyn i verksamheten. Någon tyckte till och med att de var för mycket 

delaktighet och att chefen ibland måste kunna ta egna beslut. 

 

Mycket delaktighet. Ibland kan det bli lite för mycket av den biten. En chef måste kunna 

ta ett eget beslut när det krävs. Det kanske var svårare att ta egna beslut, eftersom vi varit 

kollegor innan ( Doris).  

 

En av informanterna tyckte att hon inte ledde den alls, att hon bara ville att alla skulle vara 

eniga. Det framkom också att hon gjorde det hon skulle och att hon förmedlade information 

bra. 

 

Hon ledde den inte alls. Hon ville bara söka konsensus (Bodil). 
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Vi tolkar det som att alla uppfattat att deras respektive chefer hade en demokratisk ledarstil 

eftersom de ansåg sig väldigt delaktiga i verksamheten och i vilka beslut som skulle tas. Någon 

upplevde att de fick lite för mycket insyn och att chefen ibland måste kunna ta egna beslut utan 

att alla måste vara eniga. Den demokratiska ledarstilen bygger på att de underordnade får 

information om verksamhetens mål och att de är delaktiga i planeringen. Enligt  Jacobsen 

&Thorsvik (2008) och Lennér Axelsson & Thylefors (2005) ska medarbetarna involveras  i 

beslut som rör arbetet och det demokratiska ledarskapet är detsamma som medinflytande och 

maktdelning. Anrell (1989) menar dock att det finns en risk att ledarens roll suddas ut vid för 

mycket delaktighet och att många ledare då känner sig överflödiga. Vissa av informanterna 

efterfrågar en chef som även kan ta egna beslut då det krävs, de inser att det inte alltid går att få 

konsensus i en grupp. Enligt informanternas resonemang ser vi att den situationsanpassade 

ledarstilen efterfrågas. Detta kopplar vi till Fiedlers modell av det situationsanpassade 

ledarskapet som bland annat innebär att chefen ska ha inflytande genom sociala relationer i 

form av makt och auktoritet (Jacobsen & Thorsvik, 2008:478-479). 

 

Ledarskap kan enligt Tullberg (2006) betraktas som en relation mellan två parter där den som 

leds ger legitimitet åt ledaren att ha inflytande och att kunna påverka arbetet. Legitimitet 

innebär att medarbetare accepterar ledarens rätt att utöva inflytande, även om det går emot 

egna åsikter eller intressen. Vi frågade om de upplevde några svårigheter med att ge chefen 

legitimitet som ledare. De flesta ansåg sig inte ha några svårigheter alls med det, det är ju inte 

gångbart, man måste helt enkelt rätta sig efter chefen. 

 

Jag tror inte alla accepterar att en kollega blir chef. Men för min del så har jag tänkt att nu 

är det hon som bestämmer och då är det så (Doris). 

 

Någon tyckte att chefen måste visa vem som bestämmer och sedan är det bara att rätta sig 

efter det. Det var enligt en annan informant svårt  på sätt och vis att ge chefen legitimitet 

eftersom det fortfarande kändes som en kollega. 

 

Hon hade sökt tjänsten och fått den. Det var jag tvungen att respektera (Fia). 

 

För de flesta innebar det inga svårigheter men enligt några av informanterna så var det inte 

självklart att ge den tidigare kollegan legitimitet som chef. De säger att de var tvungna att 

respektera henne eftersom hon nu blev deras chef. Det stämmer till viss del inte med vad 
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Lennéer Axelsson & Thylefors (2005:114-115) menar eftersom deras forskning pekar på att 

den som tar en chefsroll bör ha arbetat en längre tid inom grundyrket. Då underlättar det enligt 

dem för kommunikationen och det är ofta  en förutsättning för chefen att få respekt från sina 

medarbetare. 

 

Ledarskap vilar på social makt som innefattar en persons förmåga att påverka andra (Lennéer 

Axelsson & Thylefors, 2005:102-103). Ledarens makt innebär både förmågan att påverka sina 

medarbetare och genom denna påverkan få saker och ting att hända (Bolman & Deal, 

2005:476). Vår nästa fråga var om de upplevde någon maktaspekt i den nya relationen och där 

fick vi genomgående ett nekande svar. De upplevde ingen maktaspekt men chefen kunde 

däremot avbryta många gånger då någon i gruppen ville protestera mot något.  

