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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel: Ingen given väg till succé - en studie om förstagångschefers syn på 

chefskap, dess utmaningar och betydelsen av stöd från organisationen. 

Institution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Författare: Emma Duan och Caroline Larsson. 

Handledare: Jasmina Beharic. 

Examinator: Mikael Lundgren. 

Bakgrund: Intresset för chefskap har minskat hos unga, samtidigt som allt fler äldre chefer 

kommer att gå i pension inom kort. Komplexiteten med chefskap är stor och utmaningarna, i 

synnerhet det bristande stödet, är påtagliga för förstagångschefer. Därför fanns en möjlighet 

att studera fenomenet närmare för att bringa en viss klarhet i ämnet. 

Syfte: Syftet med studien var att ge unga en tydligare bild av chefskap. Det här genom att visa 

hur synen på chefskap förändras när en individ tar sig an positionen som chef för första 

gången och beskriva hur förstagångschefer upplever att stödet från organisationen har 

påverkat övergången till chefspositionen. 

Metod: Studien utfördes genom en kvalitativ metod med induktiv ansats. Kvalitativ data 

samlades in via åtta intervjuer med förstagångschefer. 

Kvalitativ data, teori och tolkning: Utifrån kvalitativ data har fyra teman identifierats som 

tolkats med hjälp av de teorier vi funnit lämpliga. 

Slutdiskussion: Baserat på de resultat som uppkom fördes här en sammanfattande och 

djupare diskussion 

Slutsats: Förstagångcheferna visade, utifrån sina erfarenheter, att de haft en romantiserad bild 

av chefskapet innan de blev chefer. Nu ser de chefskapet som något roligt men även att det 

innebär mycket ansvar. Förstagångscheferna redogjorde även för att stödet i övergången till 

chef var bristfällig men att det inte var den enda eller den största utmaningen. 

Nyckelord: Chef, Chefskap, Unga, Förstagångschefer, Organisation, Utmaningar, Stöd, 

Stödåtgärder, Övergång och Transformation. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Bachelor thesis title: No clear path to success - A study of first-time managers' view on 

managership, its challenges and the importance of support from the organization. 

Institution/department: School of Business and economics, Linnaeus University in Kalmar.  

Authors: Emma Duan and Caroline Larsson. 

Supervisor: Jasmina Beharic. 

Examiner: Mikael Lundgren. 

Background:  The interest in managership has declined among young people, while more and 

more old managers will be retiring shortly. The complexity of managership and the 

challenges, particularly regarding the lack of support, are great for first-time managers. 

Therefore there was an opportunity to study the phenomenon further to bring some clarity on 

the subject. 

Purpose/Aim: The aim and purpose with the thesis was to give young people a clearer image 

of managership. This by showing how perceptions of management and managership could 

change when an individual takes on the position as a first-time manager and further describe 

how the first-time-managers felt about the amount of support from the organization and how 

it has influenced the transition to the manager position. 

Method: The study was based on a qualitative method with an inductive approach. The 

qualitative data was collected through eight interviews with first-time managers. 

Qualitative data, theories and interpretation: Based on the qualitative data, four themes were 

identified and interpreted with theories we found suitable. 

Final discussion: Based on the results that emerged, a summarized and deeper discussion was 

performed. 

Conclusion: The first-time-managers showed, based on their experiences, that they had a 

somewhat romanticized image of managership before becoming managers themselves. 

Nowadays they view the managership as something fun but also as something that requires a 

great amount of responsibility. The first-time-managers also outlined the insufficiency 

regarding the support from the organizations in the transition that turned out not to be the only 

or the most challenging problem. 

Key words:  Manager, Management, Young/Youth, First-time managers, Organization, 

Challenges, Support, Transition, and Transformation. 
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1. Inledning 
________________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras studiens inledande bakgrundsinformation och vad som gav 

upphov till valet av ämne tillsammans med en problemorientering. Vidare tar en 

litteraturgenomgång, studiens förväntade bidrag och problemformulering vid, vilken mynnar 

ut i de frågeställningar samt syfte som kommer prägla studien.  

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund och problemorientering 

 

I Veckans affärer (2014) presenteras en undersökning som visar att ungas, personer mellan 

18-35 år, intresse för chefskap har minskat och att det inte är lika många som idag vill nå en 

chefsposition i den framtida karriären. Samtidigt är ungas föreställningar om chefskap 

laddade med skepsism och negativitet (Lomberg, 2012). Annika Elias, ordförande för 

chefsorganisationen Ledarna, menar att det minskade intresset kan tänkas bero på att unga har 

svårt att tänka sig in i rollen som chef eftersom vi i Sverige har Europas äldsta chefer (de 

Lima Fagerlind, 2015). Svenskt Näringsliv (2011) rapporterar om det faktum att Sverige är 

det land med den lägsta andelen chefer under 40 år i EU. Elias (2013) beskriver dessutom att 

arbetsmarknaden är under förändring och det finns ett behov av att öka ungas intresse för 

chefskap med tanke på den alarmerande situation som väntar på arbetsmarknaden om några 

år. Det generationsskifte, som närmar sig för varje dag, innebär att andelen svenskar som går i 

pension överstiger andelen unga som kommer in på marknaden. Under det kommande 

decenniet förväntas nästan en miljon lämna arbetsmarknaden och i samband med det kommer 

cirka 40 % av dagens chefer ha pensionerats (Blomquist & Röding, 2010). Elias (2013) låter 

uppmärksamma de konsekvenser som uppstår av det här då det kommer råda brist på 

arbetskraft inom flera yrken och i många delar av Sverige framöver. En av de mest kritiska 

delarna av arbetsmarknaden är den för chefer där fler och fler tjänster kommer stå vakanta. 

 

Möjligheterna för de ungas utveckling i arbetslivet och avancemang till att, i unga år, bli chef 

för första gången, en så kallad förstagångschef, ter sig därför stora framöver. Som 

förstagångschef i vår studie menar vi att en person träder in i rollen som chef för allra första 

gången och därmed inte har några tidigare erfarenheter av positionen eller uppdraget. Att bli 

utsedd till chef är, enligt Plakhotnik & Rocco (2010), en milstolpe och en spännande händelse 
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för en förstagångchef men utmaningen det innebär tar ofta överhand. Forskaren Elisabeth 

Fellbom (2013) beskriver, i förordet till sin avhandling, sin egen erfarenhet av att bli chef 

enligt följande: 

 

“Jag trodde det var en paketresa till ett land jag hade god kännedom om, men 

ännu inte besökt. Väl på plats kändes det mer som ett ospecificerat boende i 

främmande land utan guide.” 

             (Fellbom, 2013) 

 

Det är inte tillräckligt att officiellt utse någon till chef utan det krävs mer för att förstå 

betydelsen av chefskapet och hur personen formas till chef (Kotter, 1999). Chefskapet är 

något komplext och bakom den till synes enkla etiketten “chef” finns en enorm mångfald 

(Sveningsson & Alvesson, 2014). Den moderna arbetsplatsens chef definieras vara den som 

förväntas minska det kaos som råder, framförallt i de mer komplexa organisationerna. Chefen 

är den som förväntas skapa ordning och tar konsekvenserna av det som sker i processerna på 

arbetsplatsen (Kotterman, 2006). Chefskapet är inget tydligt yrke, det finns inga klara direktiv 

om arbetssätt, arbetsuppgifter och det kan vara svårt för förstagångschefer att förstå 

processen, övergången till chef, och växa in i rollen (Watson & Harris, 1999). Plakhotnik 

m.fl. (2011) menar till och med att övergången till att bli chef är den svåraste utmaningen för 

en förstagångschef. De slår fast att det är fem anledningar som gör övergången komplicerad; 

missförstånd om den nya positionen, orealistiska förväntningar på prestationen, förändring av 

relationen med medarbetarna, dåligt stöd och mer att lära sig än förväntat. Av dessa fem 

anledningar framhävs att den största utmaningen beror på att många organisationer uteblir 

med relevant stöd och förståelse för förstagångschefen under och efter övergången. Om 

ledningen inte har kommunicerat tillräckligt bra, till övriga organisationen, att en ny chef har 

blivit tillsatt och på vilket sätt det här kommer att innebära olika förändringar bidrar det till att 

förstagångschefen får kämpa i motvind redan från början. Ameson (2005) bekräftar det här 

genom att påstå att förstagångschefer ofta misslyckas på grund av bristande kommunikation, 

övervakning, feedback och vägledning från sina överordnade. Ändå använder 66 % av 

organisationerna inte verktyg för att kunna göra prestationsbedömningar och utvärdera 

förstagångschefen under övergången (Plakhotnik m.fl., 2011). Sillett (2015) poängterar också 

vikten av stöd som förstagångschefer behöver och varför det är viktigt. Uppmuntran och hjälp 

kan vara avgörande för hur förstagångscheferna hanterar utmaningar, problem och 

medarbetare som de numera har ansvaret över. Bristfälligt eller obefintligt stöd under 
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övergångsprocessen kan komma att påverka både deras och andras engagemang och 

prestation. Elias, som har uttryckt oro för det minskade intresset för chefskap hos unga, 

förklarar vidare att de unga svenskarna framförallt skulle önska lämpligt stöd och rätt 

förutsättningar från ledningen för att kunna ändra sin uppfattning om chefskap. Uppdraget 

som chef kan tyckas otydligt och ett bekymmer är den brist på uppbackning, resurser och 

olika stödfunktioner (Lomberg, 2012). Även skillnader mellan kvinnor och män i attityden 

kring chefskap är intressant. Att bli chef anses vara självklart för personer som är duktiga och 

har höga mål. Som traditionen lyder gäller det här framförallt för män. För kvinnor är det 

fortfarande mer osäkert även om trenden har börjat att förändrats. Det finns fortfarande en 

större variation från kvinna till kvinna om viljan i att bli och vara chef, vilket främst beror på 

konflikten med familjelivet (Sveningsson & Alvesson, 2014).  Lomberg (2012) 

uppmärksammar att färre antal kvinnor jämfört med män kan tänka sig att bli chefer och 

omkring 14 % av kvinnorna i Sverige menar att familjen är en stor orsak till att de inte vill bli 

chefer.   

 

1.2 Tidigare forskning 

 

Tidigare studier och forskning har berört komplexiteten och fenomenet chefskap i olika 

inriktningar samt med olika fokus på problem som uppstår kring chefskap. Janet Barnard 

(1991) undersökte nya chefer, deras skicklighet, tekniker och vikten av att kunna behärska sin 

arbetsuppgift snabbt som nykomling. En av de teser som var centrala i den studie hon bedrev 

var att nyblivna chefer i högre grad är osäkra vad gällde personalproblem mer än andra 

problem på arbetsplatsen. John Pearce II (1982) har studerat nya chefer och bedrev, i sin 

forskning, hypotesen att nya chefer, oftare än erfarna chefer, upplever problem och att de 

behöver identifieras för att kunna tas omhand. Studien baserades på förstagångschefers 

upplevelser av problem som de ansåg hade påverkat deras arbete och prestation. Ouppfyllda 

förväntningar, svårigheter i förhållandet till de underordnade och för lite stöd från de 

överordnade var några av de mer frekventa bekymmer de stod inför. I flertalet studier kring 

chefskap som behandlats under processen är det Harvardprofessorn Linda A. Hill som, med 

sina böcker om chefskap, inspirerat andra forskare i deras studier. I en sammanfattande artikel 

beskriver Hill (2004) hennes begynnande forskning i början på 1990-talet kring processen till 

att bli chef. Fokus låg på övergången från en medarbetarposition till en chefsposition, en 

övergång till att bli en förstagångschef. Det fanns många bevis på att uppdraget som 
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förstagångschef är en central del i den fortsatta utvecklingen för framtida chefer. I sin 

forskning följde hon bland annat 19 nya chefer under deras första år som chefer för att 

undersöka hur de tog sig an chefskapet och vilka lärdomar de tog av sin nya utmaning. Hon 

menar att det är även där befattningshavarens grundfilosofi och ledarskapsstil formas. Studien 

visade på två lärdomar; en psykologisk justering var en förändring av deras professionella 

identitet trädde i kraft vilket innebar att tankesätt, attityder och vanor ändrades i deras 

chefsroll samt det faktum att de lär sig genom handling, inte genom betraktande. Hill (2004) 

förklarar vidare att övergångsprocessen var svår, både på ett emotionellt och ett intellektuellt 

plan, det gick långsamt och kunde stundtals bli ensamt. Med tanke på allt de behövde lära sig 

och komplexiteten i deras nya ansvarsområden begick de misstag och var i behov av hjälp och 

stöd från andra. Problemet var dock att de, i rädsla för att visa sina svagheter och misstag, 

undvek att be om hjälp.  

 

I Sverige finns ett flertal framstående forskare som har dedikerat tid och resurser till 

forskningen om chefer. Docent Stefan Sveningsson och professor Mats Alvesson, båda 

verksamma på Lunds universitet, har ägnat en omfattande mängd tid till att forska i chefs- och 

ledarskap. I boken “Chefsliv - det ska fan vara chef”, från 2014, förklarar de vad chefsliv 

innebär i moderna organisationer. Där berörs chefernas egna tankar om chefskapet samt de 

utmaningar, förväntningar och krav som kan göra chefsjobbet problematiskt. I studien följer 

de ett antal chefer i deras strävan och strategier till att kunna handskas med de dilemman och 

besvär samt identitetsskapande som chefslivet präglas av. En annan forskare vid namn 

Elisabeth Fellbom har, i sin avhandling “Att växa in i chefskap - En studie av 

förstagångschefer” från år 2013, vidare studerat fenomenet förstagångschefer och genom det 

bidragit med ökad kunskap kring de individer som träder in i sin första chefsroll samt 

processen hur de växer in i sitt chefskap. Det är mycket från den här studien som inspirerat 

oss och utgjort en bas för den studie som vi nu går vidare med. Vi har även upptäckt ett fåtal 

andra studier som gjorts på kandidatnivå med ämnet förstagångschefer där inriktningarna har 

varit på maktutövning och deras erfarenheter kring det samt vilka förväntningar 

sistaårsstudenter har på en framtida chefsroll. 

 

I de tidigare studierna saknas en bredare förståelse för förstagångschefer syn på chefskap då 

många studier fokuserar på chefer som varit på sin position en längre tid och nya chefer som 

kan ha varit chefer på andra arbetsplatser tidigare. Vad gäller förstagångschefer har forskare 

presenterat material kring övergångsprocessen och vilka problem en förstagångschef ställs 
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inför, (Plakhotnik m.fl., 2010, Pearce II, 1982, Hill, 2003 och Fellbom, 2013), var stödet från 

organisation och medarbetare anses vara den största utmaningen (Ameson 2005, Plakhotnik 

m.fl., 2010 och Sillett, 2015). Här saknas det dock en mer ingående studie kring 

förstagångschefer och var övergången till chef faktiskt brister, speciellt i form av hur stödet 

påverkar och vilken hjälp som efterfrågas från förstagångscheferna samt vilka stödfunktioner 

som finns eller inte finns att tillgå från organisationen. Fler studier borde genomföras inom 

ämnet för att ge förstagångschefer en möjlighet att sätta ord på deras egen syn av chefskapet 

och vad den första chefsrollen inneburit. En inriktning på yngre förstagångschefer är också 

önskvärd för att kunna ge unga en bättre förståelse av chefskapet då någon sådan vinkel inte 

kan utläsas i de tidigare studierna. 

 

1.3 Studiens förväntade bidrag 

 

Studien ämnar bidra till att öka intresset för chefskap hos de unga vuxna genom att ge dem en 

inblick i den spännande, lärorika och något komplexa position som en förstagångschef 

befinner sig i. Förhoppningen är att studien ska vara behjälplig för det unga segmentet i sin 

väg ut på arbetsmarknaden och till eventuella chefspositioner. Ledningen på olika företag ska 

genom studien även kunna ta del av den uppfattning som finns hos förstagångschefer och på 

det viset bidra till utvecklandet av mer effektiva och lärorika tillvägagångssätt för dem när de 

utser någon till chef för första gången. Det här för att underlätta och ge stöd för de nyblivna 

chefernas övergång och anpassning till sin nya roll. En förståelse för förstagångschefer och 

vilka stödåtgärder de behöver skulle också kunna gynna företagen eftersom ett misslyckande 

för en förstagångschef kostar organisationen både pengar och humant kapital. Ameson (2005) 

beskriver att det är organisationen som får betala vid ett misslyckande och att närmare hälften 

av förstagångscheferna idag inte är framgångsrika. Ett individperspektiv är också intressant i 

den här frågan då ett misslyckande även kan innebära stor förödelse för förstagångschefen 

både privat och i arbetslivet vilket skulle kunna gå att undkomma om de får rätt stöd från 

början i sin karriär. Studien är även relevant med tanke på den brist på arbetskraft vad gäller 

chefspositioner och de tomma platser på arbetsmarknaden som ökar för varje år. Det är viktigt 

att börja arbeta för att intresset kring chefskap ska öka och låta det få större utrymme. 

 

Kring ämnet chefskap finns omfattande forskning där fenomenet har blivit behandlat i sin 

helhet utifrån olika perspektiv och där de karaktäristiska egenskaperna finns representerade 
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(Kotterman, 2006 och Sveningsson & Alvesson, 2014). Gällande nya chefer eller nyblivna 

chefer och deras perspektiv har det gjorts ett antal studier och skrivits en del artiklar om vars 

syften har varit att belysa de problem och utmaningar som de står inför (Hill, 2003 och 

Sveningsson & Alvesson, 2014) samt exempel på tips och riktlinjer som kan vara värdefulla 

för dem (Chef.se, 2014 och Sillett, 2015). Det ligger ett stort fokus vid chefskap i allmänhet, 

tillvägagångssätt för att uppnå det perfekta chefskapet och en viss fokusering på chefer som 

varit aktiva under en längre period. Det finns inte mycket litteratur och artiklar gällande 

förstagångschefer och därför kan studien komma att bidra med ny specifik och mer nyanserad 

forskning kring hur det är att vara chef för första gången. Studien inriktar sig på 

förstagångschefer då det finns goda skäl till att studera det här perspektivet på chefskap. 

Studien kommer att bidra till att bredda ämnet och ge en ny inriktning i studerandet av 

förstagångschefer genom att se hur de står inför problematiken kring uteblivet stöd från 

organisationen samt hur det har påverkat övergången till chef. Med fokus på vad som sker i 

övergångsprocessen, bidrar det till att ge en djupare insikt i hur stödåtgärderna ser ut, hur de 

används eller skulle kunna användas för att underlätta för förstagångscheferna. Vikten av stöd 

i övergångsprocessen och förståelsen för dess betydelse är viktig med tanke på den kritiska 

situation förstagångschefen befinner sig i. Studiens fokus ligger på förstagångschefer som 

blivit internrekryterade då det är på det sättet de flesta utnämns till chef och därför blir mest 

relevant. IKEA och H&M har till exempel länge varit förebilder med sina framgångsrika 

interna karriärmöjligheter (Chef.se, 2012). Även andra företag såsom Costco och FedEx har 

som målsättning att internrekrytera chefer som arbetat i organisationen tidigare på lägre 

nivåer (Bolman & Deal, 2003). Chef.se (2012) genomförde en egen undersökning bland sina 

läsare var det framkom att 60 % av de 500 tillfrågade cheferna hade rekryterats internt. 

 

Inskeep (1976) konstaterade redan för flera decennier sedan att det inte finns någon given väg 

till succé för en förstagångschef men genom att lyssna på givna råd, följa guider från tidigare 

framgångsrika chefer gör att ett misslyckande kan minskas samtidigt som väl genomförda 

utvärderingar av förstagångschefer kan göra att unga blir bättre förberedda för deras första 

position som chef. Med det sagt finns en uppfattning om en god utgångspunkt i studiens 

följande delprocesser. Vidare i kapitlet presenteras en sammanfattande problemformulering 

och de frågeställningar som studien kommer att bygga på.  
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1.4 Problemformulering 

 

Det finns en brist på kunskap och erfarenheter hos unga som på olika sätt bidrar till den 

otydlighet som chefskap präglas av. I Sverige idag finns det samtidigt ett minskat intresse hos 

unga för chefskap och allt fler chefspositioner kommer att bli lediga när den äldre 

generationen går i pension (Lomberg, 2012). En förstagångschef ställs inför många 

utmaningar och en av de största anses vara det bristande stödet från organisationen under 

övergången till att bli chef (Plakhotnik m.fl., 2011, Ameson, 2005, Sillett, 2015). För att ändra 

ungas syn på chefskap behövs en bättre förståelse och beskrivning av vad det innebär att bli 

chef för första gången och hur en förstagångschef själv upplever utmaningen. Chefskapet 

skulle kunna intressera fler unga om det fanns mer kunskap om vad de har att förvänta sig, 

hur en förstagångschef blir mottagen och vilka stödfunktioner de har att förvänta sig för att 

det inte ska kännas osäkert. Utifrån det bygger studien på följande frågeställningar: 

 

 Hur ser en förstagångschef på chefskap nu till skillnad från innan den blev chef? 

 

 Hur upplever förstagångschefer stödet från organisationen och hur har det påverkat 

deras övergång till chef? 

 

1.5 Syfte 

 

Syftet med studien är att ge unga en tydligare bild av chefskap. Detta genom att visa hur 

synen på chefskap förändras när en individ tar sig an positionen som chef för första gången 

och beskriva hur förstagångschefer upplever att stödet från organisationen har påverkat 

övergången till chefspositionen. 
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2. Metod 
___________________________________________________________________________ 

De metodologiska val som gjorts kommer att redogöras för i följande kapitel. Här beskrivs de 

tillvägagångssätt som tillämpats för genomförandet av studien genom att först inleda med den 

valda forskningsprocess och strategi. Därefter följer en beskrivning av datainsamlingen i 

form av kvalitativa intervjuer, hur urvalet gjorts och genomförandet av intervjuerna samt en 

presentation av intervjupersonerna. Avslutningsvis diskuteras studiens analys/tolkning, 

forskningskvalitet och forskningsetiska aspekter. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. 1 Forskningsprocess 

 

Studien utgick från en induktiv ansats där datainsamlingen gav oss en grund att stå på för att 

sedan kunna söka upp befintliga relevanta teorier inom området. Trost (2010) beskriver att 

induktion innebär att gå från det specifika till det allmänna. Vi valde en induktiv ansats då 

studieobjektet var relativt outforskat. Det fanns inte mycket tidigare studier utan istället var 

det genom datainsamlingen vi fick veta mer och utifrån det kunde gå vidare i den teoretiska 

referensramen. Teorin kan sägas vara resultatet av forskningen, då forskaren har utgått från 

upptäckter i verkligheten (Olsson & Sörensen, 2011). Dock har problematiken och 

bakgrunden till studien gjort att vi fått en teoretisk vinkling från början även om ansatsen är 

av det mer öppna slaget. Intresset för forskningsämnet väcktes då vi kom i kontakt med en 

nyhetsartikel vilken beskrev ungas minskade intresse för chefskap vilket vidare ledde oss in 

på utmaningen och de problem nya, unga chefer står inför. Det här ledde i sin tur till 

fokuseringen på förstagångschefer och hur deras övergång till chefspositionen har sett ut. 

Teorierna har därför genererats mer eller mindre under hela processen då vi ibland har fått 

stanna upp och söka mer information kring ämnet, för att hitta rätt infallsvinkel i form av 

utmaningar och påverkan av stöd från organisationen ur en förstagångschefs perspektiv. 

Bryman & Bell (2005) menar att induktion kan rymma slag av deduktion där teorierna 

används som utgångspunkt.  

 

Inom den induktiva forskningsprocessen använde vi en kvalitativ forskningsstrategi, vilket 

Trost (2010) menar är den vanligaste strategin inom den här processen. I nästa stycke 

förklaras den kvalitativa forskningsstrategin närmare. 
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2.2 Kvalitativ forskningsstrategi 

 

I studien tillämpades en kvalitativ strategi då vi studerade förstagångschefers erfarenheter, där 

människan var det huvudsakliga instrumentet. Det kvalitativa perspektivet utgår från en 

subjektivitet där intresset förskjuts mot att studera hur människan uppfattar och tolkar sin 

omgivning och det är därifrån som kunskap genereras (Starrin, 1994). Den kvalitativa 

forskningsstrategin förespråkas ofta när ett ämne är komplext och inte går att mäta (Svensson 

& Ahrne, 2015). Vi ansåg att den kvalitativa strategin var lämplig för studien då vi önskade 

ge en mer nyanserad bild av fenomenet förstagångschef genom att studera deras erfarenheter, 

syn och tankar kring chefskap samt vilken påverkan stödet från organisationen har haft i deras 

nya position. Studien utgår på så sätt från frågan “hur?”, vilket motiverar valet av den 

kvalitativa strategin med tanke på den studie vi vill bedriva och det studiesyfte vi ämnar 

uppfylla. Att vi snarare vill tolka istället för att kvantifiera motiverar också valet av 

forskningsstrategi. I studien var hermeneutiken, det tolkande vetenskapsidealet, viktigt då vi 

fokuserade på människan och ville, utifrån samtal med olika förstagångschefer, tolka deras 

erfarenheter för att kunna fördjupa oss i ämnet och söka förståelse för att klargöra 

problematiken kring att bli chef för första gången och se hur deras syn på chefskap var före 

och efter utmärkelsen till chef. I det hermeneutiska vetenskapsidealet används en tolkning av 

de studerade händelserna för att få en djupare förståelse av sammanhanget där händelserna 

uppträder (Yin, 2013). Widerberg (2002) betonar att det är tolkningen som genererar 

kunskapen. 

 

2.3 Tvärsnittsstudie som undersökningsdesign 

 

Undersökningsdesignen utgör ramen för insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2005). 

Studien bygger på en så kallad tvärsnittsstudie där vi har gjort en bredare kartläggning av 

ämnet. En tvärsnittsdesign innebär att data samlas in från mer än ett enda fall vid ett bestämt 

tillfälle i syfte att komma fram till en uppsättning data med kopplingar till två eller flera 

variabler som granskas för att sedan kunna hitta mönster och samband (Bryman & Bell, 

2005). Studien bygger på erfarenheter från åtta olika personer som arbetar inom olika 

organisationer vilket innebär en undersökning av mer än ett fall och därför ger det oss en 

variation och sannolikheten för intressanta variabler ökar. Tvärsnittsdesignen lämpar sig även 

för studien med tanke på den typ av objekt, fenomen och forskningsfrågor vi studerat där vi 
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ville kunna nyansera ämnet och inte bara inrikta oss på ett enda fall. Alvesson (2003) har dock 

bidragit med sin kritiska syn gällande tänkandet kring studiens forskningsfrågor. Han menar 

att en forskare borde sträva efter ett reflexivt tankesätt och genom det överväga både 

forskningsfrågor och intervjumaterialet på ett mer sofistikerat sätt. Det reflexiva tankesättet 

kan hjälpa till att undvika att vara för naiv gällande insamlad data och inte tro att de 

kvalitativa intervjuerna kommer att avslöja verkligheten. Istället anser han att en forskare 

borde utmana de tidigare tankesätten och vara kritisk till en person som blir intervjuad då 

denne lätt kan romantisera sina svar. En intervjuperson påverkas av många olika anledningar 

och svarar också på intervjufrågorna därefter. Därför har vi framförallt tagit i beaktning att 

den första forskningsfrågan i studien ”Hur ser en förstagångschef på chefskap nu till skillnad 

från innan den blev chef?” kan utgöra ett hinder då synen förstagångscheferna hade innan de 

blev chef kan ha förändrats och de kan nu försköna synen de hade då, utifrån den position de 

befinner sig i idag. 

 

2.4 Datainsamling 

 

Innan datainsamlingen påbörjas måste fenomenet och en konkret frågeställning vara fastställd. 

Med det här i åtanke går det sedan utveckla lämpliga instrument för att datainsamlingen ska 

bli så framgångsrik som möjligt (Svensson & Ahrne, 2015). Då vi i studien avsåg att 

undersöka förstagångschefers övergång till sin chefsposition samt hur den blir påverkad av 

den grad gällande stöd och hjälp ledningen och medarbetarna bistår med, var det viktigt för 

oss att samla in data på ett så effektivt och fördelaktigt sätt som möjligt. Beroende på 

forskningsansatsen ser insamlingsmetoden olika ut där primär- och sekundärkällan är de två 

varianterna det vanligtvis hänvisas till (Olsson & Sörensen, 2011). Den sekundära källan, som 

även kan kallas process- och registerdata, återger information som exempelvis andra forskare 

tidigare har presenterat (Olsson & Sörensen, 2011). Studien tog avstamp i en genomgång av 

tidigare litteratur. Dessa sekundära källor gav oss en grundläggande översikt av den tidigare 

insamlade kunskapen inom området, för att visa på betydelsen av problemet vi belyser samt 

hjälpa oss att definiera olika begrepp. Genom att studera skrift och data som fanns 

dokumenterad i vetenskapliga artiklar, litterära verk och i digital form samlade vi en stor 

mängd kunskap till studien samt kunde vi även kartlägga var och vad för kunskapsluckor som 

behövde fyllas. 
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2.4.1 Kvalitativa intervjuer 

 

Starrin & Renck (1996) poängterar vikten av att genomföra en kvalitativ intervju då goda 

förkunskaper finns samt då goda förberedelser har gjorts inom det ämne eller område som ska 

studeras. Den typ av data som samlats in genom någon form av vedertagen metod för 

insamling kallas för primärdata (Olsson & Sörensen, 2011). Vi valde att utgå från kvalitativa 

intervjuer i datainsamlingen, vilka då kom att utgöra den primära källan i studien. Det ansåg 

vi gav oss en djupare förståelse för ämnet och var det bäst lämpade tillvägagångssättet baserat 

på det upptäckta problemet samt de frågeställningar vi formulerade. Efter de bakomliggande 

förberedelserna var det dags att reda ut vilka parametrar som var viktiga för oss gällande de 

kvalitativa intervjuerna. Trost (2010) menar att det är viktigt att den intervjuade känner sig 

bekväm, att denne inte känner något slags maktövergrepp eller känner sig i underläge vilket 

var en risk som fanns närvarande om vi båda skulle agerat intervjuare. Under intervjuerna 

deltog vi båda, dock agerade en av oss intervjuare samtidigt som den andra agerade passivt, 

observerade och tog anteckningar vid sidan av. Anteckningarna var viktiga för att kunna 

skriva ner stödord, frågor som dök upp och som en säkerhet om tekniken skulle visa sig inte 

fungera när vi spelade in samtalet. Trost (2010) framhåller att två intervjuare kan vara 

lämpligt i vissa situationer, speciellt innan ett förtroende har kunnat byggas upp samt om 

intervjuer ska göras med positionsinnehavare men vi valde en intervjuare för att på så sätt 

erhålla större fokus och effektivitet.  

 

Vidare reflekterade vi kring hur vi skulle strukturera upp intervjuerna. Gruppintervjuer eller 

parintervjuer kan bli något komplicerade och intervjupersonerna kan också påverka varandra 

(Trost, 2010). Vi valde därför att genomföra intervjuerna med en person åt gången vilket 

kändes säkrare och samtidigt reducerades risken att någon inte skulle få komma till tals eller 

att någon skulle ta över samtalet. Dessutom arbetade de flesta i olika organisationer, utspridda 

över landet, vilket gjorde att en intervju med fler än en person i de flesta fall inte var aktuellt. 

Starrin & Renck (1996) poängterar att den person som intervjuar bör vara väl medveten om 

sin egen medverkan i samtalet, hur de olika förhållningssätten och rollerna bidrar till att 

nyanser framträder kring det som studeras. Intervjun är en interaktion mellan minst två 

personer där de reagerar och påverkar varandra och därför ställs höga krav på den som utför 

intervjun. Det måste även finnas en hög medvetenhet om de olika former av felkällor som 

intervjuaren kan introducera i samtalet (Trost, 2010). De här faktorerna var något vi hade tagit 

i beaktning innan intervjuerna ägde rum. Vi som intervjuare hade ett mål att försöka hålla en 
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så neutral position som möjligt och hålla oss objektiva till ämnet och de eventuella oplanerade 

följdfrågorna som kunde dyka upp. 

 

2.4.2 Intervjuguide 

 

När valet av intervjumetod hade gjorts utformades en intervjuguide (se bilaga 1) innehållande 

ett antal frågor vi planerade utgå ifrån. Vår önskan var sedan att kunna känna oss fria under 

intervjuerna på det sätt att vi kunde omformulera frågorna eller ställa följdfrågor beroende på 

intervjuns kontext. Yin (2013) beskriver intervjuguiden som ett intervjuprotokoll eller en 

tankeram men att de specifika frågorna som faktiskt ställs ändå varierar vid olika intervjuer. 

En intervjuguide skall gärna tematiseras och sedan förfinas för bästa utfall (Starrin & Renck, 

1996). Intervjuguiden indelades i olika teman som behandlade intervjupersonens egen 

chefsroll, den egna synen på chefskap, anpassningen till chefsrollen i företaget och 

arbetsrollens påverkan på dennes privatliv. 

 

Standardisering och strukturering är två nyckelord vi valt att lägga uppmärksamhet vid i 

utformandet av intervjuguiden. Vi utformade öppna frågor som möjliggjorde att få svar inom 

det ämne vi valde gällande förstagångschefernas erfarenheter rörande chefskapet, bemötandet 

och stödet i sin nya roll, lärdomar samt motgångar. Strukturen på frågorna utformades för att 

göra det möjligt för intervjupersonerna att prata fritt och brett för att vi på sådant sätt skulle få 

reda på data som skulle besvara frågeställningarna och andra funderingar som uppenbarade 

sig under studiens gång. Vi förväntade oss att de utvalda intervjupersonerna, vilka var 

verksamma på olika arbetsplatser, hade olika bakgrunder och erfarenheter vilket gjorde att 

situationer och förutsättningar skulle skilja sig åt. På så sätt utformade vi en intervjuguide 

med högre grad av strukturering och med en lägre grad av standardisering. När frågorna 

kändes färdigformulerade skickades de ut i förväg till intervjupersonerna som kunde läsa 

igenom dem, förbereda sig och få större insikt i vad intervjun skulle behandla. Enligt Trost 

(2010) karaktäriseras de kvalitativa intervjuerna av en låg grad av standardisering vilket 

innebär den grad till vilken frågorna och situationen är densamma för dem som blir 

intervjuade. De kvalitativa intervjuerna karaktäriseras även av en hög grad av strukturering 

vilket innebär att det är ett område eller ämne, inte flera, som avses studeras. Starrin & Renck 

(1996) menar att en låg grad av strukturering nästan alltid är ett faktum när man talar om 

kvalitativa studier. Detta för att ge utrymme för personen som blir intervjuad att svara med 

sina egna ord baserat på de frågor som intervjuaren ställer samt att följdfrågor kan anpassas 



 

13 
 

beroende på de svar som framkommer. Trost (2010) beskriver strukturering som en term 

vilken kan användas beroende på om forskaren syftar till studien som sådan eller frågorna och 

de eventuella svarsalternativen. Det spelar stor roll vad forskaren och andra människor ger 

termen för innebörd.  

 

2.4.3 Urval 

 

Innan undersökningen kunde börja behövde vi sedan fundera över huruvida det var möjligt 

eller inte att få tillgång och tillträde till den information som behövdes samt vilka 

organisationer och individer som skulle intervjuas. Svensson & Ahrne (2015) beskriver att 

nästa steg är att tänka ut vilka empiriska objekt som studien ska inrikta sig på. För att få en 

nyanserad bild i studien valde vi att ha ett brett urval som varken var inriktat på område, 

bransch eller storlek på företag. I urvalet utgick vi inledningsvis från mailutskick till 

fackföreningar, rekryteringsbolag samt olika chefs- och ledarforum. Då vi fick besked om att 

vi inte kunde få någon hjälp på den vägen vände vi oss till familj och vänner samt utnyttjade 

sociala medier var vi använde forum såsom LinkedIn och Facebook för att kunna komma i 

kontakt med potentiella intervjupersoner. Ett så kallat bekvämlighetsurval tillämpades, där 

personer fylls på successivt då forskaren hittar dem och känner att de passar in (Trost, 2010). 

Vi fick, genom en familjekontakt, också tag på en chefsutbildare som hjälpte oss att finna sex 

möjliga intervjupersoner. LinkedIn genererade inga svar medan två statusuppdateringar på 

våra egna Facebooksidor gav oss sju möjliga intervjupersoner genom att bekanta erbjöd sig att 

delta i studien själva eller så rekommenderade de i sin tur vänner och bekanta vilka de ansåg 

skulle passa in i urvalet. Urvalet bestod totalt av 13 möjliga intervjupersoner, en uteblev 

senare med svar, varav 12 intervjupersoner bokades in för intervju. 

 

Vid kvalitativa studier sker vanligtvis urvalet medvetet i vad som kallas för avsiktligt urval 

var syftet med att utse specifika datainsamlingsenheter är att generera den mest relevanta data 

inom studiens område (Yin, 2013). Därför önskade vi att intervjua cirka sex till åtta personer 

och målet var att få tag i personer som hade så mycket som möjligt att berätta om de 

forskningsfrågor vi hade utformat. Framförallt var det viktigt att de var förstagångschefer, 

hade antagit rollen som chef för allra första gången och därmed inte hade några tidigare 

erfarenheter av positionen eller uppdraget. Att de bara hade varit chef i högst tre år för att få 

så aktuell data som möjligt samt att åldern inte fick överstiga 45 år då vi ville skapa en högre 

igenkänningsgrad hos de unga som i sin tur skulle förenkla en relatering till 
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förstagångscheferna. Vi önskade lika delar män och kvinnor för att se om det fanns någon 

skillnad i deras erfarenheter och förutsättningar som förstagångschefer då de, som vi beskrivit 

i inledningen, kan se på chefskap på olika sätt och det var något vi förväntade oss kunde synas 

i svaren.  

 

2.4.4 Genomförandet av intervjuer 

 

Innan intervjuerna hade intervjuguiden skickats ut till intervjupersonerna för att de skulle 

kunna förbereda sig om de ville men det var inget krav från vår sida. När intervjun sedan 

skulle börja informerades först intervjupersonerna angående anonymitet, konfidentialitet, 

ljudupptagning samt deras rätt att avbryta om så skulle vara nödvändigt. En presentation av 

studien med dess syfte gjordes var vi också klargjorde för varför just den här intervjupersonen 

var intressant i studien för att de skulle känna sig trygga och väl bemötta. 

 

Av de tolv inbokade intervjuerna kunde bara elva stycken genomföras då en person blev sjuk. 

Dock föll även tre av de genomförda intervjuerna bort då det visade sig att de inte passade in i 

urvalet, bortfallet kommer att diskuteras närmare i ett stycke senare i metoddelen. Vidare 

kommer vi därför, i detta stycke, endast att beskriva de åtta lyckade intervjuerna. Av de åtta 

intervjupersonerna var sex kvinnor och två män, verksamma på olika arbetsplatser och med 

olika erfarenheter. Fem intervjuer genomfördes då vi träffade intervjupersonerna personligen 

vid besök i de städer de var verksamma i vilket var en storstad och en mellanstor stad i 

Svealand. Fyra av intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser var samtalen 

utspelade sig i kontorsmiljö. En intervju genomfördes i hemmiljö då intervjupersonen kunde 

närvara var vi befann oss. Tre av de åtta intervjuerna genomföras via videotelefonifunktionen 

Skype. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) menar att Skype är en ny teknik och det är 

viktigt att diskutera hur tekniken kan antas ha påverkat intervjusituationen, dess positiva 

respektive negativa inverkan och vad som kan tänkas utebli i ett Skypesamtal till skillnad från 

när intervjuerna sker i verkliga livet. Det positiva med Skype var att vi kunde få ett bredare 

urval i hela Sverige, trots att vi inte hade möjlighet att fysiskt besöka alla intervjupersoner. 

Vid användandet av Skype fanns också en möjlighet att, både för oss som intervjuade och för 

intervjupersonerna, välja själva var intervjun skulle genomföras med reservation för att en bra 

internetuppkoppling skulle finnas. Vi funderade kring hur intervjupersonerna kände för att bli 

intervjuade via Skype men ingen problematik från intervjupersonernas sida påtalades varken 

före, under eller efter samtalet. Då det var det yngre segmentet vi intervjuade, som mer eller 
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mindre har en större användning och vana vid denna typ av teknik, uppfattade vi inte heller att 

de påverkades på ett negativt sätt att låta samtalet ske genom detta tillvägagångssätt. Vi hade 

en förståelse för och kunde tänka oss att några av intervjupersonerna emellertid inte kände sig 

fullkomligt bekväma med tekniken samt kan ha påverkats av tekniska störningar, som vi 

lyckligtvis stötte på ytterst få gånger. Alla Skypeintervjuer utom en kunde genomföras med 

webbkamera vilket innebar att ansiktsuttryck och kroppsspråk inte kunde urskiljas vid det 

specifika tillfället. Vi funderade även kring det faktum gällande vad som kunde tänkas utebli i 

ett Skypesamtal jämfört med ett fysiskt samtal. Någon större problematik eller skillnad kunde 

vi inte urskilja gällande de fysiska möten som anordnades eller de Skypesamtal, med eller 

utan webbkamera, som gjordes förutom att vi fick en lite större känsla och bättre förståelse för 

personen och arbetsplatsen när vi besökte dem. 

 

Både intervjusituationerna, där vi fysiskt träffade intervjupersonerna och där vi använde oss 

av Skype, spelades in på en ljudupptagare vilket var en funktion vi hade i våra mobiltelefoner. 

Då vi ämnade tolka det som sades och inte gå in djupare på mimik eller kroppsspråk ansåg vi 

att ljudupptagning var fördelaktigt i studien. Trost (2010) poängterar att det finns flera för- 

och nackdelar med att använda ljudupptagare vid intervjuer. En fördel är att det finns 

möjlighet att kunna lyssna om på inspelningen för att enklare uppfatta ordval och tonfall. Till 

nackdelarna hör att gester och mimik går förlorad i enbart ljudupptagning och det tar lång tid 

att upprepande gånger lyssna på inspelningarna. Vi ansåg det ändå vara viktigt att spela in 

intervjupersonerna för att kunna lyssna på dem igen och sedan transkribera det viktigaste från 

materialet. Att anteckningarna, som den passiva personen tog under intervjun, skulle visa sig 

vara viktiga förstod vi också när betydelsefulla och intressanta saker nämndes även efter det 

att ljudinspelningen hade avslutats. Efter att intervjuerna hade fullbordats valde vi att, på ett 

enklare sätt, transkribera materialet. Transkriberingen utfördes genom att successivt och 

upprepade gånger lyssna genom intervjuerna samtidigt som audiomaterialet tog form i en 

skrift. Vi valde att i skriften endast ta med det som vi ansåg svarade på frågorna i 

intervjuguiden, följdfrågor och andra saker som kunde vara relevanta för vår studie och 

uteslöt den data som inte hörde till ämnet. Vi lade heller ingen vikt vid pauser, suckar, 

kroppsspråk och liknande då inte heller det var avgörande för vår studie vid en vidare 

analys/tolkning av materialet. Att transkribera sina intervjuer själv menar Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne (2015) är fördelaktigt då forskaren kan lära känna materialet och redan här kunna 

inleda tolkningsarbetet under själva lyssnandet och skrivandet.  
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2.4.5 Bortfall 

 

En intervjuperson i urvalet meddelade samma morgon som intervjun skulle äga rum att han 

var sjuk och därför inte kunde delta. Dessutom visade det sig, under intervjuprocessens gång, 

att tre av våra intervjupersoner inte passade in i det bestämda urval då det framkom att de inte 

var några förstagångschefer utan hade erfarenheter av en chefsposition sedan tidigare. De tre 

nämnda intervjupersonerna fick därför elimineras från studien och vi kunde därefter 

konstatera att vi, trots vår tydlighet i urvalet, hade behövt dubbelkolla deras bakgrund 

ytterligare en gång för att vara säkra på att de skulle passa in i urvalet. Önskemålet med sex 

till åtta intervjupersoner var ändå uppfyllt och genom de åtta lyckade intervjuerna kände vi att 

vi hade en tillfredsställande mängd data för att kunna gå vidare. I den fortsatta processen fick 

vi ta i beaktning att sex stycken intervjupersoner var kvinnor och endast två var män trots att 

vi önskat lika delar i processens inledning. 

 

2.4.6 Presentation av intervjupersoner  

 

Intervjuperson 1: 28-årig, kvinnlig gruppchef verksam på försäkringsbolag. 

Intervjupersonen är en utbildad civilekonom med inriktning på service management vilket 

innebär ledarskap inom tjänsteföretag. Hon startade med att läsa till sjuksköterska under ett 

års tid men insåg att hennes intresse fanns inom ledarskap och organisering. Efter examen 

arbetade hon ett halvår som medarbetare på ett välkänt försäkringsbolag i Sverige där hon 

sedan blev utnämnd gruppchef. Idag har hon varit chef i ett och ett halvt år och ansvarar snart 

för 15 medarbetare. Det var först ett vikariat på ett år men under en omorganisering i somras 

uppkom den här tjänsten och hon blev tillsvidareanställd under samma titel. Hon visade, redan 

vid anställningsintervjun till att bli medarbetare, ett intresse för en ledande position inom 

företaget och i slutet av universitetstiden uttalade hon att hennes drömjobb var “att bli chef på 

något sätt”. Hon har även tidigare engagerat sig i olika ideella föreningar där hon utsetts till 

ordförande eller blivit delgiven ansvar i ledande positioner utan att hon egentligen hade tänkt 

så mycket på det. Idag har hon sambo och nyss köpt hus. 

 

Intervjuperson 2: 27-årig manlig kontorschef/biträdande lokalbankschef.   

Intervjuperson nummer två är verksam inom ett välkänt bankföretag i Sverige. Han jobbade 

tidigare som medarbetare för företagskunder på samma enhet där han nu är chef. Han har 

fortfarande kvar ansvaret för företagskunderna men är idag också chef över fem personer samt 
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arbetar med strategier och verksamhetsplaner tillsammans med ett tjugotal personer inom 

organisationen. Han har varit chef i drygt ett år och verksam i arbetslivet i ungefär fyra och ett 

halvt år totalt. Han önskade ett jobb där han kunde få vara engagerad. Tidigare erfarenheter 

inom idrotten, som till exempel tränare i fotboll, har inspirerat honom och gett honom 

förväntningar på chefskapet, speciellt i form av coaching och tanken om att det fungerar som 

en lagsport. Han har idag sambo och småbarn. 

 

Intervjuperson 3: 28-årig, manlig säljchef inom resebranschen.  

Intervjuperson tre arbetar på det svenska kontoret inom företaget. Innan dess studerade han 

turism på universitet och fick under den tiden praktik på företaget han nu är chef på. Praktiken 

blev förlängt till ett extrajobb under sommaren och sedan följde några månaders 

tillsvidareanställning innan han fick jobbet som chef. Chefsrollen har han haft i nästan ett år. 

Han ansvarar för fyra medarbetare men under sommaren utökas de till sju stycken. Den merit 

han har sedan tidigare inom branschen var att sälja resor över telefon åt ett annat resebolag. 