 

Man har känt att hon vill framföra det hon har blivit ålagd att framföra och för att vi inte 

ska protestera mot detta så avbryter hon hela tiden (Ann). 

 

Här gör vi en koppling till Fiedlers modell av det situationsanpassade ledarskapet som 

Jacobsen & Thorsvik (2008) skriver om. Fiedler hävdar att en ledare måste ha inflytande 

bland sina underordnade och ha en social relation till dem i form av makt och auktoritet 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008:478-479). De flesta tyckte dock att de inte upplevde någon som 

helst maktaspekt och att chefen inte var den typen som ville visa sin makt.  

 

Delaktighet innebär att arbetsgruppen ges tillfälle att påverka beslut som rör deras 

arbetsinnehåll och arbetsmiljö, vilket kan öka motivation och arbetsmoral på arbetsplatsen 

(Bolman & Deal, 2005:186). Under intervjuns gång har vi förstått att alla känner stor 

delaktighet  i verksamheten  Vi frågade nu på vilket sätt arbetsgruppen blev delaktiga i 

verksamhetsfrågor mm.  

 

 Vi blev alltid delaktiga i alla verksamhetsfrågor, fick alltid säga vad vi tyckte (Ann). 

 

Planeringsdagar och regelbundna arbetsplatsträffar var några av de tillfällen som nämndes då 

de fick information om verksamhetens mål och hur de ska uppnås. Det kopplar vi till 

Appelgrens & Hanssons (1991) resonemang om vikten av arbetsplatsmöten. De säger också 

att de har olika grupper som ansvarar för olika områden och att alla är väldigt delaktiga i 

utformningen av verksamheten. Detta anser vi tyder på en demokratisk ledning, vi kopplar det 
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till vad Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) pekar på. De menar att demokratiska ledare har 

gemensamt att de sätter tillit till medarbetarna och att deras syn på arbetsgruppen är att de 

består av vuxna och ansvarskännande personer. 

 

De chefer som utformar en öppen kommunikation i sitt sätt att leda lär sig mer om sig själv 

och andra under arbetets gång (Ahltorp,1998:198-202). Vi ställde frågan och ville få deras 

upplevelser om hur de kommunicerade med varandra och alla svarade samstämmigt att det 

var en öppen dialog. De upplevde att det var lätt att kommunicera, de kunde säga vad som 

helst till chefen och det berodde på att de hade jobbat ihop tidigare. Men samtidigt påverkade 

relationen kommunikationen genom att chefen i vissa fall först kommunicerade med sin 

kompisgrupp, innan den landade hos resten av dem.  

 

Lätt att kommunicera, kunde säga allt, vad som helst och det berodde ju på att vi jobbat 

ihop tidigare. Inga konflikter eller så (Ann). 

 

Det blev så… att det var en öppen dialog, som först landade i kompisgruppen, innan den 

landade hos resten av oss. (Fia) 

 

I möten, så säger vi var och en vad vi tycker och vi går in till henne om vi behövt hjälp. 

Ibland kan vi nog gå in till henne om någon i gruppen mår dåligt, så hon får reda på det. 

(Doris) 

 

Resultatet visar att de hade en öppen kommunikation. Vi tolkar det som en fördel i 

ledarskapet att de kände varandra så väl. Informanterna ansåg att det var lätt att säga vad de 

tyckte och tänkte på grund av sin tidigare relation. Vi kopplar det till demokratisk ledarstil 

som bygger på tvåvägskommunikation, där de underställda är delaktiga i planeringen. Chefen 

är i sitt ledarskap enligt Wolvén (2000) lyhörd och tar del av allas synpunkter och uppmuntrar 

till diskussion som kan påverka beslut. Även kritik från kollegorna är nödvändigt för att de 

uppställda målen ska uppnås (Wolvén, 2000:123). Lennér Axelsson & Thylefors (2005:109) 

anser att det demokratiska ledarskapet är detsamma som medinflytande och maktdelning. Vårt 

resultat visar att det fanns stora möjligheter för kollegorna att få sin röst hörd. Chefer som 

använder denna stil utvecklar enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) goda relationer till sina 

underordnade. Genom en öppen dialog involveras kollegorna och blir delaktiga i de beslut 

som rör arbetet (Jacobsen & Thorsvik, 2008:470). Om klimatet är fritt från påverkan kan 
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chefen erkänna sina misstag. När en chef uppskattas av sina medarbetare överser man lättare 

med hans eller hennes brister (Lennér Axelsson & Thylefors, 2005:109).  