Han har tidigare tänkt att han skulle vilja ha en chefsposition även om han faktiskt inte valde 

att gå just en sådan utbildning, som naturligt skulle leda till en chefsposition, på universitetet. 

 

Intervjuperson 4: 31-årig, kvinnlig tidigare receptionschef på privatägt hotell. 

Intervjupersonen har nästan hela tiden, sedan hon tog studentexamen, arbetat på det 

privatägda hotellet. Hon började karriären i receptionen och har sedan fått alltmer ansvar samt 

provat på olika roller inom företaget. När hon fick tjänsten som receptionschef på pappret var 

det en naturlig övergång då hon redan arbetade med liknande uppgifter. Hon hade ansvar för 

sex-sju personer inklusive extrapersonalen. Hon arbetade sedan som chef i tre år men det som 

skiljer denna intervjuperson från de övriga är att hon efter tre år tog steget ner från positionen. 

Hon valde att byta tjänst då det påverkade henne mycket att hela tiden vara tillgänglig. Hon 

insåg att chefspositionen och de arbetsuppgifter den förde med sig inte var det hon genuint 

brann eller hade samma drivkraft för. Idag arbetar hon istället med bokning och sälj, 

fortfarande inom samma företag. 

 

Intervjuperson 5: 33-årig, kvinnlig biträdande vårdenhetschef inom Landstinget. 

Intervjupersonen arbetar, tillsammans med sin chefskollega, som enhetschef inom Landstinget 

var hon har en biträdande chefsroll och delar ansvar för budgeten samt personalstyrkan 

bestående av 60 personer. Vid kollegans frånvaro tar hon över dennes arbetsuppgifter, 

närvarar vid ledningsgruppsmöten och övertar det formella ansvaret för verksamheten vilket 
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hon behövt göra mycket det senaste året. Hon arbetade dessförinnan som sjuksköterska på en 

annan enhet och har haft sin chefstjänst i drygt ett år samt varit verksam i arbetslivet sedan 

2005. Hon har även varit anställd vid universitetet under en kortare tidsperiod. 

Intervjupersonen väljer att separera chefskap och ledarskap och ser en tydlig skillnad i de 

båda perspektiven. Inför sin chefsposition hade hon en blandad inställning men hon ansåg att 

hon alltid har varit en person som har tyckt om att leda och ha ansvar. Hon har barn och ska 

bli sambo.  

 

Intervjuperson 6: 28-årig, kvinnlig enhetschef inom omsorgen, offentlig sektor. 

Intervjupersonen är enhetschef över totalt 47 medarbetare och som chef har hon resultatansvar 

över den ekonomiska delen och driftansvaret, det vill säga hur de tillsammans bedriver 

verksamheten. Sedan har hon även det övergripande, visionära ansvaret. Sin chefsposition har 

hon haft i snart två år och tidigare arbetade hon som projektledare med fokus på 

verksamhetsförbättringar och kvalitetsarbete, samt som dietist inom Landstinget. Som 

projektledare arbetade hon nära cheferna och såg hur deras jobb fungerade men sa att hon, 

under sin tid som chef, fått en större insikt i chefslivet och tagit mycket lärdomar av det. När 

hon blev erbjuden chefstjänsten var det inte självklart att tacka ja men valde att anta 

utmaningen. Idag är hon sambo och letar hus. 

 

Intervjuperson 7: 29-årig, kvinnlig biträdande enhetschef inom ekonomiskt bistånd, 

offentlig sektor. 

Som biträdande enhetschef har hon ansvaret för tio stycken medarbetare som hon handleder 

och vägleder. Hon anställdes först som socialsekreterare, blev sedan samordnare och har nu 

haft sin position i tre månader vilket resulterat i totalt tre år på enheten. Som chef ser hon den 

största utmaningen i att leda medarbetarna mot det gemensamma målet och att lägga fokus på 

rätt sak. För henne var det självklart att inta en chefsroll och det kändes naturligt. Hennes 

första tid som chef har inte bara inneburit en ny status utan även gett henne insikt gällande 

bland annat i hur mycket hårt arbete rollen består av och hur lite tiden räcker till för att hinna 

göra allt hon önskar.  

 

Intervjuperson 8: 27-årig, kvinnlig biträdande enhetschef inom ekonomiskt bistånd, 

offentlig sektor. 

Som biträdande enhetschef med personalansvar över 12 medarbetare och med en så kallad 

operativ chefsroll, jobbar hon mycket med personalen, lönesamtal och rehabilitering. 
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Intervjupersonen har haft sin chefsposition i ett och ett halvt år och arbetade tidigare som 

samordnare och innan dess som socialsekreterare på samma enhet. Totalt har hon arbetat på 

organisationen sedan 2011. Då hon tidigt såg sig själv som en ledare var en chefsroll något 

hon gärna ville uppnå men vägen dit har inte varit oproblematisk. Titeln är inte viktigast för 

henne utan möjligheten och befogenheten att få leda. Hon är gift men har inga barn.  

 

2.5 Analys/Tolkning 

 

Vid en kvalitativ analys ska materialet ordnas, sorteras och begripliggöras (Svensson, 2015). 

Den som analyserar texten ska vara alert och öppen för andra tolkningar än de som verkar 

uppenbara. Utifrån tolkningen gäller det att visa upp det som är intressant (Strauss & Corbin, 

1998).  

 

 “Inget är intressant förrän du visat att det är intressant”  

      (Trost, 2010:155) 

 

Analysen av datainsamlingen genomgick fem olika analysfaser enligt Yins (2011) modell (se 

bilaga 2); sammanställning, demontering, remontering, tolkning och slutsatser. De här olika 

faserna beskrivs som en icke-linjär process där forskaren kan gå fram och tillbaka mellan de 

olika skedena. Den första fasen, sammanställning, innebär att insamlad data sammanställs och 

sorteras. Vid demontering bryts sedan sammanställd data ner i mindre delar. Remontering är 

den tredje fasen där de nedbrutna delarna omorganiseras och grupperas på andra sätt. Sedan 

sker tolkningen för att skapa nya berättelser som blir den huvudsakliga analysen. I den femte 

och sista fasen, slutsats, dras de sammanfattande slutsatserna från studien (Yin, 2011). 

 

Vi började med att återigen lyssna igenom den inspelade intervjuerna för att sedan läsa 

igenom, sammanställa och sortera det insamlade och transkriberade material på ett 

systematiskt sätt för att få en överblick av vad vi hade att fortsätta arbeta med. Yin (2011) 

inspirerade oss att under denna process fokusera på frågorna: 

 

 Vilka är studiens utmärkande drag? 

 Hur kan insamlad data relateras till de ursprungliga forskningsfrågorna? 

 Har potentiellt nya insikter dykt upp?  
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Vidare genomfördes den så kallade demonteringen där vi bröt ner vårt material i mindre delar 

och försåg dem med nya etiketter för att förenkla arbetet med att presentera och analysera 

resultatet. Vi såg även noggrant till att våra intervjupersoner fick kryptering så att det inte 

skulle vara möjligt att härleda deras uppgifter tillbaka till antingen dem själva eller deras 

arbetsplatser på något sätt. Under analysen sökte vi parallellt upp väsentliga teorier för 

studien. Teorier är nödvändiga för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att se materialet 

som “någonting” (Svensson, 2015). Vid nästa steg var det dags att omorganisera det 

uppdelade och kodade materialet i fyra olika teman, synen på chefskap, ledarskapsstrategier, 

stöd och transformation, som vi hade identifierat där både kvalitativ data och teorierna sedan 

gav oss ett ramverk i tolkningsarbetet för att ge det mening. Ur det här föddes sedan en 

slutdiskussion i studien var vi också till sist kunde dra en slutsats. 

 

2.6 Forskningsetiska aspekter 

 

Varje ansvarig forskare måste, inför sin vetenskapliga undersökning, väga värdet mellan det 

förväntade kunskapstillskottet med de negativa konsekvenser och de risker som möjligen kan 

uppstå för de undersökningsdeltagare som är involverade (Vetenskapsrådet, 2002). Med tanke 

på de val vi gjort i studien gällande ansats och datainsamling har vi tagit de forskningsetiska 

aspekterna i beaktning, framförallt gällande konfidentialitet och anonymitet. De här två 

aspekterna kan vara extra viktiga i studien för att våra intervjupersoner ska känna sig 

bekväma med att eventuellt vara kritiska mot den organisation de arbetar för. Trost (2010) 

talar om problematiken kring det faktum att den intervjuade är en representant för ett företag 

eller organisation och att anonymiteten skall vara en självklar del. Personer i särskilda 

positioner kan i högre utsträckning gärna uttala sig om de vet att de hålls anonyma medan de å 

andra sidan kan tendera att agera mer återhållsamt om de vet att intervjusvaren inte behandlas 

konfidentiellt. I samband med första kontakten eller vid starten av intervjun är det också 

viktigt att upplysa intervjupersonen om att det som talas om är strängt konfidentiellt om så är 

fallet. Det innebär att det som sägs under intervjun inte ska kunna föras vidare eller gå att 

relatera tillbaka till intervjupersonen för utomstående (Trost, 2010). I intervjuprocessen 

informerade vi våra utvalda intervjupersoner att det som sades i intervjuerna skulle behandlas 

konfidentiellt på det sättet att de som ställde upp inte skulle kunna gå att urskilja baserat på 

informationen som kom ur intervjuerna. Däremot fördes resultatet av intervjuerna över till den 

skrivna uppsatsen. Att respektera intervjupersonen var viktigt för oss och vi valde därför 



 

21 
 

noggrant ut vad som skulle publiceras och inte, speciellt om intervjupersonen specifikt bad 

oss om att utesluta någon del tog vi hänsyn till det. Vi var även noggranna med att de 

uppgifter som samlas in om de enskilda personerna i studien enbart kommer att användas i 

forskningssyftet.  

 

Vi ville även ta anonymitet i beaktning. Trost (2010) menar anonymiteten innebär att det inte 

ska finnas någon vetskap om den intervjuades namn och andra igenkänningstecken. Det är 

vanligt att intervjuaren, vid kvalitativa intervjuer, känner till intervjupersonens namn och då 

kan inte anonymiteten förekomma eftersom att personen inte är anonym för intervjuaren. Vi 

som studerade fenomenet förstagångschefer hade vetskap om vilka individerna var gällande 

namn och företaget de arbetade för men vi informerade dem om samt valde att hålla dem 

anonyma för andra som tar del av studien. Dock kunde ingen fullständig anonymitet utlovas 

då vi som intervjuare hade kännedom om intervjupersonernas kännetecken. Innan intervjuerna 

fick intervjupersonerna informationen om att allt deltagande var frivilligt och de fick själva 

utrymme att godkänna sitt deltagande. Vid första kontakten med intervjupersonerna och innan 

intervjuns start gav vi en noggrann beskrivning av studien och dess innebörd samt vilket syfte 

den hade. Innan intervjun ägde rum fick intervjupersonen även information om att denne 

kunde avbryta om och närhelst det skulle behövas. Trost (2010) menar att det däremot varken 

är vanligt eller särskilt sannolikt att det händer under intervjun. Dock ansåg vi att det här var 

viktigt att informera om innan vi startade intervjuerna även om vi varken misstänkte eller 

befarade att så skulle bli fallet. 

 

2.7 Forskningskvalitet  

 

Att skapa trovärdighet anser Svensson & Ahrne (2015) vara viktigt, speciellt inom den 

kvalitativa forskningen där andra mätinstrument inte är lika relevanta. I följande stycken 

reflekteras det över trovärdigheten i studien i form av poängrikedom och tillförlitlighet.  

 

2.7.1 Poängrikedom  

 

Inom kvalitativ forskning är en betydelsefull aspekt att den är poängrik och att ett nyhetsvärde 

finns. Kvalitativ data bidrar med argument och inspiration till tolkningen samt möjliggör 

tolkandet men kan även göra en tolkning omöjlig. Alternativt kan den vittna om att den är 
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orimlig eller tvivelaktig vilket gör den poänglös. Möjligheten till en arbetsprocess präglad av 

kreativitet och fantasi existerar här och genom att bland annat utmana tidigare tolkningar kan 

forskaren få fram mer mångtydiga perspektiv på det fenomen som det forskas om. 

Kreativiteten kan avvika från de synsätt som redan är etablerade och dominerande. Det finns 

även bättre möjligheter att kunna ge poängrika tolkningar ett bättre stöd ju rikare kvalitativ 

data är. Poängrik forskning gör en kvalitativ ny förståelse av den sociala verkligheten möjlig. 

Läsaren får en möjlighet att tänka till och i andra perspektiv samtidigt som den mer eller 

mindre bryter mot tidigare tänkande. Den poängrika forskningen problematiserar och en slags 

aha-upplevelse bör prägla läsarens reaktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). Studien ämnar 

undersöka och belysa den förändring och utmaning det innebär att bli chef för första gången. 

Vi ville i det här även inkludera den syn och de förväntningar som finns på chefskap samt vad 

för slags hjälp och stöd som organisationer bidrar med i processen till att etableras som chef. 

Studien är aktuell idag och utgör en poäng med tanke på att vi genom den kan se en 

förändring i synsättet kring vem som kan bli chef och när möjligheten finns att ta sig an det 

här uppdraget. Det är inte lika självklart att den som har jobbat längst och har mest erfarenhet 

får chefsjobbet utan arbetsplatser kan, många gånger, visa en större tendens att ge unga 

chansen om de visar sig ha rätt personlighet och attityd som gör att de får förtroendet att bli 

och lyckas som chefer. De omtalade pensionsavgångarna som blir verklighet i framtiden 

öppnar även upp möjligheten för unga att söka sig till chefspositioner då allt fler kommer att 

stå vakanta inom det närmaste decenniet.  

 

I urvalet hade vi som mål att finna förstagångschefer under 45 år för att unga skulle kunna 

relatera till dessa på bästa sätt. Det positiva med utfallet var att de intervjupersoner som 

studien är baserad på är yngre än så, nämligen i åldersspannet 27-33 år. Det här ger oss en 

starkare relation till de unga som vi framförallt riktade studien till. Studien utgör en poäng då, 

som vi tidigare uppmärksammat, det inte finns tillräckligt med studier gjorda ur en 

förstagångschefs perspektiv och därmed bidrar studien på flera sätt till att både företag och 

personer som går i chefstankar får ta del av något som inte redan finns dokumenterat. Det kan 

också diskuteras kring urvalet var endast två manliga intervjupersoner av totalt åtta deltog, 

trots vårt önskemål om lika delar män och kvinnor. Vår uppfattning var att studien i stort inte 

påverkades av könsrelaterade faktorer utan det var den data som framkom som var av intresse, 

inte vilket kön intervjupersonen i fråga hade. Dock uppenbarade sig ändå vissa skillnader när 

frågan om chefsrollens påverkan på privatlivet ställdes, vilket hade med den könsrelaterade 

aspekten att göra. 
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2.7.2 Tillförlitlighet 

 

Den kvalitativa strategin får ibland kritik med tanke på att det är färre objekt som studeras än 

om en kvantitativ forskningsstrategi skulle användas (Eneroth, 1984). Vi är medvetna om att 

studien endast täcker ett fåtal företag och ett fåtal individer vilket enbart ger en ytlig inblick i 

fenomenet förstagångschefer och vi anser att ännu fler objekt hade behövt studeras för att få 

en djupare förståelse. Generellt sätt täcker vi dock både den offentliga och privata sektorn 

vilket gör att vårt perspektiv blir bredare än om vi endast skulle ha inriktat oss på en specifik 

bransch. Det här gör att vårt resultat kan tänkas vara möjligt att applicera i många situationer 

och miljöer. Svensson & Ahrne (2015) menar att möjligheterna att generalisera hänger 

samman med trovärdighet. De är däremot noga med att framhäva att det aldrig går att veta vad 

utfallet skulle bli i en annan studie, vid ett annat tillfälle. 

 

Forskningstextens transparens inverkar också på studiens trovärdighet. Med det menas 

studiens genomskinlighet, en bra forskning ska kunna diskuteras och kritiseras (Svensson & 

Ahrne, 2015). I studien har vi varit öppna med hur undersökningen är genomförd och vi har 

avslöjat de problem och motgångar som vi har stött på. Det här genom att till exempel 

presentera det bortfall vi fick under intervjuerna. 

 

Som redan påpekats i forskningsdesignen, men som även är relevant att ta upp här, är första 

frågan i vår frågeställning “Hur ser en förstagångschef på chefskap nu till skillnad från innan 

den blev chef?”. Där finns en medvetenhet hos oss att vi önskar undersöka synen och 

känslorna kring chefskap i dåtid respektive nutid. För att forskningskvaliteten skulle blivit 

högre borde en undersökning gjorts innan en person blivit chef för första gången och sedan 

efter det att samma person blivit utnämnd till chef. Tidsrymden gjorde det inte möjligt för oss 

att genomföra en sådan studie. Vi förstår att svaren vi får gällande synen på chefskap innan de 

blivit chefer idag kan vara aningen förändrad då människor ser sina tankar och upplevelser 

utifrån den position de står i idag.  

 

Målet i studien har också varit att vara objektiva och se saker med öppna ögon men vi kan 

tänka oss att vår erfarenhet och tidigare kunskap i form av utbildning på 

Turismekonomprogrammet med inriktning organisation och ledarskap kan ha påverkat och 

vinklat studien omedvetet. Vid intervjuerna var det till exempel lätt att ibland ställa ledande 

följdfrågor där svaret nästan var förutsägbart. Det måste tas i beaktning att intervjupersonerna 
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kan försköna sin situation för att det ska se bra ut för organisationen de är chef på. Det här har 

vi dock försökt undvika genom att försöka vara neutrala och låta intervjupersonerna vara 

anonyma. 

 

Valet att skicka ut intervjuguiden till intervjupersonerna innan vi intervjuade dem tror vi kan 

ha haft både en positiv och negativ inverkan på studien. Positiv på det sätt att 

intervjupersonen kunde tänka efter och förbereda sig för att kunna ge oss mer utförliga och 

relevanta svar. Den negativa aspekten kan vara att de samtidigt hade möjlighet att sortera bort 

saker som eventuellt kändes för personliga eller för negativa mot sin organisation och på det 

sättet kunde de vara mer selektiva i sina svar till oss. 

 

Bekvämlighetsurval är, enligt Yin (2011), inte att föredra då det oftast bara används för att det 

är enkelt och lättillgängligt. Dock gjorde tidsaspekten i studien att vi trots det valde det här 

tillvägagångssättet. Då urvalet i studien var relativt specifikt samtidigt som det skulle täcka ett 

bredare spektrum av organisationer ansåg vi att urvalsmetoden fungerade väl för oss. För att 

studien skulle bli ännu mer trovärdig hade vi önskat ett ännu större urval att välja från för att 

kunna välja ut våra intervjupersoner och nyansera studien ytterligare ett steg. Att kunna göra 

stickprov i en population som passade in i vårt urval hade troligtvis varit optimalt om alla 

kriterier hade kunnat uppfyllas vad gäller urvalet. Däremot kunde vi inte hitta något forum för 

det här och återigen var bristen på tid något som begränsade oss. 
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 3. Kvalitativ data, Teori och Tolkning 

___________________________________________________________________________ 

I följande kapitel kommer fyra utmärkande teman, vilka vi identifierat i den kvalitativa 

datainsamlingen, presenteras. De teman vi valde att beröra är; Synen på chefskap, 

Ledarskapsstrategier, Stöd och Transformation. I varje tema presenteras sammanställning av 

den kvalitativa datainsamlingen, följt av de teorier och teoretiska modeller som genererats 

utifrån den kvalitativa datainsamlingen, den inledande bakgrunden och 

problemorienteringen. Med teoriernas hjälp tolkas sedan materialet.  

___________________________________________________________________________ 

 

3.1. Synen på chefskap 

 

Majoriteten av intervjupersonerna menade, till att börja med, att de hade en syn på chefskap 

innan de blev chefer som liknade den syn de har idag men efterhand som intervjuerna 

fortskred framkom flertalet skillnader. 

 

3.1.1 Synen och förväntningar innan de blev chefer 

 

Intervjuperson 1 menade att hon hade höga förväntningar på sig själv redan innan hon blev 

chef och att det var hennes uppväxt som påverkat henne till stor del då hennes mamma var 

egen företagare var filosofin alltid löd: ”jobba som fan eller dö”. Intervjuperson 2 hade initialt 

en bild av chefskapet som coachande, en något romantiserad sådan att det skulle vara mer 

som inom idrotten var han tidigare verkade mycket och även agerat fotbollstränare. Han 

förväntade sig att kunna föra in den aspekten i sitt chefskap och motivera sina medarbetare 

genom att prata lagspel och laganda. Intervjuperson 3 hade en bild av att chefskapet skulle 

vara “glassigt, lite mer att sitta tillbaka och njuta än att faktiskt kavla upp ärmarna och 

köra”. Den tidigare uppfattningen menade han kom från tv-serier från hans barndom där 

cheferna satt i sina fåtöljer, vid sina skrivbord och fattade beslut. Intervjuperson 4 hade ingen 

typisk vision om hur en chef skulle vara utan tänkte att chefsrollen är något som en person 

bygger upp själv. Hon ansåg även att hon inte hade mycket förväntningar på chefskapet utan 

att det var mer av ett uppdrag hon fick och hade därför mest förväntningar på sig själv. 

Intervjuperson 6 hade en initial föreställning om att en chef inte nödvändigtvis är populär utan 

tvärtom, snarare förväntade hon sig att hon skulle vara ”hatad”. Intervjuperson 7 menade att, 
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då hon arbetade som medarbetare, arbetade hon hårdast vilket fick henne att fundera på vad 

de biträdande cheferna egentligen gjorde när hon bistod dem med allt. Bilden var att de 

biträdande cheferna ledde och styrde men att de egentligen “satt på en lite högre stol och inte 

jobbade så mycket operativt”. Innan hon blev utnämnd till chef trodde hon att det skulle vara 

mer “glammigt”, att det hade mer status och lät bra. Hon förväntade sig även att bli testad, få 

kritik riktad mot sig och prat i korridoren menade hon att hon fick räkna med, “det är normalt. 

Jag är chef, ni kommer snacka skit om mig”. Intervjuperson 8 trodde i sin tur att chefskap 

handlade om att prioritera och strukturera för att få allt att fungera. Hon menade att hon hade 

en färgad bild av chefskapet då hon tidigare, som medarbetare, sett att det fanns ett glapp 

mellan cheferna och medarbetarna vilket gjorde att hon själv ville vara mer ödmjuk som chef. 

 

Sveningsson & Alvesson (2010) och Blomqvist & Röding (2010) skriver om att det finns en 

romantiserad bild av ledarskap, att medarbetarna ser det som att chefen eller den som leder, 

besitter en högre position och att de därför ger denne mer betydelse än vad som är befogat. 

Som medarbetare är det lätt att förvänta sig att chefen är den som ska styra upp och rätta till 

saker. Chefer vill ofta vara ledare som utför något mer än det vanliga och på det sättet, av 

andra, få bilden av sig själv som en hjälte. En persons föreställning om ledarskap kan ses som 

en fantasibild då det pratas om ledarskap på ett sätt men i praktiken är det något annat. Chefer 

vill gärna leva upp till den föreställning de har men behöver ofta praktisera ett annat 

ledarskap. Sveningsson & Alvesson (2014) menar även att, hur en person ser sig själv som 

chef varierar över tid och sammanhang, en person kan betrakta chefskapet på ett sätt när 

denne börjar som chef men sedan kan denna bild förändras med tiden och efter att denne fått 

praktisera sitt chefskap.  