 

Vi ställde även frågan om deras upplevelser av starka respektive svaga sidor i ledarskapet. Vi 

har valt att redovisa upplevelserna var för sig och börjar med starka sidor. De ansåg att det 

var bra att chefen hade kunskap i deras arbete. De upplevde en trygghet tillsammans med sin 

chef, eftersom de kände varandra så väl. När man inte vet något om en chef så skapar det 

ängslan i gruppen, något som vi slapp uppleva.   

 

Starka sidor är att hon har god kunskap i vårt vardagliga arbete (Doris). 

 

Att man är mer ledare än chef, jag tror att man blir mer lojal mot en sån person. Man 

känner att hon ville vårat bästa. Svagheten kanske var att mer ansvarslösa medarbetare 

hade behövt mer starkare styrning. Nu var vi inte i den situationen, eftersom vi är 

ansvarstagande här (Ellen).  

 
Det finns en del fördelar med att bli chef över sina tidigare kollegor. Kollegorna ansåg att det 

var en förmån att chefen hade kunskap i deras arbete. Det i sin tur ledde till att kollegorna 

upplevde en trygghet i sitt arbete. Chefen hade en större möjlighet att utveckla en god 

relation till sina kollegor genom sin förförståelse, det i sin tur gjorde att hon lättare kunde 

visa uppmärksamhet och vara stödjande (Jacobsen & Thorsvik, 2008:470). När kollegorna 

utstrålade trygghet gav det stöd åt chefen att stärka hennes självförtroende. Vi kopplar det till 

den demokratiske ledaren som förfogar över goda egenskaper, i detta fall god kunskap i 

verksamheten. Det gav deras chef en trygg grund att stå på (Lennér Axelsson & Thylefors, 

2005:109). Enligt de Klerk (1990) är det en fördel då den blivande chefen redan känner 

medarbetarna och ledningen. För att lyckas som chef över tidigare kollegor är det viktigt att 

vara medveten om vilket stöd som finns hos kollegorna, då en person känner sig välkommen 

stärks hennes självförtroende (de Klerk,1990:32-33). Vi kopplar det till det 

situationsanpassade ledarskapet eftersom den modellen kräver att chefen har förmågan att 

anpassa sig till situationen genom att besitta egenskaper som bland annat lyhördhet och 

medvetenhet (Thylefors, 1991:112) 

 

Vi fortsätter att redovisa våra informanters upplevelser av svaga sidor i ledarskapet. De 

tyckte att de var så pass självgående, att de ibland upplevde, att de inte hade behov av någon 
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chef. Men de förstod samtidigt att någon måste föra deras talan. En av dem ansåg att det 

fanns risk att chefen inte kunde markera sin ståndpunkt lika bra. Hon ville gärna följa med 

strömmen och opponerade sig inte och speciellt inte mot högre chefer. Våra frågor ska drivas 

uppåt, där fanns en svag länk. Det skulle hela tiden vara konsensus. Vidare ansåg de att 

chefen inte kunde mer än dem, vilket ibland upplevdes som ett hinder. Det är även svårare att 

jobba i en grupp där man tidigare varit kollega. Det kan bli svårt att sätta gränser. En annan 

svaghet som de upplevde var att man vet att chefen känner till kopplingar som inte alltid är 

bra att känna till. Det finns många starka personligheter här, då gäller det att vara stark 

tillbaka. Det är svårt att sitta i den positionen, att vara en del av den, men samtidigt inte. 

Frågan avslutar vi med att lyfta fram att en av dem är kluven i vilken typ av ledarskap chefen 

hade.  

 

Att man inte kan markera sin ståndpunkt lika bra. Vill gärna följa med strömmen, 

opponerar sig inte och speciellt inte mot högre chefer. Våra frågor ska drivas uppåt, där 

är en svag länk. Det ska hela tiden vara konsensus (Bodil). 