 

Vad vi kunde se hade de flesta av intervjupersonerna haft en bild av chefskapet som en 

position där chefen sitter lite högre, är lite bättre och har lite mer status. Att chefen även lutar 

sig tillbaka och inte arbetar så hårt var ytterligare en föreställning de hade. Vi kunde därför 

dra paralleller till Sveningsson & Alvesson (2010) och Blomqvist & Röding (2010) och den 

romantiserade bilden som finns. Många yttre faktorer bidrar till den bild av chefskapet som 

intervjupersonerna hade innan de blev chefer, till exempel erfarenheter från deras barndom, 

filmer och intressen som gjorde att en fantasibild målades upp. Några av intervjupersonerna 

hade även mycket höga förväntningar på sig själva och vi kunde se att de gärna ville uträtta 

underverk och ses som den hjältegestalt Sveningsson & Alvesson (2010) beskriver. Dock 

visade det sig att mycket av förväntningarna inte stämde överens med utfallet. Bilden av 
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chefskapet kom att förändras och deras chefskap anpassades efter organisationen under 

övergångsprocessen till att bli chef, vilket Sveningsson & Alvesson (2014) påtalar. Det här 

kunde vi se exempel på, bland annat hos intervjuperson 2, som trodde chefskapet skulle 

handla om att kunna coacha sina medarbetare som inom idrotten men istället handlade hans 

chefsroll mer om att sköta administration.  

 

3.1.2 Synen och utfallet efter att de blivit befordrade till chefer 

 

 3.1.2.1 Ökad ödmjukhet inför chefskapet 

 

Synen på chefskapet hade förändrats hos flertalet intervjupersoner på det sätt att de idag var 

mer ödmjuka inför rollen och hade en annan förståelse för hur svår den kan vara. 

Intervjuperson 1 ansåg att, även om synen i det närmaste var detsamma, “det känns tusen 

gånger bättre att var chef nu än vad det gjorde för ett år sedan”. Intervjuperson 3 sa att han 

fått en lite bättre förståelse för chefskapet, att han nu kunde förstå de chefer som använde sig 

av ett mer „hårt/kallt‟ chefskap. Han tänkte att sådant chefskap tillämpas för att distansera sig 

och för att få folk att prestera. Intervjuperson 5 kände en ökad ödmjukhet inför chefsrollen 

och en större respekt för chefskapet då hon tidigare inte förstått komplexiteten. När hon 

tidigare sett till sin egen chef förstod hon inte vad det innebar att ansvara för en stor mängd 

personer men hon poängterade att mycket handlar om prioritering samt en förståelse för att en 

chef kan glömma och att det då inte händer avsiktligt. Intervjuperson 6 tyckte att chefskapet 

var roligare än vad hon trodde, framförallt då hon har det fritt i sin roll men menade att en del 

saker ändå kunde vara svåra att hantera. Hon sa att, även rutinerade chefer som drabbas av 

svårigheter och press under en längre period, “också börjar gråta ibland”. Hon tänkte att alla 

någon gång varit arga på sin chef och att personen då inte vetat orsaken bakom och vad 

besluten grundats på. På så vis hade hon fått en större insikt och blivit mer ödmjuk inför 

chefsrollen och chefskapet. Intervjuperson 7 ansåg att hon var mer ödmjuk inför chefsrollen 

nu då hon förstod att det inte var så lätt som det såg ut. Efter tre månader kom hon till insikt 

om vikten av att lära känna sina medarbetare, vilka behov de hade och hur de skulle bli 

bekräftade. Att dela med sig av hennes tid och ge dem uppmärksamhet tänkte hon skulle 

motivera medarbetarna till att arbeta bättre. Även intervjuperson 8 nämnde att det framförallt 

var ödmjukheten som banade väg för henne då hon fick stort förtroende från sina kollegor. 

Hon hade tidigare varit ärlig med att visa sina brister och svagheter och gav inte sken av att 
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kunna något som hon egentligen inte visste någonting om. Hon menade att det var 

medarbetarna som gjorde det faktiska jobbet och att hon fanns där för att stödja dem.  

 

Ödmjuka människor är i regel mindre självfokuserade, inte främmande för att erkänna sin 

obetydlighet i jämförelse med större krafter, ansvaret för andra i gemenskap och hyser en 

acceptans i att inte befinna sig i centrum. De accepterar sina brister genom att erkänna ett 

större perspektiv än "jaget" och uppskattar det positiva värdet i andra individer, de styrkor de 

besitter och det de kan bidra med. Ödmjukhet kan även ses som en personlig egenskap 

associerad med ledarskapsbeteenden (Ou m.fl., 2014). Effekterna av en ödmjuk ledare sker 

genom relationerna till överordnade, kollegor och underordnade. Bristen på arrogans 

undanröjer hinder och skapar förtroende på en personlig och organisatorisk nivå. Detta genom 

att manifestera tillåtelse att dela, lyssna på och inte nedslå uppfattningar, dela framgångar 

samt ta och dela ansvar för misslyckanden. Att uttrycka tacksamhet, värme och uppskattning 

samt inte överdriva beröm eller kritik gör det möjligt för chefen att, på ett framgångsrikt sätt, 

leda. En ödmjuk chef kan upptäcka och utveckla kapaciteten hos andra människor, lära och 

förbättra. Genom att erkänna andra människor och deras erfarenheter, ge dem ansvar och 

frihet i att besluta inom ansvarsnivåer (Argandona, 2014).  

 

Att intervjupersonerna, innan de blev chefer, inte riktigt förstod komplexiteten i chefskapet 

tolkade vi i deras svar. En oförståelse kring tidigare chefer, deras arbete och tillvägagångssätt 

innan de visste bättre tolkade vi nu hade ändrats då de hade en ökad respekt för och vetskap 

om chefsrollen. Att chefer, utan eftertanke eller känslor, fattade beslut och glömde ärenden 

samt utövade ett auktoritärt ledarskap för att visa vem som bestämde var en delad uppfattning. 

Vi tolkade att de nu kommit till insikt med chefens strävan att göra sitt bästa i den hårda, 

svåra och ansvarsfulla position var överväldigande. När intervjupersonerna numera även 

ansvarade över en grupp människor kom de till insikt med deras relativt obetydliga roll i 

sammanhanget var framförallt medarbetarna sågs som motorn i maskineriet, vilket vi kunde 

tolka att intervjuperson 8 sa, var chefen finns för att stötta och vägleda. Vi förstod att det var 

viktigt för intervjupersonerna att visa sig ödmjuk inför sina äldre och mer erfarna medarbetare 

genom att inte ha en övertro på deras egen kunskap och att det här i sin tur uppskattades av 

dem ledda vilket vi kunde associera till det Argandona (2014) säger om ödmjuka chefer. Vi 

uppfattade även att det var viktigt för dem, som förstagångschefer, att stundtals stå i periferin 

och låta medarbetarna bestämma och göra jobbet vilket vi kunde koppla till den teori Ou m.fl. 

(2014) hade gällande att ödmjuka personer inte gärna befinner sig i centrum utan accepterar 
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sin obetydlighet i ett större sammanhang. Ödmjukhet och hur intervjupersonerna såg på sina 

egna tillvägagångssätt är något som återkommer löpande i kapitlet. 

 

 3.1.2.2 Större medvetenhet kring det dagliga arbetet 

 

Flera av intervjupersonerna menade att utfallet av chefskapet handlar mycket om operativt 

arbete, vardagsproblem och administration istället för att kunna utveckla verksamheten och 

arbeta med de visioner de hade när de blev tillsatta som chefer. Intervjuperson 2 ansåg att den 

största skillnaden mellan synen på chefskap nu och då var en stor tro om att få prata mer 

affärer och kunna påverka dem mer men istället inkluderar chefsjobbet, nästan till hälften, 

administration. Intervjuperson 5 sa att förväntningarna delvis stämde överens med utfallet 

men vardagsproblemen som hon måste ta itu med varje dag i organisationen, för att 

verksamheten ska fungera, kräver väldigt mycket tid. Ambitionerna, som hon hade gällande 

utveckling och prestation, kommer därför alltid i andrahand, “det man egentligen vill mest får 

man minst tid till att göra”. Dock menar hon även att en ny chef inte ska tro på omedelbar 

förändring utan chefen måste ge det tid att komma in i sin roll, lära sig prioritera vilka 

ärenden som brådskar och vilka som kan vänta. Intervjuperson 7 sa att hon, sedan hon klivit 

in i chefsrollen, insett hur ständigt närvarande hon måste vara och att det ofta handlar om 

operativ styrning där medarbetarna har stora behov av att komma och diskutera olika frågor. 

Hon tänkte att en chef skulle arbeta mycket operativt, kunna leda och styra mot ett mål men 

det hon inte visste var hur svårt det var att verka operativt då hon ständigt är bokad på möten 

och andra ärenden.  

 

Waldenström (2006) säger att resultatet i hennes studie visade att delaktiga chefer är bra och 

skapar goda arbetsplatser. Det här genom att cheferna kan ta del av och förstå vardagliga 

problem och på så sätt sedan kunna lösa problemen långsiktigt. I Hills (1992) studie visade de 

nya cheferna en stor missbelåtenhet över den stora mängd administrativt arbete som 

chefsrollen bestod av. Efterhand, under det första året som gick, hade de fått en större 

förståelse för att de här uppgifterna var inkluderade i deras arbete men det fanns fortfarande 

en frustration över att det tog så mycket tid som annars hade kunnat läggas på andra 

åtaganden.  

 

Vi tolkade att intervjupersonerna talade om det operativa arbetet, vardagsproblemen och 

administrationen som någonting negativt och som något som tar mycket av deras dyrbara tid 
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vilken de hellre ville använda till annat, mer utvecklande arbete. Hill (1992) menar att 

frustrationen kring för mycket administrativt arbete är vanligt och något som cheferna i 

hennes studie också hade synpunkter på. Den negativa synen av vardagsproblemen borde 

intervjupersonerna däremot fundera på och, istället för att tycka att det är tidskrävande, 

använda det som något positivt och försöka lösa problemen på längre sikt då Waldenström 

(2006) menar att de operativa och delaktiga cheferna är de som har möjlighet att skapa bra 

arbetsplatser på längre sikt.  

 

 3.1.2.3 Ökad förståelse för ansvaret och pressen det innebär 

 

Flera av intervjupersonerna beskrev också att deras syn på chefskapet förändrats nu då de 

förstått hur stort ansvar och press rollen innebär. Intervjuperson 3 menade att han inte var fullt 

beredd på den press som kommer från andra och inte heller den stora press han har på sig 

själv för att allt ska fungera. Han nämnde exemplet att det i till sist är hans misstag om något 

går fel även om det är medarbetarna som gjort felet från början. Intervjuperson 7 sa att 

chefskapet inneburit en stor mängd press och ansvar som hon inte förväntade sig. 

Medarbetarna har även haft stora förväntningar och anförtrott deras problem till henne, både 

gällande hälsa och gällande jobb. Hon själv står i mitten var hon måste tillfredsställa sina 

medarbetare och samtidigt visa sin chef att de presterar vilket hon inte tidigare förväntade sig 

skulle vara så slitsamt, “man sliter för allt och alla hela tiden”.  Likaså intervjuperson 2 och 

5 pratade om pressen från två olika håll. Intervjuperson 2 ville uppmärksamma och påminna 

om att ”du har en under dig och en ovanför dig, du är ganska klämd mellan två stolar”. Det 

faktum att ledningen står på ena sidan och medarbetarna på den andra skapar två sidor var det 

stundtals uppstår friktion vilket en ny chef måste vara beredd på. Han poängterade att en chef 

måste, om den har ett uppdrag, följa någon annans order och att chefen själv inte alltid känner 

nog med motivation för att förändringen eller uppgiften ska göras. Som chef måste det finnas 

en positiv inställning, en förmåga att få med dem andra och inte tveka, då tvekar även 

medarbetarna. Intervjuperson 5 poängterade komplexiteten i att chefen både ska se till 

organisationens bästa samtidigt som denne inte ska glömma bort individen han/hon är chef 

för. Intervjuperson 7 menade att chefskapet handlar om att, ”kavla upp ärmarna, för du ska 

arbeta stenhårt”. Hon poängterade att det gäller, om drivkraften att bli chef finns, att arbeta 

väldigt hårt för att reducera svårighetsgraden. Intervjuperson 8 menade likaså att 

förväntningarna på chefskapet delvis stämde med utfallet eftersom hon visste att det skulle 

vara ett hårt jobb. 
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Hill (1992) beskriver att det, i hennes forskning kring nya chefer, redan efter några månader 

fanns en uppfattning om att chefspositionen var mycket mer besvärlig och slitsam än vad de 

hade förväntat sig. Det här berodde på att ansvaret var mycket större och att de hade svårt att 

veta vilka arbetsuppgifter som var deras. De nya cheferna menade även att det var svårt att se 

helheten då det var många uppgifter som skulle utföras samtidigt, både gällande personer och 

gällande problem som dök upp. Vibits & Eberhard (2004) beskriver vidare att en ny chef 

ställs inför höga krav och måste tillfredsställa både medarbetare och ledningen samtidigt. De 

drar från två olika håll och har höga förväntningar på att den nya chefen skall tillfredsställa 

deras intressen och behov. En ny chef hamnar inte sällan mellan två skikt och det uppstår ofta 

en ensamhet på grund av det här. Det krävs att den nya chefen vågar ta beslut och framförallt 

att våga stå för de beslut som tagits. 

 

Intervjupersonerna beskrev att chefspositionen är något som innefattar hårt jobb och ansvar 

men också en press från två olika håll; medarbetarna och ledningen. Att de verkade förvånade 

över det här ansåg vi inte var överraskande med tanke på den romantiserade bild de 

inledningsvis bar med sig om chefskapet. Däremot visar Hills (1992) studie upp samma 

resultat, de nya cheferna i hennes studie vittnar om vilken stor utmaning chefsjobbet är. Det 

faktum att vara trängd mellan de olika behoven i organisationen var också uttalad i 

intervjuerna och intervjupersonerna gör liknande beskrivningar som Vibits & Eberhard (2004) 

tidigare har konstaterat; att det gäller att både se till medarbetarnas bästa samtidigt som de 

måste visa upp goda resultat inför ledningen. Det gäller att de måste stå på sig och våga ta 

beslut även om det inte alltid tillfredsställer alla. 

 

    3.1.2.4 Synen om att chefskapet är roligt och självförverkligande  

 

Flertalet av intervjupersonerna uppfattade chefskap och chefsrollen som något roligt, 

spännande, lärorikt och som får dem att växa som människor. Intervjuperson 1 beskrev 

chefsjobbet som väldigt roligt, fantastiskt och något hon vill rekommendera de personer som 

trivs med att vara sociala, som tycker om människor och vill hjälpa andra att utvecklas. 

Intervjuperson 3 sa att en chefsroll är väldigt givande och att det finns en tillfredsställelse i att 

få folk att lyssna, att folk ser upp till honom och tar efter. Det finns ett självförverkligande i 

att ha en sådan tjänst. Intervjuperson 4 tyckte det var en utmaning som medförde ett stort 

ansvar men att det överlag var roligt, speciellt om personen ifråga tycker om att arbeta med 

människor som alla är väldigt olika. Intervjuperson 5 beskrev det som ett roligt arbete var hon 
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växt mycket som människa och att det varit en ny utmaning. Intervjuperson 6 sammanfattade 

chefskapet som “spännande, att ingen dag är den andra lik, man måste vara väldigt flexibel 

men att det kan vara väldigt tufft”.  

 

Arbetet kan många gånger anses vara den mest betydelsefulla delen av en människas liv. Idag 

lägger individer ofta fokus på sin egen identitet, utveckling och självförverkligande vilket gör 

att förväntningarna på arbetet är högre och mer komplexa (Allvin, 1997). Mellan Generation 

Y, de som är födda mellan början på 1980-talet och slutet på 1990-talet, och tidigare 

generationer uppdagas skillnader i olika drivkrafter som tydligt kommer till uttryck och i 

synnerhet när personer ur Generation Y tar sig an chefspositioner. Utveckling, snabba resultat 

och ekonomisk vinning är några av de nyckelord som bildar drivkraften hos den nya 

generationen (Kinding, 2005). 

 

Trots det hårda arbetet en chefsposition innebär visar intervjupersonerna en stor passion för 

sin roll och ville verkligen uttrycka hur roligt de tycker att det är att vara chef. Det gick inte 

att ta miste på det driv och den energi individerna besatt och hur spännande de tyckte deras 

arbete var. En chefsposition möjliggör ett lärande, en utveckling som personer och de talade 

om en form av självförverkligande som Allvin (1997) beskriver det. Intervjuperson 1 sa att 

om en person har viljan och tycker om att vara social och arbeta med människor borde denne 

definitivt ta sig an ett arbete som chef. En chefsposition tenderar dock att ofta ses som 

någonting komplext och problematiskt, vilket den ofta är, men vi ansåg att de positiva sidorna 

inte borde glömmas bort. Att intervjupersonerna har sitt ursprung i Generation Y tror vi kan 

vara en anledning till aspekten om självförverkligande och att de beskrev en vilja av att 

utvecklas och lära sig nya saker. Generation Y beskrivs av Kinding (2005) som en generation 

var de vill utvecklas och prestera. Dock visade ingen av intervjupersonerna upp någon stark 

drivkraft till ekonomisk vinning i studien.  

 

3.1.3 Hur chefsrollen påverkar privatlivet 

 

 3.1.3.1 Tillgänglighet 

 

Att ta sig an en roll som chef menade alla intervjupersonerna tar tid från livet utanför arbetet, 

både gällande att vara tillgänglig dygnet runt då de arbetar hemifrån likaså att dem ständigt 

har chefsrollen och ansvaret det innebär i tankarna. Däremot tyckte alla, utom intervjuperson 
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4, att kombinationen chef och privatliv fungerade bra och att de inte ångrade åtagandet av 

chefsrollen. Intervjuperson 4 menade att hon inte ångrade att hon provade på chefsrollen men 

för henne blev tillgängligheten överväldigande och tillslut brann hon inte längre för 

chefsjobbet och valde istället att ta ett steg tillbaka till en annan roll inom företaget. 

Intervjuperson 1 förklarade vidare att hon uppskattade friheten i att vara chef men att det är 

fördelaktigt att vara på plats de tider då medarbetarna är på jobbet. Hon har möjlighet och 

behöver stundtals arbeta hemma samt kvällar och helger, “det blir ju oftast att man jobbar 

samma tider som medarbetarna och några timmar till”. Intervjuperson 2 sa att det inneburit 

mer jobb och han tvingas vara tillgänglig på ett annat sätt. Organisationen har varit tydlig med 

att det ska vidhållas en balans mellan privat- och arbetsliv men samtidigt påpekar han att en 

uppgift kan dyka upp med kort varsel som ska vara färdig dagarna därpå. Chefer förväntas att 

ställa upp på kvällar, helger och hinner inte alltid med alla arbetsuppgifter under ordinarie 

arbetstid. Han menade att den högre lönen inte kompenserar för det extra arbetet då han är 

ständigt alert med tanke på ansvaret han har. Däremot trivdes han och önskade ett jobb där 

han kunde få vara engagerad men poängterade att det är viktigt att stänga av då och då för att 

avlasta privatlivet. Intervjuperson 3 tyckte att den största utmaningen privat var att hålla sig 

på en lämplig nivå med medarbetarna, hur han ska bete sig utanför jobbet i sällskap av sina 

kollegor. Utöver det upplevde han inte någon större, nämnvärd förändring som påverkat hans 

relationer utanför arbetet förutom att han arbetar avsevärt mer än vad han gjorde tidigare. 

Chefskapet beskrevs som en dygnet runt-syssla var helger och kvällar kan gå åt till att undra 

och emellertid oroa sig. Intervjuperson 4 ansåg att det var en utmaning att räcka till som chef, 

att vara ständigt tillgänglig samt att känna att hon kan vara den förebilden och hjälpande 

handen men samtidigt kunna och hinna sköta sitt arbete och sig själv. I perioder påverkade 

chefsrollen privatlivet mycket och hon fick ingen ro, vilket var svårt att veta som chef för 

första gången, då hon gärna tog sig an allt ansvar och fanns tillgänglig hela tiden. Hon 

menade att en nödvändig kunskap är att kunna säga nej vilket är svårt för en ung chef. 

 

Intervjuperson 5 instämde i att chefsrollen påverkat henne privat då hon kände en ökad stress 

vilket berodde på att hon var ny, osäker och hade mycket att lära. Att aldrig bli färdig är något 

hon menade en chef måste lära sig att hantera och hon tycker att det har blivit bättre än 

tidigare samtidigt som hon kände att det var hennes största personliga utmaning, att finna 

balansen, inte bara att hon tar jobbet med sig hem men att inte gå och tänka på det som ska 

göras veckan efter. Intervjuperson 6 sa att det var väldigt svårt i början, “jag var inte alls kul 

att leva med” och något som hon egentligen initialt visste men som hon inte hade förstått 
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innebörden av, var att verksamheten “snurrar 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet”. 

Vilket betyder att hon är chef dygnet runt. Dock tycker hon sig ha en balans nu, hon kan jobba 

över eller gå hem tidigare när det behövs vilket är möjligt då hennes liv är flexibelt och om 

hon behöver kolla jobbrelaterade ärenden utanför arbetstid är det inget som stressar henne. 

Hon tyckte däremot att det var viktigt att anhöriga måste visa sig förstående och mottagliga 

för samtal om jobbet. Intervjuperson 7 ansåg att det är naturligt att tänka på jobbet efter 

arbetstid och att det är omöjligt att koppla bort hjärta eller hjärna fullständigt men hon tyckte 

inte att det påverkat henne nämnvärt. Hon kunde känna en press med hennes mail och avböjde 

ibland möten med vänner för att istället svara på mail innan sen kvällen. Pressen grundar sig 

dock enbart i henne då hon blir stressad om arbetet inte blir gjort. Intervjuperson 8 hävdade att 

hennes privatliv påverkats väldigt mycket. Hon hade svårt att fokusera på privatlivet om hon 

inte ordnade saker på arbetet eftersom hon funderar mycket och behöver råd i frågor hon har. 

Hon nämnde att det märks privat om hon lyckas i sitt arbete. Då det finns mycket som tar upp 

hennes tid på arbetsplatsen samt att hon har ett styrande kontrollbehov, arbetar hon mycket 

hemifrån med att ordna och planera. Hon tänkte att många unga blir chefer med anledning av 

att de har möjlighet att ge mycket av sig själva till en början, “sen får man gå tillbaka och 

låta andra ta över”. 

 

Greenhaus & Beutell (1985) skriver om konflikter som kan uppstå mellan arbetet och 

privatlivet. Två konflikter de tar upp är en tidsbaserad konflikt och en överförbar, påfrestande 

konflikt. Den tidsbaserade konflikten uppstår när den ena rollen kräver så pass mycket tid att 

en annan roll tar skada. Ett exempel kan vara när ett viktigt möte krockar med ett 

utvecklingssamtal med sitt barn i skolan. Den överförbara, påfrestande konflikten uppstår när 

kraven på en roll blir för stora och därför stör närvaron i en annan roll. Till exempel när en 

chef kommer hem från arbetet, så känslomässigt och psykiskt utmattad att denne inte kan 

uppfylla rollen och kraven som finns hemma.  