 

Att de kan inte mer än vi. Det är svårare att jobba i en grupp där man tidigare varit 

kollega. Att kunna sätta gränser. Nu får du ta det området i stället. Att man vet att 

kanske… att chefen vet kopplingar som inte alltid är bra att känna till. Det finns många 

starka personligheter här, då gäller det att vara stark tillbaka. Det är svårt att sitta i den 

positionen, att vara en del av den, men samtidigt inte (Doris).  

 

Jag kan inte ens sätta en benämning på hennes ledarskap… inte som jag kan göra på min 

chef i dag. Det var ju lite vagt… hon kände ju också att vi var jobbarkompisar. Det finns 

ju tre olika typer av ledarskap… jag kan inte ens få in henne i någon av dessa. Hon var 

inte svag… nej det var inte lätt för henne… och sätta sig på sin plats. Jag kan inte finna 

något positivt med att ha en tidigare kollega som chef. Jag vill ha en stark ledare. Men 

sedan tyckte jag om henne som min kollega. (Fia) 

 

Vi tolkar det som att det finns ett hinder i ledarskapet eftersom chefen inte hade mer kunskap 

än sina kollegor. Hon ville stå upp för dem, men när hon skulle hålla sin ståndpunkt uppåt mot 

ledningen fanns det svagheter, hennes kunskap hade brister i det förfarandet. Vidare upplevde 

de att det fanns en svaghet i att hon hela tiden sökte konsensus i frågor som skulle drivas 

uppåt, det resulterade i att hon blev ambivalent när hon skulle opponera sig mot sina chefer. 

Kollegorna var så pass självgående, att det fanns tillfällen då de ansåg sig kunna vara utan sin 
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chef. Anrell (1989) påvisar att det demokratiska ledarskapet kan ge konsekvenser. Chefens 

roll kan suddas ut om delaktigheten blir för hög och chefer upplever det tillslut som att de inte 

längre behövs (Anrell, 1989:23). Legitimiteten minskar när kollegorna inte längre accepterar 

ledarens sätt att utöva inflytande (Tullberg, 2006, sid. 15). För att klara den nya funktionen 

ska man kunna anbringa ett helhetsperspektiv. En chef bör ha en längre och vidare horisont än 

en medarbetare (Eberhard & Vibits, 2004:37-43). Det kan vara svårt för chefen att bli 

demokratisk med den bakgrund hon hade i gruppen, eftersom kollegorna var för sig hade 

starka personligheter som påverkade henne, då gäller det att vara stark tillbaka. Det gäller 

enligt de Klerk (1990) att göra klart för medarbetarna vad den nya rollen innebär för att det 

inte ska få allt för märkbara konsekvenser på ledarskapet (de Klerk 1990: 32-33). Goffman 

(2006) menar dock att det är en fördel att tidigare tillhört den rollkategori man senare ska 

bemöta utifrån en ny roll eftersom man då känner till vilka förväntningar som finns (Goffman, 

2006: 9-13). 

 

En kort sammanfattning av frågorna kring ledarskapet är att alla känner stor delaktighet i 

verksamheten. De upplever genomgående en öppen kommunikation som visserligen ibland 

uppfattats som att vissa ämnen först diskuterats i ”kompisgruppen” innan de landat hos de 

övriga medarbetarna. Alla menar att de inte haft några svårigheter att ge chefen legitimitet 

som ledare eftersom de anser att det är något man helt enkelt måste. Ingen har känt någon 

maktaspekt i den nya relationen men det framkommer att chefen i vissa fall haft lätt för att 

avbryta samtal då medarbetarna försökt få fram sina synpunkter.  

 

Starka sidor är fördelen med att chefen har kunskap inom arbetsområdet och att de känner en 

trygghet med en chef som de känner sedan innan. De svaga sidorna är att informanterna 

ibland upplever att de är så pass självgående att de skulle klara sig utan någon chef. De har 

också uppfattningen om att chefen har svårt att säga emot medarbetarna och att hon alltid 

söker konsensus. En annan svag sida är att chefen inte har mer kunskap än medarbetarna inom 

arbetsområdet. 