 

Alla intervjupersoner vittnade om att en chefsposition handlar om att finnas tillgänglig, både 

under arbetstid men även när de gått hem för dagen. De svarar i telefon och läser och skickar 

mail men mycket av fritiden går likaså åt till att fundera, planera och oroa sig för saker på 

arbetet. Som chefer arbetar de långt mer än den ordinarie arbetstiden och måste ibland välja 

bort privata planer för att slutföra arbetsuppgifter. Dock verkade ingen av intervjupersonerna, 

förutom nummer 4, tycka att det är särskilt negativt och ingenting sågs vara lika allvarliga 

som de konflikter Greenhaus & Beutell (1985) talar om. Istället såg intervjupersonerna det 
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positivt att ha flexibiliteten att kunna arbeta hemma när så behövdes och de tycker inte att det 

inkräktade för mycket på privatlivet. 

 

 3.1.3.1 Kvinnlig och manlig syn på relationen chefskap och privatliv

  

Två av de kvinnliga intervjupersonerna, 6 och 8, menade att kombinationen fungerade bra nu 

men hade svårt att se att det kommer fungera den dagen de vill skaffa barn. Intervjuperson 6 

sa att hon inte alls såg en möjlighet i att kombinera chefsrollen med familjelivet i framtiden då 

hon såg det som omöjligt att hand om familjen med tanke på de oförutsägbara situationer som 

kan uppstå i arbetet. Intervjuperson 8 menade att det fungerar just nu när hon är ung och kan 

ge mycket av sig själv men att det inte kommer att fungera den dagen då hon skaffar barn. 

Hon uttalade en problematik kring det faktum att hon skulle behöva spendera mer tid på 

familjen vilket är tid hon inte har nu som chef. Intervjuperson 2, som är man och har barn, 

ansåg själv att chefsrollen tillsammans med privat- och familjeliv fungerade bra men hans 

kvinnliga sambo var inte alltid av samma åsikt. Intervjuperson 1 upplevde att det fungerade så 

länge hon bara har sambo och inga barn eller husdjur.  

 

Franzén m.fl. (1998) anser att om en person är kvinna eller man spelar stor roll för unga i 

karriärens början. Kön har visat sig få betydelse i relation till möjligheter att uppfylla 

chefsnormer, få inflytande, i karriärstrategier och att kombinera karriär och familj. Kvinnor 

och män har även olika uppfattningar om hur barn påverkar karriären. Potentiella kvinnliga 

chefer anser att det är problematiskt att kombinera arbete med barn då de menar att de måste 

välja mellan att göra karriär eller skaffa barn. Männen anser likaså att det fanns en 

problematik att både tänka på karriären och ansvar för barn. Konsekvensen för deras del är 

dock inte att välja mellan det ena eller det andra. Bekkengen (2002) menar att, för många 

kvinnor och män som är i början av sina karriärer, bildandet av familj ofta sker samtidigt. I 

organisationer ses kvinnornas ansvar för familjen som uppenbar medan män ska sätta 

organisationens intresse före familjens intresse.  

 

När vi ställde frågorna under intervjuerna gjordes ingen skillnad på synen på chefskapet 

utifrån kön. Vi nämnde inte någonting om familj eller barn i intervjufrågan utan enbart hur 

chefskapet påverkade privatlivet. Intressant här var ändå att se svaren baserat på kön, i 

relation till familj och barn, då vi kunde se att kvinnorna var dem som framförallt påtalade 

svårigheterna att kombinera chefsrollen och familjelivet. Det visade på samma resultat som 
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Franzén m.fl. (1998) uppvisade i sin studie, att kvinnorna anser att de måste välja mellan 

chefskapet eller föräldrarollen. Dock, ska tilläggas, att intervjuperson 5 också hade barn men 

inte påtalade någon problematik kring det. Intervjuperson 2 uttalade att han tyckte att det 

fungerade bra men att hans sambo inte alltid var av samma åsikt, vilket visade på att 

Bekkengens (2002) teori om att männen sätter organisationens intressen först verkar stämma i 

det här fallet. 

 

3.2 Ledarskapsstrategier 

 

Då intervjupersonerna pratade om synen på chefskap gjorde vi flertalet intressanta iakttagelser 

i deras framställningar av hur de sa sig använda sitt chefskap på och hur de önskade leda sina 

medarbetare. De tonade gärna ner chefskapet och valde istället att tala mer om ledarskapet. 

 

3.2.1 Chefskap och/eller ledarskap 

 

Intervjuperson 5 berättade att hon “alltid valt att separera chefskap och ledarskap även om de 

är sammanlänkade”. Som ledare för sina medarbetare vill hon få dem att växa, bli tillgångar 

och resurser i organisationen. Chefskapet, hävdade hon, handlar mer om att peka med hela 

handen och utnyttja mandatet men att det blir trevligare i kontakten och kommunikationen om 

även ledarskapsaspekten tillämpas. Hon måste få medarbetarna att bli ett ‟självspelande lag‟ 

och då räcker inte enbart chefskapet. Hon trodde att hon och hennes kollega, den nya 

generationens ledare med en annan syn på ledarskap, blev rekryterade för att högsta chefen 

troligtvis hade en vision om att de skulle kunna stå för utveckling och kvalitetssäkring. 

Intervjuperson 8 poängterade att hon inte brydde sig om titeln och att hon snarare är en ledare. 

Chef sa hon sig vara ibland men att hon alltid vill vara en ledare både i privatlivet och i 

arbetet vilket hon inte tyckte borde vara tabubelagt som det var innan. 

 

Det finns en stor skillnad mellan chefskap och ledarskap. Chefskapsrollen anses handla om 

administration och kontroll såsom planering, budgetering och att styra organisationen i det 

korta perspektivet. Ledarskap innebär mer att inspirera, nyutveckla, utmana och tänka mer 

långsiktigt. De två rollerna beskrivs ofta i form av att verkligheten skulle bestå av de som är 

chefer och de som är ledare. För de som verkligen lyckas innebär det ofta om att de bemästrar 

att kombinera de två rollerna (Alvesson & Sveningsson, 2010). Kotter (1990) säger att 
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chefskap och ledarskap är två skilda system inom en organisation men ingen kan ersätta eller 

är bättre än den andra. Båda egenskaperna är nödvändiga i en alltmer komplex och instabil 

omvärld. Det finns markanta och tydliga skillnader gällande attityder om mål, arbete och 

relationer mellan chefer och ledare. Chefer sätter upp mål för att tillgodose de behov som 

finns i organisationen medan ledare sätter upp mål för att omforma riktningen av 

organisationen (Zaleznik, 1988).  

 

Intervjuperson 5 och 8 gav oss konkreta exempel på deras syn av chefskap och ledarskap. 

Chefskapet för dem tolkade vi vara av det hårda slaget där det är de som bestämmer och visar 

hur saker och ting ska vara. Chefskapet verkade vara det som kom i andra hand och istället 

ville intervjupersonerna identifiera sig själva som ledare. Att de ville jobba med att leda och 

utveckla, både organisationen och sina medarbetare. Likt Alvesson & Sveningsson (2010), 

Kotter (1990) och Zaleznik (1988), valde intervjupersonen att separera chefskap och 

ledarskap och menade att de innebär olika arbetsuppgifter och olika sätt att styra på som 

passar olika bra i olika situationer. Dock valde ingen av dem bort någon av rollerna utan hade 

en förståelse för att både chefskap och ledarskap behövs. 

 

3.2.2 Normativt, transformativt och karismatiskt ledarskap 

 

Intervjuperson 1 ansåg sig ha blivit snällare med tiden även om hon fortfarande jobbade med 

att hitta en balansgång då hon samtidigt måste våga vara rak och tydlig. Tidigare var hon 

hårdare och ville ställa höga krav för att få alla att prestera men nu redogjorde hon istället för 

saker för att medarbetarna skulle förstå att hon gjorde sakerna för deras skull och sedan nå 

resultat på det sättet. Hon menade att det handlar mycket om att kommunicera. Intervjuperson 

2 sa att han leder efter företagets tre ledord; “öppna, enkla och omtänksamma” och menade 

på att det är breda värderingar vilket gör det enkelt att leda och leva efter. Intervjuperson 3 

trodde att teamet kunde prestera på bästa sätt så länge han visar vägen genom att själv vara 

bäst, arbeta hårdast, sitta kvar längst och komma först men även genom att skapa en god 

atmosfär där medarbetarna känner sig delaktiga och är med i varje beslut istället för att han 

ska kontrollera. Han önskade ge mycket frihet till medarbetarna, visa förtroende för dem och 

att de får göra som de vill så länge arbetet blir gjort. Han försöker, sedan han blev chef, även 

implementera nya strategier som han kände att han kunde stå för. Tidigare trodde företaget att 

de var bättre än vad de faktiskt var. Numera försöker de att inte ta något för givet och istället 

jobba som ett familjärt företag för att prestera på bästa sätt. Intervjuperson 6 sa att hon, mellan 
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henne själv och hennes medarbetare, inte vill vara en chef på det sätt att hon ska sitta över 

dem utan vill istället vara nära och visa att hon tycker om både dem och deras klienter. Hon 

vill sträva efter att skapa en kultur och arbetsmoral var klientens värde är störst och viktigast 

och att dem är på jobbet av den anledningen. Hon själv är noggrann med att komma i tid till 

möten, stänga av sin privata mobil och att inte prata om sitt privatliv framför klienterna. Hon 

försöker vara ytterst inkluderande i sitt chefskap och visa att hon bryr sig om kärnan i 

verksamheten. Hon uppfattade att tidigare chefer inte prioriterat det här eller värdesatte rätt 

saker vilket hon därför ville ändra på. Intervjuperson 7 förstod inte i början vikten av att fika 

tillsammans med sina medarbetare, som hon uppfattade att äldre chefer naturligt engagerade 

sig i utan var istället frånvarande. Nu hade hon dock förändrat sin syn och vet att 

medarbetarna gärna vill lära känna henne. Hon insåg även att det var mycket svårt att styra 

och leda medarbetarna mot de gemensamma målen och att arbeta för att inte fastna i gamla 

rutiner. Hon nämnde att hon försökte få dem att “se längre än till sitt eget skrivbord”, att 

istället fokusera på det viktigaste för verksamheten och lägga de vardagliga problemen åt 

sidan. Intervjuperson 8 sa att hon, innan hon blev chef, inte förstod hur nära hon skulle vara 

personalen samt vikten av relationerna då hon hade en föreställning om att hon främst skulle 

ha fokus på arbetsuppgifterna. Tillit och förtroende är nyckelord för att jobbet ska fungera, sa 

hon. Hon menade även att hon tidigare var väldigt "på" och tog snabba beslut men att hon nu 

hade insett att det krävs mer tålamod. Det är viktigt att diskutera klart saker och att alla måste 

var medvetna om vad som händer och förstå syftet. Som chef går det inte att bortse från vad 

medarbetarna signalerar. Det här har förändrats från det tidigare sättet att styra, att saker inte 

gick att påverka eller förändra men hon har sett till att jobba mycket med att alla ska känna sig 

bekväma med att säga vad de vill. Hon har också arbetat med att våga delegera till 

medarbetare. Hela första året tog hon på sig allt själv för att inte verka som en dålig chef. 

Dock menade hon att det inte behövde vara en belastning för medarbetarna att hon delegerar 

tillbaka arbetet utan snarare en utveckling i att kunna inkludera dem. Hon sa också att en chef 

måste vilja hjälpa de övriga medarbetarna att komma så långt de vill utan någon prestige. 

Chefen kan inte fastna vid titeln som chef, ”alla vet att du är chef, du behöver inte säga det”. 

Istället är det viktigt att chefen ska visa omtanke för sina medarbetare, vara genuin, ödmjuk, 

vilja påverka och göra medarbetarnas röster hörda. 

 

Då många verksamheter idag är kunskapsintensiva, vilket är ett alternativ till de mer klassiskt 

och byråkratiskt styrda organisationerna, fokuseras det mer på normativ styrning. Inom den 

normativa styrningen används metoder så som socialisering, rekrytering och 
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identitetsreglering. Ett önskvärt beteende uppnås som resultat genom reglering och styrning 

av medarbetarnas erfarenheter och idéer snarare än som resultat av direkt kontroll av beteende 

(Sveningsson & Alvesson, 2014). Normativ styrning är ett försök att locka fram och rikta de 

ansträngningarna som krävs från medarbetarna genom att kontrollera de underliggande 

erfarenheterna, tankarna och känslorna som ligger till grund för deras handlingar. Genom 

normativ styrning handlar medarbetare för företagets bästa, inte för att de är tvungna utan för 

att de motiveras av det. Det är inte bara deras beteenden och aktiviteter som anges, utvärderas 

och belönas eller bestraffas. De är snarare drivna av ett inre engagemang, stark identifiering 

med företagsmålen och en inneboende tillfredsställelse i arbetet (Kunda, 2006). 

 

Inom det transformativa ledarskapet beskrivs utbytet och relationen mellan den som leder och 

den som blir ledd i fråga om lojalitet, känslor, inspiration och engagemang. Chefskapet 

kontrasteras till ledarskapet, att gå från traditionell administration och hanterandet av 

relationen mellan organisation och medarbetare till det mer inspirerande ledarskapet som ska 

göra människor mindre instrumentellt orienterade men mer hängivna både organisationen och 

ledaren. Det transformativa ledarskapet är, till skillnad från andra typer av ledarskap, mer 

tydligt och fokuserat på förändring, visioner och strategier. Det transformativa ledarskapet 

syftar till att förändra medarbetarnas syn på företaget och sina egna roller för att bli mer 

engagerade medarbetare. Det transformativa ledarskapet har mycket gemensamt med det 

karismatiska ledarskapet men karisma utgör bara en del av det transformativa ledarskapet 

(Bass & Riggio, 2006). En karismatisk ledare uppfattas som begåvad och är någon 

medarbetarna ser upp till. Denne tar gärna risker och i svåra situationer bidrar den med starkt 

ledarskap, nytänkande och visionära idéer (Yukl, 2010).     

 

“En tanke är att man som chef inte bara ska hålla på med det traditionella 

vardagsslitet med att få saker och ting att rulla utifrån det organisatoriska 

maskineriets krav, utan man ska också gjuta in en känsla av glöd, engagemang 

och delaktighet”.  

         (Sveningsson & Alvesson, 2014:51) 

 

Utifrån de svar intervjupersonerna gav oss kunde vi tolka det som att fokus låg på relationer. 

De vill leda på ett sätt var kommunikation, öppenhet och omtänksamhet prioriterades. 

Resultat uppnås genom att få med sig medarbetarna och visa att de som chefer gör saker för 

deras skull och för att de ska känna sig delaktiga. Tillit och förtroende menade 
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intervjupersonerna var viktigt i deras chefskap och här såg vi relationen till det normativa 

ledarskapet. Inom det normativa synsättet har den byråkratiska kontrollen släppts och istället 

handlar ledarskapet om att locka fram ett engagemang genom bland annat socialisering 

(Sveningsson & Alvesson, 2014, Kunda, 2006). Intervjuperson 7 gav oss ett tydligt exempel 

på vikten av att socialisera då medarbetarna saknade att lära känna sin chef och ansåg att 

fikarasterna var ett sätt att umgås alla tillsammans. Vi förstod att byråkratin och dess hierarki 

är något som fick stå tillbaka då intervjupersonerna inte vill se sig själva sitta över sina 

medarbetare utan vara på samma nivå som dem. Intervjuperson 8 förklarade att det var viktigt 

att inte ha någon prestige utan att hon är där för att hjälpa medarbetarna att utvecklas 

samtidigt som intervjuperson 3 ville arbeta för ett mer familjärt företag. Flera av 

intervjupersonerna hade som mål att förändra arbetssättet och synen som har funnits på deras 

arbetsplatser tidigare. Intervjupersonerna ville att deras medarbetare skulle få sina röster 

hörda och att de ville delegera så mycket ansvar som möjligt till dem istället för att de skulle 

behöva gå och kontrollera. Att engagera sina medarbetare och fokusera på relationer är också 

en del i det transformativa ledarskapet var ledaren arbetar mycket med att inspirera (Bass & 

Riggio, 2006). Intervjuperson 3 och 6 var tydliga med att de försökte leda som goda förebilder 

där de själva såg till att arbeta hårdast, komma i tid samt att skapa en god atmosfär, vilket 

kunde härledas till den karismatiska ledaren som Yukl (2010) menar är någon som 

medarbetarna ser upp till. Den karismatiska ledaren ser vi också framställs vid den tidigare 

diskussionen kring förändring, intervjupersonerna bidrar med ett nytänkande och ett starkt 

ledarskap. Baserat på det intervjuperson 7 berättade uppfattade vi en stor ambition och 

drivandet mot förnyelse i enheten, skapandet av engagemang hos medarbetarna och en orädsla 

för att försöka ta till andra tillvägagångssätt och strategier för att upprätta ett fungerande 

arbetssätt. Det var också egenskaper vi kunde koppla samman till det transformativa och 

karismatiska ledarskapet. 

 

3.2.3 Situationsanpassat ledarskap, coaching och feedback 

 

Intervjuperson 1 beskrev att hennes roll på företaget bland annat innebär att hon ska coacha 

sina medarbetare vilket innebar att hon har individuella samtal varannan vecka var de pratar 

om deras prestationer, hur de ska nå sina mål samt berör hälsoaspekten för att se hur de mår. 

Hon poängterade även att hon själv behöver bekräftelse som chef och är därför noga med att 

ge det till sina medarbetare. Intervjuperson 4 uttryckte vikten av att, i chefskapet, förstå 

människor och se varje individ. Hon menade att alla medarbetare är otroligt olika även om de 
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till en början kan framstå som lika. Genom den här vetskapen lärde hon sig att alla behöver bli 

bemötta på olika sätt. Intervjuperson 7 beskrev att hon lärt sig att ha fokus på att ge 

medarbetarna bekräftelse. Hon tyckte det var en utmaning att konstant visa att hon ser varje 

person och visa hennes team uppskattning men att hon förstått att det är det som krävs för att 

hon ska få medarbetarna att jobba mot det uppsatt målet. Hon menade att “det är 2015, alla 

har olika behov”. Hon sa även att en chef inte kan tro att den kan göra allt på sitt sätt då det 

måste fungera för medarbetarna också. Intervjuperson 8 la vikt vid att sätta sin prägel på sitt 

team genom att arbeta med teamwork och utföra mycket övningar där de tillsammans pratar 

om förväntningar på varandra, vad de har för krav på sig själva och vad som är deras 

respektive mål med att arbeta där. Teamkänslan är viktig, att de ger varandra positiv feedback, 

vågar ha högt i tak och vågar skämta om saker ansåg hon var viktigt för att kunna se och 

känna till varandras styrkor och svagheter. 

 

Det är viktigt att som chef lära känna sina medarbetare, vad de har för individuella egenskaper 

och sedan anpassa sitt ledarskap efter det, ett så kallat situationsanpassat ledarskap (Kinding, 

2005). Fellbom (2003) beskriver situationsanpassat ledarskap som att chefen i sin aktörsroll 

analyserar situationen och sedan instrumentellt applicerar olika ledarstilar i olika 

sammanhang.  Denna ledarskapsmodell, som fungerar som en klassisk metod, bygger på 

variation i ledarskapet med två variabler; styrande och stödjande. Inför ovana och okunniga, 

nya medarbetare ska man visa en hög grad av styrande och en låg grad av stödjande 

ledarskap, att vara instruerande. Tydliga instruktioner ges om vad som ska göras och på vilket 

sätt. Nästa steg för utveckling är att öka graden av stöd och minska på styret, ett så kallat 

handledande. Som handledare ska man visa hur jobbet utförs och sedan stötta medarbetarna 

när dem själva ska utföra det. Graden av styrande ska fortsätta minska och stödet ska hållas 

uppe, här upprätthålls ett coachande ledarskap (Kinding, 2005). Coachande ledarstil är den stil 

de flesta svenska chefer känner sig mest bekväma i. Med detta menas att det är medarbetarna 

som utför jobbet medan chefen fungerar som ett bollplank och ska, vid framgång och för att 

förstärka de beteenden som önskas, belöna dem (Kinding, 2005). Yukl (2010) anser att målet 

med det coachande ledarskapet handlar om att medarbetarna själva ska kunna arbeta fritt, 

tänka själva och på det sättet kunna utvecklas. Medarbetarna kräver en närvarande chef som 

även har möjlighet att sätta sig in i deras arbeten (Kinding, 2005). Att bli sedd och bekräftad 

är ett grundläggande mänskligt behov och minst lika viktigt på en arbetsplats. Därför är 

feedback också viktigt i utförandet av ledarskap genom kommunikation och att chefen sätter 

sig in i medarbetarens situation. Ledaren samlar in information om medarbetarens prestation 
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och mål och ger därefter feedback på hur denne upplever situationen. Genom feedback kan 

chefen motivera sina medarbetare, skapa lärdom hos dem och höja produktiviteten (Blomquist 

& Röding, 2010). 

 

Intervjupersonerna såg chefskapet som något de utövar för medarbetarnas skull. De menade 

att de försöker handla för varje persons bästa och bemöta dem individuellt, genom vad vi 

tolkade som, ett situationsanpassat ledarskap. Intervjuperson 4 visade det här tydligast genom 

att prata om hur hon själv lärt sig att alla medarbetare är ytterst olika och kräver olika 

behandling i olika situationer. Kinding (2005) och Fellbom (2003) beskriver det 

situationsanpassade ledarskapet där chefen lär känna sina medarbetare och sedan väljer på 

vilket sätt de ska leda varje person och varje situation. Intervjupersonerna tenderade, enligt 

oss, att använda coaching för att få medarbetarna att utvecklas. Intervjuperson 1 beskrev sitt 

coachande ledarskap på ett tydligt sätt då de har utvärderande samtal regelbundet. Kinding 

(2005) beskriver det här som att chefen fungerar som ett bollplank och ska uppmuntra 

positiva egenskaper och handlingar. Intervjuperson 3 visade att han också tar del i det 

coachande ledarskapet genom att delegera uppgifter och ge medarbetarna frihet att tänka 

själva, precis som Yulk (2010) beskriver är målet med det coachande ledarskapet. 

Intervjupersonerna ville delegera mycket ansvar för att visa förtroende och få medarbetarna 

att ta egna beslut och på så vis föra verksamheten framåt. Intervjuperson 7 och 8 talade även 

mycket om hur viktigt det är att bekräfta sina medarbetare och visa att de ser dem, en form av 

feedback. Feedback anses vara viktig enligt Blomquist & Röding (2010) och de beskriver det 

som ett mänskligt behov som chefen kan motivera sina medarbetare genom. Intervjuperson 8 

sa sig arbeta mycket med feedback men inte bara från henne själv utan att medarbetarna också 

ska ge varandra positiv feedback genom olika aktiviteter kring teamwork. 