 

Önskemål som framkommit då det gäller ledarskapet är att chefen ibland måste visa vem som 

bestämmer och kunna ta egna beslut då det krävs. Chefen ska också vara lyhörd, lyssna och se 

alla i arbetsgruppen. Det finns också en önskan om att chefen ska ha mer kompetens inom 

arbetsområdet och att hon ska lyfta fram biståndshandläggarna som yrkesgrupp inför övriga 

verksamheter.
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6 Slutdiskussion 
 
Syftet med studien har varit att analysera bilden av medarbetares upplevelse/uppfattning av att 

få en chef som tidigare varit en kollega. Frågeställningen i vår studie har varit: 

 

• Hur har chefens tidigare relation som kollega påverkat arbetsgruppen enligt 

medarbetarna?  

• Vilka förväntningar har medarbetarna på chefen?  

• Hur uppfattar medarbetarna att verksamheten leds av chefen?  

 

Innan vi gjorde intervjun trodde vi inte att det var så vanligt, som det visade sig, att en person 

blir chef över sina tidigare kollegor. Efter ett par intervjuer upptäckte vi att deras upplevelser 

handlade om olika chefer. Det var så allmänt att fyra av dem hade upplevt det ett flertal 

gånger. Verksamhetens handlingsförfarande när en chefspost blir ledig går till så att den 

biträdande chefen i första hand tillfrågas. Det leder till att det är ett vanligt att en kollega får 

chefsposten.  

 

Nedan har vi punktat upp vad som tydligast framträtt i informanternas upplevelser av 

situationen, därefter följer en avslutande diskussion och slutligen en slutsats av studien. 

 

• Chefen upplevs ha svårt att släppa kollegierollen och favoriserar vissa av 

medarbetarna. 

• Distans mellan chef och medarbetare upplevs som viktig. 

• Förväntningar på chefen om att arbetsgruppen ska legitimeras utåt. 

• Förväntningar på chefen om mer kompetens inom arbetsområdet. 

• Förväntningar på chefen att alla ska ses och behandlas lika. 

• Förväntningar på chefen att föra gruppens talan och att föra verksamheten framåt. 

• Stor delaktighet och insyn i verksamheten samt bra kommunikation upplevs 

genomgående. 

• Ett svagt ledarskap där chefen alltid söker konsensus, men tryggt med en känd chef. 

• Positivt att chefen har kunskap inom arbetsområdet. 
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Vi har i denna undersökning funnit att två av intervjupersonerna har upplevt en stor skillnad i 

relationen då kollegan blivit chef. De märkte att chefen favoriserade dem i gruppen som hon 

tidigare hade haft en närmare relation till. De framförde att det var tydligt att hon levde kvar i 

sin tidigare gruppering, vilket de mått dåligt av. Detta visar Harty & Harty (2004) och de 

Klerk (1990) i sin forskning då de menar att det är ett stort steg mellan att vara jämlik 

medarbetare till att bli chef och att det är svårt att släppa sin tidigare roll som kollega. 

Majoriteten av informanterna påverkades mer eller mindre av kollegans nya roll. De kunde 

inte längre diskutera samma saker som förut eftersom de tyckte att vissa samtalsämnen ska 

man bara diskutera med sina kollegor.  

 

Harty & Harty (2004) och de Klerk (1990) framhåller vikten av att en chef måste hålla distans 

till sin personal och visa en viss auktoritet för att uppnå ett respekterat ledarskap. Annars kan 

ledarskapet uppfattas som svagt. Det finns antydningar i informanternas resonemang om att 

de skulle föredra att chefen höll en viss distans till arbetsgruppen och att hon markerade 

tydligare att hon var deras chef. Vi har genom intervjuerna fått uppfattningen om att det 

situationsanpassade ledarskapet skulle passa bra i denna grupp. Ett sådant ledarskap kräver 

enligt Lind Nilsson & Gustavsson (2006) en förmåga att möta medarbetarnas behov utifrån 

vad de behöver samt enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) uppmärksamhet på att det beteende 

mot en medarbetare inte alltid behöver vara rätt mot en annan i liknande situationer.  