 

 3.3 Stöd 

 

Intervjupersonerna pratade om hur de blev bemötta av både ledningen och sina medarbetare i 

samband med deras övergång till chefstjänsten. Majoriteten av de intervjuade berättade att de 

upplevt ett övervägande positivt bemötande från sina medarbetare men att mottagandet och 

bemötandet högre uppifrån i organisationen inte varit lika gynnsam. 
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  3.3.1 Stödet från organisationen 

 

Intervjuperson 1 uttryckte besvikelse över det faktum att hon inte fick gå en grundläggande 

chefsutbildning (GCU) tidigare, vilket hon hade velat göra redan för 1,5 år sedan då hon var 

chefsvikarie. Utbildningen ska hon gå framöver och den ska komplettera de 

utvecklingskurser, den e-utbildning och ledarskapsträning hon deltagit i tidigare. Närmaste 

stöttepelaren är idag hennes chef som motiverar henne och ger konstruktiv kritik vilket hon 

saknade från den tidigare chefen. Intervjuperson 2 upplevde att han inte behövde mycket stöd 

då medarbetarna varit lätta att leda. Inom företaget finns dock flera möjligheter till hjälp och 

stöd, många utbildningar och chans till mentorskap, ”det är fördelen med en stor 

organisation, att det finns väl utarbetade stödsystem och utbildningar”. Själv gick han en 

utbildning i ”leva ledarkriterierna”. I företaget fanns en utarbetad struktur med bland annat 

ett obligatoriskt utbildningspaket för chefer och kunskapen samlades sedan successivt men 

han fick även improvisera mycket i början. Intervjuperson 3 hade en blandad upplevelse av 

stödet från organisationen. De närmaste kollegorna och hans närmaste chef har gett honom ett 

stort förtroende, något som han inte känt från ledning, styrelse och ägarna. Det fanns ett 

bekymmer i att han varken hade erfarenhet eller en tillräckligt passande utbildning vilket 

gjorde att han fick prestera och bevisa mer i början. Inför sin chefsroll gick han inga 

utbildningar då det inte fanns att tillgå internt i företaget. Han känner sig säker på hanteringen 

av människor men saknar tillräckligt med kunskap inom ekonomi, vilket han kommer få 

komplettera framöver. Intervjuperson 4 upplevde stödet som väldigt starkt var ledningen 

tidigt hade en plan för hur övergången skulle se ut och fungera. De såg tidigt över vad hon 

hade för kunskaper sedan innan och vad hon behövde komplettera med samt redogjorde för de 

mål de hade för henne vilket är en vedertagen strategi inom företaget inför chefsrekryteringar. 

Hon fick gå flertalet ”ny som chef”-utbildningar och upplevde även en stor förståelse från 

övriga personalstyrkan för hennes situation som ung, ny chef. Hon hade även förmånen att 

kunna ringa den före detta hotellchefen för råd och hjälp. Intervjuperson 5 upplevde dessvärre 

mycket brist i stödet från organisationen. Hon fick ta del av två utbildningar under fyra dagar i 

olika program och system som var en högst nödvändig kunskap att inneha i hennes arbete. 

Hon kände en viss besvikelse i det faktum att ledningen uttalade att ”de (hon och hennes 

chefskollega) är framtiden”, att de fick förtroende i samband med rekryteringen men det 

stödet såg hon inte i praktiken. Då hon gått från en sjukskötersketjänst till en chefsposition är 

det mycket utbildning och kunskap hon ansåg sig sakna gällande lagar, avtal och 

personalärenden. Det är mycket utbildningsmöjligheter hon behövt leta upp på egen hand men 
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i dagsläget finns inte tillräckligt med tid till vidareutbildning vilket hon påpekade skulle få 

henne att känna sig säkrare i chefsrollen. Intervjuperson 6 upplevde att stödet varit stort, 

framförallt från personalavdelningen, enhetens ekonom och en annan chefskollega. Det fanns 

chefshandledning att tillgå var chefer från liknande verksamheter träffas 2-3 gånger per 

termin. Hon hade önskat mer kontinuitet till en början med fler frekventa träffar där hon 

kunde utbyta tankar och funderingar med någon och att få en mer gedigen introduktion, ”nu 

var det ganska så mycket pang på från första dagen”. Personen som tidigare hade hennes 

position fanns inte längre kvar på enheten och den tillförordnade som fanns tillgänglig hade 

inte alltid tid för henne. Intervjuperson 7 fick mycket stöd och beskrev kärnledningsgruppen 

som ”fantastiska” som alltid tog sig tid att ge råd och stöd, såg till att lösa ärenden direkt och 

hon fick även konstruktiv feedback på vad hon kunde fortsätta med samt förbättra. Hon var 

mån om att lyssna på dem med tidigare erfarenheter och deras råd samt blev erbjuden 

förstärkning när det kommit till mer krävande ärenden som kunde vara svåra att ta hand om i 

början. I framtiden ska hon gå en utbildning hon blivit erbjuden som heter „Klart ledarskap‟ 

vilken varar i fyra dagar. Hon deltar även i olika forum men inom hennes avdelning finns i 

dagsläget inte mycket kurser eller utbildningar att tillgå då det är något de måste spara in på. 

Intervjuperson 8 upplevde att stödet var obefintligt i början, endast hennes närmaste chef 

försökte vägleda och stötta henne. Först när det hade gått drygt ett år fick hon gå ett par 

utbildningar. En extern handledare kommer nu även på besök varannan månad och hon har 

fått träffa andra typer av chefer genom andra forum och nätverk, i blandade åldrar och med 

blandade erfarenheter. Hon jämförde hur de unga, nya cheferna som kommit in efter henne 

har blivit omhändertagna och sa att organisationen har blivit bättre men att mycket fortfarande 

kan förbättras:  

 

  ”för man har ju förväntat sig att den som blir chef har jobbat i 30  

  år och sen blir chef men så är det inte i dagsläget utan det är  

  många unga, nya som kommer in, då behöver de en annan typ av  

   stöd” 

 

Hon poängterade dock att hon troligtvis inte hade haft möjlighet att delta i några kurser i 

starten eftersom allt skedde tumultartat och dessutom var hon ständigt behövd av sina 

medarbetare då rollerna och arbetsuppgifterna var otydliga. Hon hade dock velat bli erbjuden 

fler chanser till utbildning då hon skulle känt sig mer bekräftad av dem på ledningsnivå. Fram 

till nu har hon gått utbildningar i grupphantering och processer och i januari följer kurser i 
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ledarskap. Hon önskade att hon hade fått mer hjälp till en början på det sätt att en chef kunde 

varit med henne i olika situationer. Hon trodde också att hon hade upplevt en större trygghet 

om hon hade fått hjälp med att hantera svåra samtal och hade önskat ha en mentor vid sin sida 

inledningsvis för att få tips och råd i vad som var rätt eller fel.    

 

Plakhotnik m.fl. (2011) beskriver att förstagångschefer ofta upplever en stor utmaning i det 

bristande stödet från deras organisationer under övergångsprocessen, uppgraderingen till 

chefspositionen och förberedelserna inför den nya rollen. Internrekrytering är något 

majoriteten av organisationerna utnyttjar till de högre positionerna vilket kan vara en del av 

deras plan att vilja behålla sina medarbetare samt kunna fortsätta vara framgångsrika. Dock 

kan de inte räkna med att en medarbetare kommer lyckas i en chefsposition för att denne 

klarat behärska en annan position. Genomgången av kandidaterna och deras respektive 

kvaliteter kan verka alltför bristfällig. Sillett (2015) menar att en motiverande miljö, 

utbildning och delegerande av uppgifter, en blandning av utmanande och rutinmässiga 

uppgifter och att få kontinuerlig feedback är några av de faktorer som måste tas i beaktning 

för att individerna ska kunna prestera. Hon säger också att det är en utmaning i sig för en 

förstagångschef att närvara på utbildningar med tanke på tidspress och arbetsbelastning. 

Förstagångschefer befinner sig i en ytterst sårbar position där ständigt presterande, uträttande 

av uppgifter, mängden arbetsbörda i förhållande till tid, oklarhet i hanterandet av processer, 

regler med mera. Sillett (2015) förklarar också att mentorskap skulle kunna inkluderas i 

strategier för utveckling av förstagångschefer för ytterligare stöttning där fördelarna är flera. 

På så sätt kan ämnen som policys, processer och belöningar i praktiken beröras samt 

hanteringar av prestationer, att ta den nya rollen i besittning och samtidigt släppa gamla 

rutiner. Möten mellan seniorchefer och förstagångschefer skulle kunna främja stödnätverk och 

båda parter kan dra nytta av dialogen.  

 

Det fanns ingen tvekan om att intervjupersonerna hade olika upplevelser av hur mycket hjälp 

de fick och vilka åtgärder som togs i samband med deras övergång till chefspositionen. 

Plakhotnik m.fl. (2011) menar att det bristande stödet kan vara den största utmaningen för en 

förstagångschef men intervjupersonerna uttryckte det inte till den graden, däremot var det 

uppenbarligen ett bekymmer. Något intervjupersonerna hade gemensamt var att de var 

internrekryterade vilket innebar att de redan är bekanta med organisationerna de verkade inom 

och fick förtroendet att tillträda en chefsroll, dock inte helt problemfritt. Vi tolkade det, som 

Plakhotnik m.fl. (2011) diskuterar, att internrekrytering är fördelaktigt då intervjupersonerna 
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var bekanta med organisationen men samtidigt är det lätt att ta förstagångscheferna för givet 

och inte ge dem det stöd och den utveckling de behöver. Två av intervjupersonerna sa sig vara 

tillfreds med den stöttning och introduktion de fått medan resterande personer upplevt att både 

organisationerna och medarbetarna kunnat bidra med en bättre attityd och ett bättre stöd. Att 

starta med utbildning i ett tidigare skede, att ha någon att gå bredvid eller utbyta funderingar 

med och att bli erbjuden olika stödåtgärder för att få bekräftelse från ledningen var några av 

de faktorer som intervjupersonerna påpekade att de saknade i sin chefsövergång. Två av 

intervjupersonerna påpekade dock att de önskade en större mängd stöd i början av övergången 

men att de förmodligen inte hade hunnit med att gå några vidareutbildningar eller kurser då 

tiden redan var knapp och schemat redan fyllt till bredden av uppdrag, möten och 

personalhantering, vilket Sillett (2015) menar ofta är fallet. Vi förstod, i de flesta 

intervjupersonernas fall, att övergången var väldigt kort, nästintill obefintlig med korta 

språngbrädor mellan att vara medarbetare ena dagen och chef nästa, vilket verkar ha påverkat 

dem mycket. Två av intervjupersonerna, 2 och 8, nämnde mentorskap under intervjuerna. 

Intervjuperson 2 sa att det fanns chans till att få en mentor inom organisationen, däremot var 

det ingenting som han hade dragit nytta utav. Intervjuperson 8 önskade att hon hade fått ha en 

mentor vid sin sida i början av chefsövergången för att ha någon att stödja sig mot. Sillett 

(2015) benämner mentorskapet som en möjlig strategi för att ge stöd till förstagångscheferna 

och på så vis minska otydligheten i uppdraget och att bli lämnad ensam i positionen. 

 

 3.3.2 Formulering av chefsrollen 

 

Intervjuperson 1 sa att chefspositionen var väldigt obestämd i början och var inte säker på hur 

hennes chefsroll hade formulerats men tänkte att hennes närmaste chef tillsammans med 

högre uppsatta chefer bestämde hur arbetet skulle struktureras. Likaså medarbetarnas sätt att 

arbeta i gamla mönster, sa hon, påverkade hennes sätt att arbeta. Intervjuperson 2 förklarade 

att han själv och hans chef formulerar rollen mycket tillsammans även om hans chef hade mer 

att säga till om gällande vad som ska göras och inte göras. Han hade en blandad åsikt 

huruvida han hade fått klara arbetsuppgifter eftersom de på kontoret hade fått relativt fria 

tyglar gällande hur de skulle driva verksamheten. De direktiven kom uppifrån och sedan var 

det upp till dem att skapa lämpliga strategier för hur de skulle nå målen. Intervjuperson 3 

menade att det var han själv som formulerade sin chefsroll då han inte fått någon 

arbetsbeskrivning. De mål som skulle nås planerade han i samarbete med sin närmaste chef. 

Intervjuperson 4 fick sin chefsroll med tillhörande arbetsuppgifter beskrivna av hotellchefen 
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tillsammans med ekonomichefen i företaget. Intervjuperson 5 hade en egen arbetsbeskrivning 

var det stod beskrivet vad hon hade för befogenhet om enhetschefen var frånvarande och 

andra ansvarsuppgifter. Intervjuperson 6 hade en delegationsordning var det stod beskrivet 

vad hon hade för ansvar, vad hon fick delegera till sina medarbetare samt vad hennes chef 

delegerade till henne. Däremot påstod hon att hon inte hade någon formulerad roll, “jag står 

ibland på knä och skruvar ihop något och ibland sitter jag med en budget på 15 miljoner. Det 

är både brett och flummigt”. Vidare förklarade hon att hennes chef inte tyckte det var så 

viktigt med en tydligt formulerad tjänst, så länge det fungerade men i andra delar av 

förvaltningen fanns tydliga riktlinjer för hur chefen skulle vara och hur denne skulle arbeta. 

Det var stressande för henne i början då hon inte kunde urskilja var gränserna gick och vem 

som skulle göra vad. Det fanns inte heller några checklistor att gå efter vilket fanns att tillgå i 

andra tjänster. Idag kunde hon tycka det var bra att bygga en egen struktur. Även 

intervjuperson 7 menade att hon delvis formulerade rollen med ledningsgruppen var det fanns 

en ständig dialog samt att hennes närmaste chef stod till tjänst när hon hade funderingar och 

frågor. Den förra chefen på henne position hade även påverkat henne samt att hon fick 

möjlighet till rådgivning genom extern handledning. Däremot upplevde hon att hon fick ta 

reda på mycket själv och blev mer eller mindre inkastad i jobbet. Intervjuperson 8 hade en 

arbetsbeskrivning, bestående av två meningar, men kände idag att hon var mer fri att 

omformulera rollen beroende på vad som behövdes. Dels för att rollen var mer omfattande än 

de två meningarna och mycket blandades mellan henne och enhetschefen.  

 

Som tidigare nämnt är det bristande stödet den mest rapporterade svårigheten som en 

förstagångschef reagerar på under övergången till sin nya position. För att stödja 

förstagångscheferna till att möta de krav som den nya positionen innebär borde konkreta 

arbetsbeskrivningar och resultatmål ges samt en god utbildning och utveckling från 

organisationerna (Plakhotnik m.fl., 2011). Sillett (2015) menar att, då personen i fråga träder 

in i sin nya roll med tillhörande ansvarsområden, det sällan är uppenbart hur arbetet och hur 

de nya ansvarsområdena ser ut för en förstagångschef. Då chefen lämnar sin tidigare roll som 

medarbetare för att träda in i sin nya roll sker en drastisk förändring som kräver klara direktiv 

och tydliga mål. Prestandan och utvecklingen är ett stort ansvar de kommer till insikt med. 

Kortsiktiga mål är att föredra vid den här delen av processen samt att identifiera de steg som 

ska följas för att nå dem, milstolpar som förstagångschefen ofta behöver nå under ett kortare 

tidsspann. 
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Vad vi förstod upplevde intervjupersonerna att deras chefsroller inte var noggrant formulerade 

och ett fåtal av personerna hade en skriftlig arbetsbeskrivning vilka var otillräckliga och 

kunde omformuleras vid behov och av dem själva. Majoriteten upplevde att rollerna med 

tillhörande arbetsuppgifter var diffusa vilket var särskilt stressande i början samt skapade stor 

osäkerhet. Ordet “flummigt” var återkommande i beskrivningen av chefsrollen och 

arbetsuppgifterna samt att, även om det fanns en uttalad eller skriftlig struktur och 

beskrivning, en del av intervjupersonerna ändå fick handskas med uppgifter och ärenden som 

inte ingick i deras ansvar eller som de inte hade någon kunskap om. Vi såg en stor brist i att 

verkligheten verkade se ut på ett annat sätt och kunde tänka oss att en stor förbättring av 

förutsättningarna för en förstagångschef att lyckas skulle kunna vara möjlig om en 

organisation använde sig av en bättre struktur, arbetsbeskrivningar och tydliga mål som 

Plakhotnik m.fl. (2011) och Sillett (2015) beskriver ovan. Utifrån intervjupersonernas 

berättelser kunde vi även uppfatta att det var stressigt att överta en sådan omfattande roll, som 

chefsrollen är, när det inte finns några klara direktiv eller riktlinjer att följa. 

 

 3.3.3 Bemötande från ledning och medarbetare  

 

Intervjuperson 1 ansåg att hon blev väldigt bra bemött som ny chef trots att vissa personer var 

misstänksamma mot hennes snabba framfart då hon endast hade arbetat som medarbetare ett 

halvår. Intervjuperson 2 uppfattade ett positivt bemötande från ledningen och han antog att 

det hade med företagets rådande, goda kultur att göra. Han fick mycket uppbackning och 

tyckte inte han stött på några hinder. Då han är en ung chef, yngst på sitt kontor och dessutom 

jobbat betydligt kortare tid än många andra, förväntade han sig en större utmaning i att vinna 

medarbetarnas respekt, vilket visade sig vara obefogat. Han tror mycket på ödmjukhet och att 

respektera den kompetens hans medarbetare besitter, att de många gånger vet bättre än han 

själv. Även intervjuperson 3 ansåg att han blivit bra mottagen av sina kollegor bortsett från en 

tidigare kollega som valde att sluta i samband med chefsrekryteringen då denne själv ville ha 

positionen. Den fjärde intervjupersonen tillträde som chef i samband med att ny personal 

anställdes vilket troligtvis gynnade henne då de nya medarbetarna inte hade någon tidigare 

relation till henne. Övrig personal och de högre cheferna tog väl hand om henne då hon 

tidigare hade hjälpt till inom olika ansvarsområden. En bidragande faktor till det lyckade 

mottagandet menade hon berodde på att de inom hennes organisation är väldigt personliga 

och inte har någon tydlig hierarki. Intervjuperson 5 upplevde att hon, hos medarbetarna, hade 

blivit bra bemött vilket hon trodde baserades på det förtroende hon fick från dem redan 
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tidigare. Däremot var de inte lika välkomnande uppifrån då det fanns en avvaktande attityd, 

en förmodad rädsla då hon hade en annan utbildningsbakgrund och andra erfarenheter sedan 

tidigare. Hos intervjuperson 6 fanns en initial oro över medarbetarnas reaktion då de kände till 

att hon var förstagångschef och dessutom hade utbildning inom ett annat ämnesområde. Då 

chefsomsättningen under en tid hade varit hög var stämningen orolig på enheten och de var 

oroliga över hur länge hon skulle stanna. Medarbetarna hade mycket funderingar och frågor 

gällande henne och hennes hantering av nya rollen men överlag var majoriteten positivt 

inställda. De hjälpte henne komma in på ett prestigelöst sätt då hon i sin tur gav dem mycket 

inflytande i ärenden de kunde ordna tillsammans. Intervjuperson 7 upplevde däremot en 

omvänd situation där hon i, vad hon kallar, “kärnledningsgruppen” blev bemött på ett väldigt 

positivt sätt medan medarbetarna reagerade på ett sätt som var svårt för henne att hantera i 

början. De hade svårt att acceptera att hon var högre uppsatt än dem själva och hade mycket 

synpunkter på hennes ålder och hennes korta arbetstid i förhållande till andra medarbetare. 

Inledningsvis ville de inte heller ta sig an uppgifter hon delegerade till dem. Intervjuperson 8 

beskrev liknande upplevelser, att det var svårast att vinna ledningens respekt och förtroende 

som ung kvinna var hennes ålder, kompetens och förmåga ifrågasattes. Hon beskrev möten 

med högre chefer var de kunde se på henne med en viss besvikelse, “här kom inte en 

medelålders man eller kvinna utan här kommer en ung invandrartjej. Vad vet hon om svenska 

systemet?”, “jag har jobbat här sedan hon föddes”, “hur ska hon fixa det här?”. 

 

Plakhotnik m.fl. (2011) förklarar att en brist på grundläggande ledarförmåga, såsom 

hanterandet av människor, är en faktor som bidrar till att förstagångschefer misslyckas och en 

organisation bör redogöra för deras urval ordentligt i rekryteringsprocessen, annars försätts 

förstagångscheferna i underläge från start. Trots att den rätta personen är befordrad till sin 

chefsposition får personen inte tillräckligt med stöd för att kunna förbereda sig på de krav som 

den nya rollen innebär. Det faktum att förstagångschefen har genomgått en utbildning betyder 

inte att den är klar och fulländad utan behöver kontinuerlig feedback och guidning för att 

kunna använda de kunskaper de erhållit i sitt nya jobb. Bristfälliga förberedelser, från en 

organisation till en nytillsatt chef, resulterar ofta i att förstagångschefen möter motstånd från 

medarbetarna och övriga ledningen. 

 

Mottagandet, som vi tänkte var en minst lika viktig del av stödet, visade sig vara en betydande 

del för intervjupersonerna och det var tydligt att de blev påverkade av det stöd de fick men 

även av det stöd och den hjälp som uteblev. Vi förstod även att det var något som påverkade 
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förstagångscheferna och deras övergång till chef både positivt och negativt. En framträdande 

utmaning för en del av intervjupersonerna var det faktum att de hade svårt att vinna 

förtroende, antingen från ledningen eller från sina medarbetare, vilket vi trodde hade att göra 

med deras unga ålder och till stor del att de inte hade några tidigare erfarenheter av chefs- 

eller ledarskap. Som Plakhotnik m.fl. (2011) även beskriver är det bristande förberedelser och 

stöd som orsakar svårigheter för en förstagångschef redan från början. Då intervjupersonerna 

är chefer för första gången har de inga tidigare kunskaper i hur det är att vara chef över andra 

medarbetare, vilket flertalet nämnde kändes ovant. Vi förstod att majoriteten av 

intervjupersonerna ansträngde sig mer för att framförallt vinna ledningens förtroende 

samtidigt som ett fåtal fått utstå kritik från sina medarbetare. Vi anade, baserat på 

erfarenheterna som intervjuperson 2 och 4 berättade om, att det fanns ett samband mellan 

graden av stöttning, bemötandet från nivåerna i organisationerna och organisationskulturen då 

de här personerna båda upplevde ett starkt stöd och ett gott mottagande i organisationerna, var 

de ansåg fanns både en god stämning i organisationen och ett tätt samarbete mellan dem 

anställda. Att de båda upplevt goda förberedelser inför chefsrollen och fördelaktiga 

stödåtgärder kan också vara en anledning till det goda omhändertagandet av 

förstagångscheferna. Däremot upplevde intervjuperson 3, som inte genomgick några 

förberedande utbildningar, ingen större problematik i bemötandet. Sammantaget upplevde 

majoriteten spänningar och problem i olika grad och från de olika nivåerna i organisationerna. 

 

3.4 Transformation 

 

 “There is never a point when one has actually emerged. Instead there is an  

   ongoing process of becoming; one is forever emergent”  

(Watson & Harris, 1999:2) 

 

Vi bad intervjupersonerna berätta om vad som var utmanande för dem i deras första roll som 

chef och vad de hade tagit för lärdomar av sin chefsroll. Utmaningarna och uppdragen var 

många och komplexa för förstagångscheferna. I synnerhet då de trädde in på outforskad mark, 

inför situationer och uppgifter de aldrig stått inför förut.  
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3.4.1 Utmaningar för en förstagångschef 

 

Intervjuperson 1 påtalade utmaningar såsom dispyter, svårigheter med medarbetare och 

tillfällen hon kom med nya förslag som inte fick den förväntade genomslagskraften. Hon hade 

även svårt att acceptera att hon inte kunde allt i början och därför var hennes självkritik en 

utmaning som var svår att tygla. Det var utmanande för henne att, på ett snabbt sätt, komma in 

i sin chefsroll och hantera personer som arbetat väldigt länge på organisationen. Att inte veta 

var hon stod eller hur hon skulle göra då hon inte besuttit någon chefsposition tidigare bidrog 

till att hon inte kände sig säker på sig själv och det stämde inte överens med de höga 

förväntningar hon hade på sig själv:  

 

 “från ena dagen till den andra är du plötsligt chef och då  

  ska jag liksom vara en helt annan människa på något sätt, att jag ska ha   

  jättemycket kunskap men det har man ju inte. Man är ju samma person fast  

 man har fått en annan roll”. 

 

Intervjuperson 2 ansåg att administrationsarbetet var det mest påfrestande samt att vara 

tillgänglig för sin personal, vilket är en viktig del i arbetet som chef samtidigt som de egna 

uppgifter ska tas omhand, “det är svårt att vara tillgänglig för andra samtidigt som man har 

en egen agenda och arbetsuppgifter”. I början av sin övergång kände han sig inslängd i sin 

roll då han inte fick någon tid för förberedning, ”du var chef från den ena dagen till den 

andra”. Intervjuperson 3 tänkte dagligen på hur han kunde bli en bättre chef och hans mål var 

att ständigt bli bättre samt att lära sig så mycket som möjligt. Vidare förklarade han att 

“största utmaningen har varit att sitta med samma folk till att helt plötsligt vara ansvarig för 

dem och säga till dem vad de ska göra”. Att gå från ett medarbetarstadie till en chefsposition 

innebar att hålla ett annat avstånd än tidigare och att få dem att lyssna på honom var en 

utmaning samt att inneha den auktoritet som är nödvändig uppfattade han som svårt. 

Intervjuperson 4 tyckte, även hon, att det var en utmaning att räcka till och att vara tillgänglig 

så mycket som var nödvändigt. Att känna att hon dels är och kan vara en förebild och 

hjälpande hand samtidigt som hon skulle hinna med sina egna arbetsuppgifter, sig själv och 

sitt privatliv. Hon upplevde det även som svårt och ovant att hantera lönekostnader, 

försäljningssiffror och liknande som hon hade ansvar för. Hon nämnde även att hon hade svårt 

att benämna sig själv som chef när hon blev utnämnd till det. Intervjuperson 5 menade att 

medarbetaransvaret var den största utmaningen, att vara korrekt och formell gentemot sina 
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medarbetare. Att ta hand om medarbetare som inte mådde bra och hjälpa dem vilket var 

utmanande om problemen var stora eller svåra. Att hålla ihop verksamheten och ansvaret hon 

hade för den samtidigt som hänsyn skulle tas till medarbetarna var komplext och en 

balansgång. Hon poängterade vikten av att titta ur två perspektiv, vilket var en stor skillnad 

från att vara medarbetare då fokus enbart låg på den egna prestationen och som chef krävdes 

det att hon arbetade med att få verksamheten att utvecklas tillsammans med sina medarbetare. 

Intervjuperson 6 sa att en stor utmaning var “att känna sig som en chef”. Vidare beskrev hon 

utmaningen i var hon ska dra gränsen, hur mycket hon ska lyssna och ta in medarbetarnas 

privata problem. Att ha en dialog och en balans i ett samtal, ta tag i konflikter och att vara den 

personen som ska våga ta obekväma beslut, vilket hon behövde göra från början. Även det 

faktum att hon som chef ibland behövde ta beslut som enbart gynnade verksamheten men inte 

alltid individen och vice versa. Intervjuperson 7 menade att det var svårt att ge sina 

medarbetare den bekräftelse de behövde, att hon skulle se och höra varje person samt fokusera 

på att göra deras arbetsmiljö bättre. Hon räknade med konflikter av mindre slag men inte att 

det skulle bli en så omfattande utmaning i att bli accepterad då hon var hälften så gammal som 

sina medarbetare och endast hade arbetat i organisationen en kortare tid. Det här ledde till att 

hon behövde kalla till krismöte var synpunkter och konflikter kunde ventileras. Intervjuperson 

8 tyckte att utmaningen låg i att veta vilka resurser som fanns för att kunna utveckla 

medarbetarna och inte enbart fokusera på uppdraget och målen. På vägen dit behövde 

medarbetarna utvecklas och hon kunde ibland tycka att det fanns en begränsning i det faktum 

att det inte finns tillräckligt med resurser. Medarbetarna ville gå utbildningar, kurser och göra 

aktiviteter vid sidan om vilket inte alltid går budget- och tidsmässigt. Utmaningen för henne 

låg därför i att göra det spännande och nog inspirerande för medarbetarna att gå till jobbet 

varje dag. Hon poängterade vikten av god kommunikation och att vara tydlig då medarbetarna 

gör ett bättre jobb och resultatet blir därefter. 

 

Plakhotnik & Rocco (2010) har slagit fast att det är följande utmaningar som karaktäriserar 

förstagångschefernas arbete; missförstånd om den nya positionen, orealistiska förväntningar 

på prestationen, förändring av relationen med medarbetarna, dåligt stöd och mer att lära sig än 

förväntat. Missförstånd handlar ofta om vilka arbetsuppgifter chefen skall utföra eller de 

förväntningar om att vara en auktoritär chef istället för att förstå vad ansvarsåtagandet 

innebär. De orealistiska förväntningarna innebär att förstagångschefer har för höga krav på sig 

själva och tror att de ska kunna allt redan när de börjar som chefer. De förändrade relationerna 

innebär att inte längre “vara en i gänget” och bli utvärderad utifrån teamets prestationer och 
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inte bara sin egen. Det faktum att de måste lära sig mer än förväntat innebär att en 

förstagångschef inte kan stödja sig mot den kunskap och de färdigheter personen hade som 

medarbetare utan måste lära sig på nytt i den nya positionen. Stödåtgärder från organisationen 

har tagits upp i ett tidigare tema och kommer därför inte att beröras här.  

 

En av tre integralprocesser i chefsövergången, som Plakhotnik m.fl. (2011) beskriver, handlar 

om att bygga en yrkesidentitet (se bilaga 3). Det är en av många sociala identiteter en person 

har som avser en kombination av övertygelser, attityder, värderingar och erfarenheter där 

människor definierar sig i en yrkesroll. Social identitet handlar om individens självuppfattning 

vilken grundar kring det medlemskap som innehas i en social grupp. I det här fallet är det 

identifieringen med chefer som är betydelsefull. Ett erkännande av grupptillhörighet, det vill 

säga; “Jag är en chef”, tillsammans med värderingen man ger erkännandet; “Jag gillar att 

vara chef”. Vilken känslomässig förankring man ger i erkännandet och utvärderingen spelar 

roll (Plakhotnik m.fl., 2011). För en förstagångschef handlar utvecklingen av yrkesidentiteten 

om att gå från att bara vara ansvarig för sig själv, till att vara ansvarig för andras arbete vilket 

kräver en förändring i attityder och beteenden samt en omfattande psykologisk anpassning 

som kan ta sex månader i den nya positionen (Hill, 2003). De två andra integralprocesserna 

behandlas längre ner i studien.  

 

Vi tolkade att intervjuperson 4 och 6 menade att det fanns en svårighet att identifiera sig som 

chef och med deras numera högre position vilket är den faktor Hill (2003) beskriver är viktig 

att, som chef, anpassa sig till psykologiskt. I och med Hills (2003) teori om att den 

psykologiska anpassningen kan ta uppemot ett halvår att nå tyckte vi inte att det var 

överraskande att intervjupersonerna nämnde att det var svårt att bli chef från den ena dagen 

till den andra. Att det krävs en längre tid och ett mer omfattande förarbete för att kunna 

förlika sig med sin position, som Plakhotnik m.fl. (2011) säger, och dess ansvar är något vi 

kunde urskilja med tanke på intervjupersonernas berättelser och hur svårhanterat det var och 

fortfarande är för personerna att fullständigt acceptera att de numera är chefer och att de ska 

leda sina medarbetare. Plakhotnik & Rocco (2010) har också beskrivit utmaningen kring att 

gå från medarbetare till chef. Flertalet av intervjupersonerna uttalade att det var en märklig 

situation att plötsligt vara chefer över personer som besatt en större kunskap och dessutom 

hade arbetat flera decennier längre än vad de själva hade gjort. Det här var dessutom något 

som inte alltid accepterades och därför fick, framförallt ett par av intervjupersonerna, svårt att 

erhålla förtroende och respekt från sina äldre medarbetare. Intervjupersonerna uttryckte även 
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en frustration över att inte kunna allt i början och inte heller veta var personen, när den blivit 

chef, ska stå och vilka arbetsuppgifter som ska utföras eller vilka resurser som finns vilket 

också belyses i Plakhotnik & Roccos (2010) artikel om utmaningar. Vad Plakhotnik & Rocco 

(2010) inte uppmärksammar är utmaningar kring medarbetarna. Intervjupersonerna sa att det 

var en utmaning att ta sig an motsträviga medarbetare, att dra gränser och att få med sig dem 

mot målet som ska nås. Flera kritiska situationer uppstod, vilket intervjuperson 1, 3 och 7 gav 

exempel på, vilka resulterade i krismöten och medarbetare som inte är kvar i företagen idag. 

Vi tolkade att problem med medarbetare även var något som skapat hinder i ett flertal fall i 

studien och därför är något som borde reflekteras över. Den här typen av konflikter kan, som 

vi uppfattade, riskera bli alltmer vanligt förekommande framöver i och med att många unga 

chefer rekryteras.    

 

 3.4.2 Lärdomar hos en förstagångschef 

 

Intervjuperson 1 lärde sig att hon inte behövde ha svar på allt, vikten av kommunikation för 

att undvika missförstånd och att alltid utgå från den andra individen. Intervjuperson 2 

konstaterade att “det är ganska svårt att vara chef, en bra chef”. Han förklarade att det var 

väldigt lätt att ha synpunkter på chefer men nu visste han att det inte alltid fungerade att 

kombinera de intressen som kom uppifrån med dem medarbetarna hade. Att hålla personalen 

på gott humör samtidigt som ledningen ska vara nöjda var en svår balansgång. Intervjuperson 

3 sa att han varje dag lär sig hur han ska arbeta och gå tillväga vad gällde vardagliga 

arbetssysslor, regler och lagar. Han hade även kommit till insikt hur svårt det var att gå från 

medarbetare till chef och ansvarig. Intervjuperson 4 lärde sig väldigt mycket om människor 

och deras olikheter vilket medförde olika slag av bemötande, något hon även tagit med sig i 

privatlivet. Intervjuperson 5 menade att man som chef aldrig blir färdig, att det är mycket hon 

behövt lära sig att hantera. En ny lärdom var att ork är ett måste för att hantera chefskapet då 

det ständigt existerar en känsla av att inte vara färdig. Som chef hade man flera individuella 

perspektiv att ta hänsyn till, vilket gjorde att varje individuellt ärende var viktigt. Därför 

måste chefen lära sig att prioritera och rangordna. Intervjuperson 6 hade lärt sig väldigt 

mycket, både om sig själv, om andra och hur människor fungerade. Något hon lärde sig var 

att, vid samtal och vid konflikter eller klagomål, alltid lägga över ansvaret på personen ifråga. 

På så sätt kunde personen få ur sig vad den tyckte och komma med förslag på vad som kunde 

göras åt saken vilket minimerade risken att hon själv tog på sig allt ansvar utan att gå till 

botten med problemet. Intervjuperson 7 ansåg att hon, trots sin korta anställning på tre 
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månader, redan hade tagit många lärdomar. Framförallt kring det faktum att hon numera 

stannade upp, istället för att köra på, “att verkligen se varje medarbetare och bekräfta dem, 

visa teamet uppskattning”. Intervjuperson 8 hade lärt sig att inte ta för snabba beslut utan att 

istället ägna ärenden en extra tanke. Det var viktigt för henne i början att ta direkta beslut för 

att skapa förändring men hon insåg att det var viktigt att kunna smälta de beslut som togs eller 

diskuterades kring då hon insåg att problem kunde uppstå om hon gick för fort fram. Hon 

lärde sig även att föra dialoger med medarbetarna, frågade hur de tänkte och kände, vad de 

behövde och vad hon kunde förvänta sig tillbaka.  

 

Forskning visar att organisationer måste utveckla och förvalta strategier för lärande på 

arbetsplatsen och på så sätt öka framgången och bevarandet av förstagångschefer (Fenwick, 

2001). Arbetsplatslärande kan beskrivas som en mänsklig förändring eller utveckling som 

förekommer i aktiviteter relaterade till arbetet. Det kan antingen innebära planerade aktiviteter 

från organisationen, från personen själv eller att lärdomar genereras från misslyckanden 

(Marsick & Watkins, 1990). Plakhotnik & Rocco (2010) menar att lärande på arbetsplatsen 

före och under övergången kan ta bort eller åtminstone minska utmaningarna för 

förstagångschefer och istället öka deras framgång. I Plakhotniks m.fl. (2011) presentation av 

tre integralprocesser ingår också ett upplevelsebaserat lärande och att bygga en 

ledarskapspotential (se bilaga 3). I artikeln presenteras Hills (1992) teori om att övergången 

till chef bland annat handlar om att lära sig från erfarenheter. Lärandet är ständigt pågående 

var erfarenheter transformeras och bearbetas avsiktligt, genom observation och reflektion över 

andras reaktioner och beteenden samt genom aktivt experimenterande. Exempelvis kan en 

förstagångschef ha beskådat de tidigare chefernas beteenden, hur de har varit och vilken 

reaktion medarbetarna tilldelat dem. Utifrån det bestämmer de sedan hur de själva vill vara 

och bete sig. Plakhotnik m.fl. (2011) menar också att hjälpen kring att bygga 

ledarskapspotential ofta uteblir från organisationen när en förstagångschef blir tillsatt. För att 

effektivt kunna implementera en förändring behövs färdigheter i kommunikation, motivation 

och engagemang. Det är ledarskapsegenskaper som en person, som antar chefsrollen för första 

gången, aldrig får lära sig. Organisationen måste försäkra sig om att bygga en 

ledarskapspotential i sina förstagångschefer för att de ska kunna bli effektiva även på högre 

nivåer i organisationen. 

 

Plakhotnik & Rocco (2010) menar att när nya, potentiella chefer är identifierade bör en 

successionsplan skapas för att underlätta en förstagångschefs lärande vid övergången. 



 

56 
 

Successionsplaneringen innebär att flera aktiviteter organiseras för att utveckla chefers 

kunskaper, färdigheter och förmågor som organisationen kommer att behöva i framtiden. 

Planen borde även omfatta aktiviteter som börjar före samt efter utmärkelsen av en chef. Två 

faser före befordran; övervägande och utforskning samt två faser efter befordran; övergång 

och adoptering (se bilaga 4). De menar att i övervägandefasen prövar organisationen och de 

anställda om en befordran till chef är vad medarbetaren vill och vad organisationen behöver. 

Övervägandefasen bör innehålla en serie med seminarier för ledningen, 

informationsintervjuer, jobbskuggning där kandidaten får följa och lära sig av nuvarande 

chefer och fokusgrupper med medarbetare som inte innehar chefspositioner. Aktiviteterna ska 

vara designade för att visa en realistisk bild av vad chefskap handlar om när det är som mest 

stressfyllt. Utforskningsfasen inleds med att medarbetare och organisationen har bestämt sig 

för att fullfölja en befordran till chef. Aktiviteterna i den här fasen bör inriktas på att ge 

upplevelser till den nya chefen som utvecklar chefskompetensen och insikter om förändrade 

relationer men också om att ta itu med missuppfattningar gällande vilka förväntningar som 

finns kring chefspositionen. Organisationen kan till exempel erbjuda formell utbildning i 

egenskap av chefs- eller arbetsrotation. Den tredje fasen, övergångsfasen, börjar med en 

befordran för medarbetaren till chef. Aktiviteterna i den här fasen, handlar om utbildning, 

mentorskap och nätverk. De ska även förse den nya chefen med information och riktlinjer om 

policys, processer och procedurer som chefen måste följa och problemlösning, strategiskt 

tänkande, tidsplanering och arbetsdelegering. Adoptionsfasen tar sedan vid när övergången 

till chef börjar ta slut var det handlar mindre om att lära den nya chefens nya färdigheter eller 

om att informera denne. Det viktiga är här att stödja den nya chefen när denne växer genom 

feedback, handledning och utvärderingar (Plakhotnik & Rocco, 2010).  

 

Vi tolkade att intervjupersonerna hade stött på motgångar som gjort att de kommit till olika 

insikter och fortsatte varje dag att lära sig vad som var rätt och fel samt vad som kunde 

förbättras. Vi tolkade det även som att majoriteten av intervjupersonerna inte upplevde en 

särskilt gedigen och stabil introduktion vilket påverkade en del mer än andra. Vad vi kunde se 

var att chefsrollen verkade komplex med tanke på de olika svar vi fick från intervjupersonerna 

och att det finns mycket kvar att göra gällande övergången. Vi kunde inte heller se något 

gemensamt mönster hos de olika intervjupersonerna i deras respektive övergångar och därmed 

inte något specifikt tillvägagångssätt som organisationerna använder sig utav. Det finns ett 

stort tomrum att fylla genom att, som Fenwick (2001) beskriver, organisationen blir mer 

medvetna om lärprocessen och på det viset kan använda sig av olika strategier för att hjälpa 
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en förstagångschef vid övergången. Det verkade som att de lärdomar som uppstod hos 

intervjupersonerna hade dykt upp spontant och successivt under övergången och att det var 

något som upptäckts av dem själva, vilket är två former av lärande som Marsick & Watkins 

(1990) beskriver men inget formellt lärande som är styrt av organisationen. Vi tolkade även 

den här diskussionen till en av integralprocesserna, som Plakhotnik m.fl. (2010) beskriver, det 

upplevelsebaserade lärandet som i detta fall endast sker i form av tillfälligheter och inte 

genom något planerat lärande. Att kunna bygga ledarskapspotential, som Plakhotnik m.fl. 

(2011) också talar om som en integralprocess, var inget vi kunde urskilja hade fokuserats på 

vid förstagångschefernas övergång. Möjligheten att väcka motivation och engagemang hos 

förstagångscheferna för att utveckla deras ledarskapspotential riskerar försvinna i mängden 

arbete, ansvar och stundtals stress, som vi tolkade, var en period i övergången som chefen på 

bästa sätt behövde ta sig igenom men utan någon övervägande glädje, möjlighet till 

avslappning eller reflektion.  

 

I och med att känslan över att de hade blivit mer eller mindre inkastad i sin tjänst var stor hos 

flertalet av de vi intervjuade kunde vi även där ana brister i övergången och en obefintlig 

successionsplanering liknande den som Plakhotnik & Rocco (2010) beskriver. Vi uppfattade 

att intervjuperson 4 var den enda som upplevde en mer lyckad övergång än de andra 

intervjupersonerna på det sätt att hon, i god tid innan hon tillträdde sin chefsroll, genomgick 

en introduktion var organisationen planerade, utbildade och stöttade. När Plakhotnik & Rocco 

(2010) pratar om det som bör ske inför övergången var det bara intervjuperson 4 som sa 

någonting om det som hade hänt innan utnämningen till chef. Dock menade vi att det här även 

kan bero på att det perspektivet inte var något vi inriktade oss på i intervjuguiden och ingen 

fråga ställdes under intervjuerna relaterade till vilka processer organisationen eller 

medarbetaren hade gått igenom innan denne blev chef. Tredje fasen i successionsplaneringen, 

övergången, var den fas till vilken våra intervjupersoner steg in i efter det att de blev 

utnämnda till chefer var de skulle förses med hjälpande verktyg och information som var 

värdefulla i deras fortsatta chefskap. Baserat på våra intervjupersoners berättelser kunde vi här 

ana att det saknades tillräckligt med utbildning, mentorskap och nätverk som Plakhotnik & 

Rocco (2010) nämner är essentiellt för den här delen av successionsplaneringen. 

Intervjuperson 8 nämnde att det fanns forum att tillgå om man som chef önskade komma i 

kontakt med andra i samma tjänst och situation men att det inte fanns forum för nya eller unga 

chefer. Intervjuperson 3 pratade även om sin strävan att lära sig lagar och regler men som vi 

tolkade inte skedde på begäran av organisationen utan var något han själv hade som dagligt 
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mål vilket även intervjuperson 5 sade sig sakna kunskap inom. Den här fasen tolkade vi var 

olika lång för intervjupersonerna, var tillhandahållandet av resurser var alltifrån låg, som i 

fallet med intervjuperson 3 och 5, till högt, som i fallet med intervjuperson 2 och 4. 

Adoptionsfasen som följer, var stöd, feedback, handledning och utvärdering är nödvändigt, 

pratade bland andra intervjuperson 6, 7 och 8 om, som inom organisationen fick hjälp och 

stöd av besökande handledare samt intervjuperson 1 och 7 som fick kontinuerlig feedback. 

Intervjuperson 2 talade om att hans medarbetare fick möjlighet att utvärdera honom vilket gav 

honom insikt i vad han behövde förbättra som chef. Att lära sig från tidigare chefer pratade 

flera av intervjupersonerna om i den bemärkelsen att de fick hjälp av sina närmaste chefer. 

Intervjuperson 7 sa sig vara mycket påverkad av den föregående chefen och andra chefer i 

arbetsmiljön som hon studerade och ibland tog efter för att kunna bygga upp en egen ledarstil 

och vad hon inte skulle göra. Intervjuperson 6 talade om sin tillförordnade chef som dock inte 

hade möjlighet att ta sig an henne under hennes första tid som chef, då hon behövde som mest 

hjälp. Vi anser dock att adoptionsfasen inte ska ses som ett avslut av övergångsprocessen till 

att bli chef utan, så som Watson & Harris (1999) beskriver i temats inledande citat, är det en 

ständigt pågående utveckling var chefen formas och tar lärdomar.  
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 4. Slutdiskussion 

________________________________________________________________

Följande kapitel kommer att ge en fördjupad diskussion kring föregående kapitel om 

kvalitativ data, teori och teoretiska modeller och den tolkning vi presenterat. Varje tema 

kommer även att innehålla egna reflektioner och ses ur ett större perspektiv. Kapitlet kommer 

utgå från samma fyra teman som tidigare; Synen på chefskap, Ledarskapsstrategier, Stöd och 

Transformation. 

________________________________________________________________ 

 

4.1 Synen på chefskap 

 

Teorierna handlar om att fenomenet chef och chefskap har en romantiserad bild kring sig från 

medarbetarna, att cheferna ska utföra stordåd, att de är något bättre och mer betydande än vad 

verkligheten uppvisar, ett så kallat hjälteideal. De här teorierna härledde vi från kvalitativ data 

där intervjupersonerna talade om att de, innan de själva blev chefer, hade en syn av att 

chefskap innebar en högre status, att det var “glammigt” och att chefer sitter lite högre upp 

och lutar sig tillbaka istället för att arbeta hårt. Av egna erfarenheter talade dock 

intervjupersonerna även om att de tidigare sett att chefen brukar vara någon som det talas 

bakom ryggen på och att denne är någon som många inte tycker om då medarbetarna av olika 

anledningar ibland inte kan ta del av den information som beslut grundas på. Att leva upp till 

de här förväntningarna om att utföra saker utöver det vanliga och vara någon som 

medarbetarna tycker om och ser upp till trodde vi var det som bidrog till de höga 

förväntningarna intervjupersonerna ställde på sig själva. 

 

Från den syn intervjupersonerna hade innan de blev chefer hade de utvecklat en bättre 

förståelse för chefskapet nu när de själva hade rollen. De hade blivit mer ödmjuka inför 

chefsrollen och kunde förstå varför chefer, på olika sätt, utövade sitt chefskap. Tidigare 

studier visar på att nya chefer ofta upplever en stor arbetsbörda och ett stort ansvar vilket var 

något intervjupersonerna också bekräftade. Som förstagångschefer upplevde de att chefskapet 

handlade mycket om operativt arbete, vardagsproblem och administration. Som redan nämnts 

fanns en stor press från dem själva men de pratade även om den svåra situation som uppstod i 

att befinna sig mellan medarbetarna och ledningen. Det här ansåg både vi och 

intervjupersonerna vara något som alla förstagångschefer borde vara förberedda på när de 
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träder in i rollen. Vad vi fann intressant i sammanhanget var det bristande fokus i tidigare 

studier på hur utvecklande, lärorik och rolig många chefer tyckte att deras roll är. Om den 

positiva bilden av chefskap skulle kunna få utrymme kunde vi ana att intresset för chefskap 

skulle kunna öka hos unga och i framtiden kunna försäkra oss om en godare chefsförsörjning. 