 

Informanterna hade en förhoppning om att chefen skulle hålla fram dem och verksamheten 

som en myndighet. Några av informanterna hade inga särskilda förväntningar och enligt de 

Klerk (1990) kan det bero på att de kände chefen sedan tidigare. Det kan eventuellt leda till att 

medarbetarna misstror chefens kompetens och det blir svårt att lyckas som chef även om 

ledaregenskaperna är goda enligt de Klerk (1990). Vi tolkar det som att informanternas 

förväntningar påverkade chefen i sitt ledarskap och kopplar det till att chefen använde ett 

situationsanpassat ledarskap för att möta medarbetarens behov utifrån vad den enskilde 

individen behöver, uppgiftens art och vad situationen kräver (Anrell, 1989; Lind Nilsson & 

Gustavsson, 2006). Enligt de Klerk är det en fördel att veta vilket stöd som finns, för att 

lyckas som chef över sina tidigare kollegor.  När medarbetarna har höga förväntningar blir det 

lättare att växa in i rollen som chef (de Klerk, 1990). Ett uttryck som ofta kom fram under 

intervjun visar att det var en fördel att chefen var insatt i arbetet och kunde föra dem framåt. 

De var samstämmiga över att förväntningarna påverkade chefen i hennes ledarskap. De ansåg 
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att det fanns en risk att de styrde henne i olika beslut. Hon kände till deras förväntningar och 

kanske hämmade det hennes ledarskap. Då chefen har en alltför demokratisk ledarstil 

påverkar det ledarskapet negativt. Enligt Ahltorp (1998) har medarbetare ett stort inflytande 

på den ledarstil som slutligen kommer att infinna sig. Situationens inflytande på chefer 

påverkas av krav och utmaningar från fyra håll, dels genom den egna påverkan men även av 

organisationens, omvärldens och medarbetarnas påverkan (Ahltorp, 1998). 

 

Informanterna upplevde inte att chefen hade några speciella förväntningar på dem. De ansåg 

snarare att chefen förväntade sig att de skulle kunna sin sak och vara lika självgående som 

innan chefens rollbyte och endast komma till henne när de absolut behövde det. Det var möjligt 

att chefen oroade sig för hur hennes kollegor skulle uppleva hennes chefskap och ibland 

upplevde hon nog en viss avoghet över varför just hon fick rollen. Det upplevdes inte att 

chefen hade högre förväntningar på dem och det berodde möjligen på att hon inte uttalade sina 

förväntningar eller att hon egentligen inte hade mer kunskap än dem. 

 

Ett bra ledarskap definierar informanterna lite olika, som att lyssna, vara lyhörd och behandla 

alla lika. Andra efterfrågar ett starkt ledarskap med en chef som stöttar och lyfter fram 

gruppen som myndighet samt en chef med mer kompetens än de själva har inom 

arbetsområdet. Det kopplar vi till Ahltorps (1998) resonemang om att en chef med 

situationsanpassad ledarstil ska kunna acceptera olikheter hos medarbetarna och att kunna 

anpassa sig både till verksamheten och till medarbetarna. Vi drar slutsatsen av deras 

resonemang att de önskar en chef med situationsanpassad ledarstil men deras chef utövar ett 

demokratiskt ledarskap vilket vi ser då de beskriver hennes sätt att leda. Hon låter alla vara 

delaktiga i beslut och i planeringen av verksamheten, vissa tycker till och med att de får vara 

för mycket delaktiga då beslut ska tas. Hon har heller inte mer kompetens inom arbetsområdet 

vilket vi har funnit vara önskvärt. De menar att en chef även ska kunna fatta egna beslut då 

arbetsgruppen inte är enig. Här drar vi parallellen till Anrells (1989) resonemang om risken att 

ledarens roll kan suddas ut vid för mycket delaktighet. Ingen av informanterna uppger att de 

haft svårt att ge chefen legitimitet som ledare, de menar att man helt enkelt måste anpassa sig 

efter den som är chef. 

 
Det som tydligt kom fram under våra intervjuer var att kollegorna kände stor delaktighet i 

verksamhetsfrågor. De gavs tillfälle att säga sin mening i olika beslut som rörde deras 

arbetsinnehåll genom en öppen dialog. Tillvägagångssättet ökar motivationen på 
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arbetsplatsen och skapar förtroende för chefen. De hade regelbundna planeringsdagar där de 

gavs tillfälle att få information i verksamhetens mål och en möjlighet att bli delaktiga i hur de 

skulle uppnås. Vidare hade de olika ansvarsområden uppdelade på sig, det gav kollegorna en 

möjlighet till medverkan av utformningen av verksamheten. Det tyder på en demokratisk 

ledning genom att chefen kände tillit för sina ansvarskännande kollegor.  

 

Som vi tidigare berört hade de en öppen dialog med chefen. De upplevde att det var lätt att 

kommunicera och säga sin åsikt till henne eftersom de hade jobbat ihop tidigare. Chefen hade 

genom den öppna dialogen ett demokratiskt ledarskap som bygger på tvåvägskommunikation 

och det gav kollegorna möjlighet till maktdelning, eftersom chefen inbjöd till diskussion. 

Men samtidigt påverkades det demokratiska ledarskapet eftersom chefen fortsatte att ha en 

stark förbindelse till vissa av kollegorna. Det resulterade i att chefen först diskuterade med 

kompisgruppen innan resten av kollegorna fick säga sin mening. På så sätt blev dialogen inte 

lika öppen eftersom det fanns en risk att chefen först blev påverkad i sin relation.  

 

Till slut vill vi ta upp deras upplevelser av starka respektive svaga sidor i ledarskapet. 

Våra informanter fick tänka till och svarade att de upplevde en förmån att ha sin kollega 

som chef. Ledarskapet blev tryggt och chefens förförståelse skänkte uppmärksamhet 

och stöd. När kollegorna uppvisade trygghet stärkte det chefens självförtroende och gav 

henne en trygg grund att stå på. Chefen frambringade ett demokratiskt ledarskap genom 

sin insikt och kunskap i verksamheten. Hennes ledarskap upplevdes som lyhört och hon 

tog gärna del av kollegornas synpunkter och diskussioner. De blev delaktiga och kunde 

påverka hennes beslut. 

 

De svaga sidorna i ledarskapet framkom under vår sista del av intervjun. Kollegorna ansåg att 

chefen ständigt sökte konsensus vilket gjorde att de ibland upplevde ett svagt ledarskap. Det 

fanns tillfällen då de ansåg att de kunde klara sig utan chef. Chefens sökande efter konsensus 

upplevdes som en svaghet av omgivningen och hon var i behov av att bli starkare för att skapa 

tillit till medarbetarna. Det fanns risk att chefen inte kunde upprätthålla det demokratiska 

ledarskapet eftersom kollegorna hade starka personligheter. Om hon blir påverkad i 

beslutstagandet av vissa kollegor kommer hon tillslut att upplevas som mindre demokratisk. 

Det gäller att göra klart för kollegorna vad den nya rollen innebär, att de ger henne legitimitet, 

för att det inte ska få allt för märkbara konsekvenser på ledarskapet. 

 



 40 

Kollegorna kommer att ha ett stort inflytande på vilken ledarstil som till slut kommer att vara 

framgångsrik.  
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7 Slutsats 
Vi har uppfattat att chefens tidigare relation till vissa medarbetare avspeglat sig genom att 

chefen har haft svårt att se alla i arbetsgruppen som hon tidigare inte haft en närmare relation 

till. Vi har funnit att medarbetarna haft förväntningar om att få en chef utifrån, som skulle 

vara neutral och se alla från samma perspektiv och inte favorisera någon. De har även haft 

förväntningar på att chefen ska lyfta fram verksamheten och föra den framåt. Alla informanter 

har uppgett att de är självständiga och söker svar hos sina kollegor då problem uppstår i 

arbetet eftersom de är medvetna om att chefen inte har mer kompetens än dem inom 

arbetsområdet. De har framfört en önskan om att chefen ska ha mer kompetens än dem men 

att de inte har haft de förväntningarna på chefen då de vet hennes kompetens sedan innan. 