Teorier om Generation Y menar att unga idag strävar efter självförverkligande och det var 

även något intervjuperson 3 poängterade under intervjun. 

 

I studien framkom att chefskapet påverkar privatlivet. Till största del handlade det om att en 

chef måste vara tillgänglig mer eller mindre konstant och en förlängd arbetstid ses, på gott 

och ont, som en självklarhet. Ett par av de kvinnliga intervjupersonerna poängterade även 

problematiken kring att få chefskapet att gå ihop med familjelivet den dag då det beslutas om 

att skaffa barn. Teorier visar på att det fortfarande är kvinnor som axlar ett stort ansvar för 

hushåll och barn vilket kan vara en anledning till att de inte vill eller kan vara lika tillgängliga 

på arbetet. Kvinnor har än idag krav på sig att ta för sig mer i arbetslivet och ta sig an 

chefspositioner men de ska även ge familjen uppmärksamhet. Den här ekvationen såg vi inte 

gå ihop med tanke på den stora mängd tid de måste vara tillgängliga när de arbetar som 

chefer. Chefsrollen bör därför utformas för att bättre vara lämpad för både kvinnor och män 

som har barn. Det krävs en bättre balans mellan rollerna i arbets- och privatlivet för att, inte 

bara kunna locka unga till högre positioner men även bibehålla dem där. 

 

Intervjupersonerna presenterades i metoddelen utifrån kvalitativ data (se stycke 2.4.6). Där 

kunde vi se att de flesta av intervjupersonerna sökte sig till ledande positioner tidigare i sin 

ungdom och därför hade intresset till chefskapet inte förändrats något nämnvärt. 

Intervjupersonerna påvisade att de haft ledande positioner inom ideella verksamheter, hade ett 

intresse av att leda och ha ansvar, önskade sig en position med plats för ett stort engagemang 

och intervjuperson 1, 3 och 8 uttalade att de hade som mål att bli chefer. Vi drog således 

slutsatsen att ta sig an chefspositioner eller liknande tjänster var något som några av 

personerna hade med sig sedan tidigare. Det här skapade en uppfattning hos oss att det 

minskade intresset hos unga, som vi diskuterade i inledningen, inte kommer öka automatiskt 

utan att det är någonting som aktivt måste göras från organisationerna genom åtgärder som de 

bör ta för att rollen ska bli attraktiv i högre grad.  
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4.2 Ledarskapsstrategier 

 

Utifrån kvalitativ data kunde vi konstatera att chefskap idag ses som något var allt mer fokus 

läggs på ledarskapsaspekten. Under processens gång stannade vi, ett flertal gånger, upp och 

reflekterade över chefskap kontra ledarskap var vi förstod att fenomenet ledarskap är det som 

sedermera blir vedertaget. Den här iakttagelsen hos oss relaterades till intervjupersonerna då 

vi upptäckte att de hellre kallade sig och såg sig själva som ledare och inte chefer. Etiketten 

“chef” kändes fortfarande främmande för ett par av intervjupersonerna och något som de inte 

alltid var redo att applicera på sig själva. De verkade ha en föreställning om att chefskapet är 

ett fenomen förknippat med auktoritet var det finns ett tydligt mandat att bestämma medan det 

som, som ledare, innebär att visa vägen, motivera och utveckla andra. Vi funderade därmed 

över det faktum huruvida det är mer attraktivt att kallas för ledare bland dagens unga chefer 

och om det snarare är det fenomen, med tillhörande karaktäristiska egenskaper, som är mer 

lockande för framtidens chefer. Teorierna visar att både chefskap och ledarskap behövs för att 

bli framgångsrik men vi ställde oss frågande till huruvida chefskapet börjar ses som något 

föråldrat och något som alltmer ger plats åt ledarskapet. Vi funderade kring om en förändring 

eller omdefiniering av rollen är efterfrågad för att bli mer attraktiv och mer tillämplig för att 

bättre överensstämma med den nya generationen uppfattning om chefskap. Även om det bara 

var två av intervjupersonerna som tydligt uttalade skillnaden i deras chefskap och ledarskap så 

kunde vi, genom hur de andra talade om synen på chefskap, se att det var olika, mer moderna 

ledarskapsstrategier som de först och främst relaterade sitt chefskap till. Vi kan se att det finns 

en möjlighet i att förnya de ledande rollerna i organisationerna. Ett alternativ vi funderade 

kring var att separera chefskapet i två roller, där ledaren är den moderna chefen som arbetar 

med relationer och mot visioner och förnyelse. Den andra rollen handlar om att administrera 

och sköta sådana uppdrag, de här uppgifterna kan då läggas på någon som är mer passande i 

positionen då vi har förstått under studiens gång att förstagångscheferna ser det som något 

som bara tar upp mycket av deras tid.  

 

Intervjupersonerna talade om att deras chefsposition handlade om en mängd aktiviteter som 

fokuserade på den enskilda medarbetaren i form av coaching, relationer, delegering av ansvar, 

kommunikation, teamwork, att hela tiden se sina medarbetare och ge dem bekräftelse. De här 

ledarskapsstrategierna relaterade vi till de teorier som beskriver att det byråkratiska 

arbetssättet har fått ge utrymme åt det normativa. Vi härledde även intervjupersonernas svar 
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till ett transformativt och karismatiskt ledarskap var relationerna på en arbetsplats är det 

viktigaste och de vill bidra med mål och visioner. Intervjupersonerna förklarade även att de 

ville föregå med gott exempel och vara någon som medarbetarna ser upp till vilket även gav 

oss en anknytning till det karismatiska ledarskapet. Vi såg även tendenser till att det 

situationsanpassade ledarskapet, coaching och feedback är strategier som den moderna 

ledaren använder sig av. Intervjupersonerna menade att alla individer idag har olika behov 

och vill bli sedda och bekräftade på arbetsplatsen. En utveckling av en förstagångschefs syn 

på sitt eget chefs- och ledarskap tror vi skulle vara fördelaktigt, både för dem själva och för 

organisationen. Att de tillsammans med ledningen kan bli utvärderade och på så sätt bli mer 

medvetna om vilket ledarskap de utövar eller vill utöva. När det fastställts vilken väg 

förstagångschefen vill gå föreställde vi oss att de lättare kunde bli mer trovärdiga och ännu 

mer framgångsrika som chefer i och med att de själva vet hur de vill leda och vilka strategier 

de faktiskt använder eller borde använda. I det här fallet talade intervjupersonerna mer flyktigt 

om det här och det kändes ibland som att rollen blev mer komplex än vad den behöver vara. 

 

4.3 Stöd 

 

Teorier beskriver och förklarar de utmaningar som förstagångschefer stöter på under sin 

trevande första tid. Forskning visar på att stödet anses vara den största utmaningen och som 

många gånger brister eller inte verkar behjälplig för den nya chefen. Teorier menar även att 

internrekrytering inte nödvändigtvis behöver vara synonymt med att lyckas i de högre 

positionerna, utan bristfälliga genomgångar och kvalitetssäkringar skapar initialt problem 

inför rekryteringen av de nya cheferna. De individer vi intervjuade hade alla både liknande 

och helt skilda upplevelser gällande hur deras respektive organisationer stöttat dem och 

underlättat deras övergång till chefstjänsten. Vi kunde urskilja att flera av intervjupersonerna 

önskade gå utbildningar och förberedande kurser innan de tillträdde sin första chefsposition 

för att få en mer gedigen introduktion men var teorierna pekar på problematiken kring det 

faktum att det är svårt för förstagångschefer att närvara på utbildningar på grund av 

omständigheter som uppstår i övergången såsom prestation, omfattande arbetsbörda, tidsbrist 

och kunskapsbortfall. Något vi fick bekräftat från majoriteten av intervjupersonerna, både 

genom kvalitativ data och genom teori, var att det skulle krävas mer stöd för att kunna axla en 

så omfattande roll som chefskapet är. 
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Tidigare forskning talar om mentorskap som en strategi i utvecklandet av förstagångschefer 

samt stödnätverk var seniorer och förstagångschefer kan mötas och utbyta erfarenheter och 

frågor. Vi kunde märka att en önskan om att ha någon vid sin sida var något som flera av 

intervjupersonerna hade för att inledningsvis få kontinuerlig feedback och vägledning. Det här 

var något som ett par av intervjupersonerna hade tillgång till i form av handledning och 

kontinuerlig kontakt med den närmaste chefen men en mentor i ett tidigare skede av 

övergången var något som hade uppskattats. Vi uppmärksammade att ett specifikt forum var 

förstagångschefer kan samlas och utbyta erfarenheter med varandra var något som sades var 

få, om inte obefintliga. Däremot finns forum för chefer med blandade åldrar och erfarenheter. 

Funderingar uppstod kring huruvida ett samband eller gemensamma nämnare hos de 

intervjupersoner som varit nöjda med mängden stöd och kunnat hantera övergången bättre 

och om det då fanns relevanta skillnader gentemot de intervjupersoner som upplevt det 

motsatta. Vi uppfattade att de personer som hade en övervägande positiv erfarenhet av sin 

introduktion var mer insatta i sina respektive organisationer på det sätt att organisationerna 

varit mindre storleksmässigt, de var mer bekanta med sina kollegor och arbetade nära sina 

chefer, var mer involverade i ansvarsområden tidigare eller fick tilldelat mer ansvarskrävande 

uppgifter än dem andra i ett tidigare skede. 

 

En viktig iakttagelse som dök upp hos en av intervjupersonerna var att det just nu eventuellt 

pågår en förändring i chefsrekryterande som frångår de rutiner som finns kvar från förr på det 

sätt att det idag inte längre alltid är självklart att chefen, först efter att ha arbetat under en lång 

tid i företaget, kliver upp och blir chef. De chefer som rekryteras idag är många gånger unga, 

oerfarna i ledandet av medarbetare och i hanterandet av ansvarsområden. Det kan tänkas vara 

en större utmaning att komma in som ung och ny och att de behöver prestera och bevisa sig på 

en högre nivå för att vinna de äldre medarbetarnas förtroenden. Därmed krävs en omfattande 

och en annan typ av stöd genom andra tillvägagångssätt från organisationen. 

 

En av intervjupersonerna menade att förstagångscheferna skulle kunna känna sig mer sedda, 

omhändertagna och uppskattade om organisationerna i större utsträckning erbjöd hjälp och 

stöd initialt i chefsövergången. Vidare funderade vi kring ansvaret och hur det inte enbart 

ligger på organisationerna utan att även förstagångscheferna bör vara tydliga med vad dem 

behöver och kräva den hjälp som är nödvändig och som de är berättigade. Vi föreställde oss 

att det inte är enkelt att begära hjälp som nykomling men att det krävs en medvetenhet om vad 

som saknas och vad som behövs göras. Organisationer kan inte erbjuda alla allt utan som chef 
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får de göra sin röst hörd och skräddarsy sin egen utveckling då, som en av intervjupersonerna 

uttryckte det “man inte kan skicka personal på utbildning, det kostar pengar och tid”. Det 

faktum att förstagångscheferna börjar med utbildningar mitt i övergången såg vi också vara ett 

problem då det inte finns tid för individerna att genomgå dem. Att tidsbristen var ett faktum 

och ett tydligt problem för förstagångscheferna var något vi uppmärksammade och kunde 

förstå i och med deras övergång, som ofta skedde från den ena dagen till den andra, vilket 

innebar att en stor mängd information och kunskap skulle samlas in omgående. 

 

4.4 Transformation 

 

Gällande transformationen, chefsövergången, framkom det att utmaningarna var många och 

att lärdomarna var desto fler vilket inte var överraskande med tanke på vad 

förstagångscheferna talade om tidigare i intervjun. Något som en intervjuperson förklarade 

var svårigheten att identifiera sig som chef, en annan de höga krav som hon ställde på sig 

själv. Vi förstod att det var mycket som hände med ens person och i det psykologiska först i 

processen att gå från att vara en i mängden som medarbetare till att vara chef och verksam på 

en högre position och för det andra att sedan acceptera och tillkännage sig som chef. Den 

psykologiska anpassningen, att identifiera och känna sig som chef är något som teorierna 

menar tar tid och som är en utmaning i sig. Att utvecklas till och förflyttas till chefspositionen 

under en väldigt kort tid kräver en längre introduktion och en bättre förberedelse vilket många 

av våra intervjupersoners berättelser vittnade om. En större ansträngning från organisationens 

sida krävs för att vidare underlätta och minska den chock det kan innebära att plötsligt vara 

chef och ha ansvar. 

 

En upplevelse och känsla av att ha blivit inslängd i sitt chefsjobb var något som framkom hos 

intervjupersonerna var insikten eller vetskapen om vad tjänsten egentligen kunde innebära var 

minimal. Utan stöd, vägledning och hjälp insåg vi att det även finns en stor risk att en 

förstagångschef inte blir långvarig eftersom pressen, stressen och ansvaret kan bli för 

överväldigande. Det kan göra skillnad för en förstagångschef om mer upplärning, 

förberedning och guidning kunde erbjudas från organisationerna. Vi uppfattade en stor glädje 

i sin chefsroll hos de specifika intervjupersoner som deltog i den här studien men vi insåg att 

alla inte nödvändigtvis är lika lyckligt lottade och toleranta. Med tanke på den ambition och 

vilja vi såg våra intervjupersoner utstråla som, precis som många andra drivna unga vuxna, 
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tyckte vi det kunde vara bekymmersamt att en bristfällig planering eventuellt släcker den låga 

av ambition och sökande efter utmaning som driver dem framåt och som även kan orsaka en 

ofördelaktig uppfattning om chefer och chefskap. 

 

Baserat på teorierna om övergången till chef vilka handlar om tre viktiga delprocesser, 

integralprocesser; upplevelsebaserat lärande, utveckla yrkesidentitet och bygga 

ledarskapspotential, kunde vi inte urskilja några tydliga paralleller utifrån intervjupersonernas 

erfarenheter till hur organisationerna arbetat för att hjälpa dem i processerna. Istället var 

lärdomarna något som uppstod slumpmässigt. I det upplevelsebaserade lärandet tog dem 

enbart lärdomar från egna upplevelser och då främst var motgångar och misslyckanden 

uppstod. I utvecklingen av yrkesidentiteten förstod vi att tiden var knapp och skulle ske med 

ytterst kort varsel efter det att förstagångscheferna fick utmärkelsen då det antogs att dem 

direkt skulle axla rollen och “vara” chef. Någon tid eller period för transformation var något 

som saknades hos majoriteten av intervjupersonerna. Teorin hävdar också att det är viktigt att 

bygga ledarskapspotential i de nya cheferna samtidigt som förstagångscheferna i vår studie 

nästan uteslutande redan talade om dem själva som ledare och inte chefer. Teorin menar att 

det är viktigt att utveckla en förstagångschefs ledarskap och inte fokusera för mycket på 

chefskapet och på så sätt göra dem framgångsrika och så småningom redo för ännu högre 

positioner. Det här tror vi både förstagångscheferna och organisationen i stort skulle tjäna på 

om det fanns en större förståelse för hur de ska utveckla sitt ledarskap.  
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 5. Slutsats 

___________________________________________________________________________ 

I det avslutande kapitlet återknyter vi till forskningsarbetets utgångspunkt. Vidare redogörs 

för hur syftet har uppfyllts och forskningsfrågorna har besvarats. Vi reflekterar även kring 

hur forskningen kan utvecklas och tas vidare. 

___________________________________________________________________________ 

 

Syftet med studien var att ge unga en tydligare bild av chefskapet. Det här genom att visa hur 

synen på chefskap förändras när en individ tar sig an positionen som chef för första gången 

och beskriva hur förstagångschefer upplevde att stödet från organisationen påverkade 

övergången till chefspositionen. 

 

För att unga på ett bättre och mer fördelaktigt sätt ska kunna överväga och förbereda sig för 

en chefsposition ville vi ge en inblick i förstagångschefens perspektiv och tillvaro som chef 

för första gången samt hur de såg och numera ser på chefskap. Innan tillträdet till 

chefpositionen var synen på chefskap något romantiserad från tidigare erfarenheter men i 

dagsläget hade de en annan uppfattning och en större förståelse och ödmjukhet för 

chefsrollen. De framhävde att chefskap är roligt, lärdomsfullt och självförverkligande 

samtidigt som en förstagångschef bör vara beredd på den press som kommer tillkomma och 

det ansvar som personen kommer behöva axla. Den belastning chefskapet innebär på livet 

utanför arbetet grundar sig i den ökade tillgänglighet det innebär att vara chef. 

 

Förstagångscheferna uttryckte att stödet från sina respektive organisationer var bristfälligt vid 

övergången var de vidare upplevde att de, mer eller mindre, blev inkastade i chefspositionen. 

De fick delvis formulera tjänsten och arbetsuppgifterna, hantera utveckling och lärdomar på 

egen hand. Ett visst stöd fick de från den närmaste chefen och genom tillgång till de 

utbildningar som ansågs mest nödvändiga. Däremot sattes åtgärderna ofta in för sent och 

planering i ett tidigare läge hade troligtvis underlättat avsevärt. Det här påverkade 

förstagångscheferna på det sätt att de ofta möttes av motstånd och tvivel, framförallt från 

medarbetarna som arbetat inom organisationen en längre tid men även från den högre 

ledningen som verkade skeptiska till unga, nya chefer. Brist på vetskap om vad som väntar 

som chef, kunskapsbrist och stress visade sig även påverka förstagångscheferna på ett 

ofördelaktigt sätt.  
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Studien har bidragit till att ge unga en bättre förståelse för vad chefskapet innebär men det 

krävs mer för att intresset att bli chef skall öka hos de unga. Möjliggörandet av en 

omformulering av rollen och arbetsuppgifterna hade inneburit en behövlig uppdatering för 

den nya generationens chefer samt att dagens organisationer måste komma till insikt med att 

de unga cheferna identifierar sig mer som ledare och de karaktäristiska dragen som präglar 

rollen. Då en förstagångschef blir tillsatt är det därför en ledares egenskaper och 

ledarskapsrollen som organisationerna måste fokusera på och vidare utveckla strategier för att 

på bästa sätt ge dem det stöd och utvecklingsmöjligheter som krävs. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att hämmandet av framfarten av förstagångschefer är ett problem 

som skapas av organisationerna på olika sätt. Att arbeta med möjligheter för att etablera 

lämpliga, unga chefer i ett tidigare skede genom mer delegering av ansvar och mer krävande 

uppgifter till medarbetare för att minimera risken att yngre förmågor inte ska kunna slå 

igenom. Det bör skapas ett fördelaktigt tillvägagångssätt i den chefsrekrytering som nu verkar 

vara under förändring och genom det här en mer skonsam övergång till förstagångschef. 

 

5.1 Förslag på vidare forskning 

 

Som tidigare nämnt i studien är fenomenet förstagångschefer fortfarande något som kräver 

mer omfattande och vidare forskning för att fortsätta öka förståelsen och intresset för 

chefskap, framför allt, hos unga. I den fortsatta forskningen kring förstagångschefer finns ett 

antal inriktningar och ämnesområden som skulle vara intressanta att fokusera på.  

 

I den här studien har vi utgått från personerna, aktiva i sina första chefsroller, deras 

erfarenheter och åsikter men för en ökad nyansering och förståelse av problematiken skulle 

studier som utgår från medarbetarnas perspektiv vara av stort intresse. En annan intressant 

infallsvinkel är att genomföra en liknande studie med fokus på förstagångschefer som blivit 

externrekryterade då den här studien har gjorts på förstagångschefer som blivit 

internrekryterade. Vi tror att det kan råda stora skillnader mellan de här två grupperna av 

chefer då det är en annan utmaning och andra förutsättningar som gäller för de individer som 

rekryteras till företaget utifrån. Vidare skulle en studie kunna inriktas på hur ledningen arbetar 

eller önskar arbeta för att etablera nya chefer genom en så effektiv övergång som möjligt. Att 
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se situationen ur ledningens perspektiv och även göra deras röster hörda skulle nyansera 

forskningen än mer. Att fortsätta rikta uppmärksamhet på etablerandet av nya, unga chefer 

tror vi är ytterst viktigt och i synnerhet hos de organisationer som kommer att utsättas för den 

stora mängd chefsövergångar som förutspås ske inom en snar framtid. 
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6.2 Muntliga källor 

 

Intervjuperson 1: Kvinnlig gruppchef på försäkringsbolag, Skypeintervju tisdagen den 24 

november 2015. 

 

Intervjuperson 2: Manlig kontorschef/biträdande lokalbankschef, Skypeintervju tisdagen den 

24 november 2015. 

 

Intervjuperson 3: Manlig säljchef inom resebranschen, Skypeintervju fredagen den 27 

november 2015. 

 

Intervjuperson 4: Kvinnlig f.d. receptionschef på privatägt hotell, intervju måndagen den 30 

november 2015. 

 

Intervjuperson 5: Kvinnlig biträdande vårdenhetschef, Landstinget, intervju måndagen den 30 

november 2015. 

 

Intervjuperson 6: Kvinnlig enhetschef, omsorg, offentlig sektor, intervju tisdagen den 1 

december 2015. 

 

Intervjuperson 7: Kvinnlig biträdande enhetschef, ekonomiskt bistånd, offentlig sektor, 

intervju tisdagen den 1 december 2015. 

 

Intervjuperson 8: Kvinnlig biträdande enhetschef, ekonomiskt bistånd, offentlig sektor, 

intervju tisdagen den 1 december 2015. 
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7. Bilagor 
 

 

7.1 Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Informera om: 

Anonymitet - Intervjupersonerna är anonyma i undersökningen. 

Konfidentialitet - Informationen i intervjun kommer inte presenteras på ett sådant sätt att den 

kan härledas tillbaka till personen ifråga.   

Ljudupptagning - Bekräfta om det är okej eller ej.  

Rätten till att avbryta/inte svara - Intervjuperson har rätt att avbryta eller välja att inte svara 

om så skulle önskas.  

 

Grundläggande information om intervjupersonen 

Ålder? 

Kön? 

Position i företaget? 

Bransch?  

 

Intervjupersonens chefsroll 

Beskriv din roll i företaget. 

Hur länge har du haft din nuvarande position i företaget?  

Vem formulerar rollen och arbetsuppgifterna? 

Vad anser du har varit/är den största utmaningen med att vara chef? 

Vilka lärdomar har du tagit av ditt första jobb som chef? 

 

Intervjupersonens syn på chefskap 

Finns det något du vet nu som du önskar att du visste innan du blev chef? 

Tycker du själv att dina förväntningar stämmer överens med utfallet av chefsrollen? 

Känner du att din personlighet, dina värderingar och attityder kring chefskap har förändrats 

sedan du blev chef? 

Hur skulle du beskriva chefsjobbet för en ny chef? 

 

Intervjupersonens anpassning till sin chefsroll och företaget 

Hur anpassas och integreras du till företagets befintliga kultur?  

Hur tycker du att du blivit bemött som ny chef? 

Har du stött på motgångar du inte förväntade dig? 

Hur upplever du att stödet från organisationen har varit?  

 

Arbetsrollens påverkan på privatlivet 

Hur upplever du det fungerar att balansera privatliv med ditt arbete?  
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7.2 Bilaga 2 Fem analysfaser 

 

 

 
 

Fem analysfaser (Yin, 2011:181). 
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7.3 Bilaga 3 Tre integralprocesser 

 

 

 
 

Tre integralprocesser vid övergången till chef (Plakhotnik m.fl., 2011:37). 
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7.4 Bilaga 4 Successionsplan 

 

 

 
 

 Övergången till chef: Successionsplan (Plakhotnik & Rocco, 2010:282). 

 

 

 