 

Vi kan av denna undersökning dra slutsatsen att medarbetarna har uppfattningen att deras chef 

har en demokratisk ledarstil vilket vi tydligt kan se då de uppger att alla alltid känt stor 

delaktighet och haft insyn i hela verksamheten. Chefen har alltid sett till att alla i 

arbetsgruppen varit eniga då ett beslut ska tas och de har haft en öppen kommunikation utan 

maktaspekter. Det som visat sig framträdande i undersökningen är att chefen har svårt att 

släppa kollegierollen vilket vi kan se genom uppfattningen om favorisering och att inte alla 

har setts. Då vi diskuterat detta med varandra tror vi att chefen kanske känt av, att vissa känt 

sig orättvist behandlade. Genom att alltid söka konsensus och ge medarbetarna stor 

delaktighet i allt som rör verksamheten, vilket också har framträtt, tror vi att det möjligtvis 

kan vara ett försök från chefens sida att alla ändå ska känna sig lika behandlade. 

 

Vi har i en tidigare undersökning fått fram ett resultat som visar att den som blir chef över 

sina tidigare kollegor inte anser att ledarskapet till någon del påverkas negativt. I denna studie 

däremot, då vi tagit del av medarbetares upplevelse av situationen, stämmer vårt resultat 

överens med våra förkunskaper om att chefens tidigare relation till arbetsgruppen även kan 

påverka ledarskapet på ett negativt sätt. Vi anser att tidigare forskning, teoretiska 

utgångspunkter och vår undersökning visar detta på ett bra sätt. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide  

Bakgrund 

 1. Under hur lång tid var ni kollegor? 

 2. Hur länge var den före detta kollegan din chef? 

 3 Blev fler i arbetsgruppen tillfrågade om chefsrollen?  

 4. Har du tidigare upplevelser av en kollega som blivit din chef? 

 

Relation 

 5. Beskriv din tidigare relation till chefen. 

 6. Upplevde du någon skillnad i relationen till din kollega då hon blivit din chef? På vilket 

sätt? Kunde din kollega hantera den nya situationen? 

 7. Påverkades du av kollegans nya roll? Hur hanterade du detta?  

 8. Upplevde du att er tidigare relation påverkade ledarskapet?  

 

Förväntningar 

  9. Berätta om förväntningarna på din chef. 

10. Hur påverkade dessa förväntningar din tidigare kollega tror du? Kan du ge något konkret 

exempel? 

11. Tror du chefen hade några speciella förväntningar på arbetsgruppen? 

12. Upplevde du att din kollega hade högre förväntningar på er eftersom hon tidigare varit er 

kollega? Upplevde du det positivt eller negativt? 

 

Ledarskap 

13. Vad är en bra chef för dig? 

14.  Hur upplevde du att chefen ledde er och verksamheten? 

15. Upplevde du svårigheter att ge chefen legitimitet som ledare? 

16. Upplevde du någon maktaspekt i er nya relation? 

17. På vilket sätt blev arbetsgruppen delaktig i verksamhetsfrågor mm? 

18. Kan du beskriva hur ni kommunicerade? 

19. Kan du ge exempel på starka respektive svaga sidor i ledarskapet? 
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Brev till informanter 

 

Hej! 

Vi är två studenter på socionomprogrammet, Kalmar högskola, som gör vårt examensarbete, 

en c-uppsats. Vårt arbete ska göras i form av en undersökning med syftet att studera 

arbetsgruppens upplevelse/uppfattning av att ha en chef som tidigare varit en kollega. 

 

Om du upplevt den situationen någon gång på din arbetsplats skulle vi gärna vilja träffa dig 

för en intervju. Din medverkan är förstås helt frivillig och intervjun beräknas ta ca 1 tim. 

 

Vi kommer, om du tillåter det, att använda bandspelare vid intervjun. Allt som sägs kommer 

att behandlas konfidentiellt och deltagandet är frivilligt så du kan när som helst välja att 

avbryta och avsluta intervjun. Du kommer att vara anonym i resultatet som kommer att 

offentliggöras i c-uppsatsen. Vårt insamlade material kommer endast att användas i form av 

vår undersökning. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Solveig Svennersjö, 073-2208413 Jeanette Karlsson,  073-1539659                

solveig.svennersjo@ipbolaget.com jeanette-karlsson@telia.com 

 

                                                                      

Handledare 

Kjerstin Larsson 

0480-61547 

kjerstin.larsson@fokus.regionforbund.se 
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