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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Första chefsrollen och personlig utveckling 

 

Seminariedatum:  2006-01-18 

 

Ämne/Kurs:  FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng.  

 

Författare:  Jenny Beckenius, Åsa Mörnhed, Nina Tillström  

 

Handledare:  Christine Blomqvist 

 

Nyckelord:   Första chefsrollen, personlig utveckling, lärande. 

 

Syfte: Syftet är att få kännedom om personlig utveckling hos relativt 

nyblivna chefer och därigenom få fördjupad förståelse av första 

chefsrollens innebörd och processen av chefsblivande. 

 

Teoretiska  Teorier som belyser personliga processer i ledar- och chefskap,  

utgångspunkter:  vilket innebär teorier om emotionell intelligens och hur ledare 

skapas, ligger till grund för uppsatsens undersökningsområde. 

  

Metod: En kvalitativ forskningsansats med narrativ teori och metod samt 

intervju för insamling av data, har tillämpats.  

 

Empiri: Sju teman framkom under bearbetningen av det empiriska 

materialet och åskådliggör gemensamma upplevelser av första 

chefskapet: chefsrollen – ensamhet och sätt att hantera den – 

arbetsbelastning: gränssättning, prioritering och delegering – 

personlighet, självmedvetenhet och utveckling – mellanmänskligt 

samspel – lär- och insiktsprocesser – få stöd. Därtill har vi under 

rubriken ”Övrigt” valt att belysa ytterligare några teman för att 

fånga skillnader i upplevelser.  
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Diskussion:  Det empiriska materialet diskuteras med hjälp av dels de teoretiska 

utgångspunkterna, dels litteratur som vi i efterhand anser belysa 

resultaten.  

 

Slutsatser:  För samtliga har chefsrollen inneburit ökad självinsikt och satt 

igång en utvecklingsprocess hos dem själva kopplat till 

personlighet och behoven i arbetet, även om sättet att uttrycka sig 

om och känslorna inför detta varierar. Det verkar som att chefskap 

innebär insikter och lärande på ett personligt plan. Det 

framkommer att första chefsrollen innebär flera element som 

chefer måste förhålla sig till. För det första handlar det om att 

hantera ett flertal uppgifter: att engagera, att stödja, att coacha, att 

fatta beslut, att kommunicera och att ge feedback. För det andra 

handlar det om att positionen som chef i många fall medför känslor 

av ensamhet och ett byte av referensgrupp. För det tredje handlar 

det om en hög arbetsbelastning som många gånger inverkar på 

privatlivet. Uppgifterna kan vara obestämda, osynliga och 

oväntade och samtliga talar om vikten av gränssättning, 

prioritering och delegering. För det fjärde utgör det 

mellanmänskliga samspelet en väsentlig grund som nya chefer 

måste förhålla sig till i sin roll, vilket innebär konflikter, 

konflikthantering, känslor på arbetet och att reglera dessa genom 

reflektion och inre dialog. Vad gäller processen av chefsblivande 

verkar lär- och insiktsprocesser ske genom erfarenhet i form av 

reflektion, träning, misstag och feedback från andra. Vidare verkar 

det för lär- och insiktsprocesser vara betydelsefullt att få stöd på 

informella och formella plan i chefsrollen och i 

utvecklingsprocessen, men samtidigt ha en viss frihet och ett 

handlingsutrymme att agera inom.     
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Abstract 

 
Title:  First management assignment and personal development 

 

Seminar date:  2006-01-18 

 

Course:  Bachelor thesis in Business Administration, 10 Swedish Credits  

  (15 ECTS) 

 

Authors:  Jenny Beckenius, Åsa Mörnhed, Nina Tillström  

 

Advisor:  Christine Blomqvist 

 

Key Words:  First management assignment, personal development, learning. 

 

Purpose: The aim of this thesis is to gain knowledge of personal 

development in a first management assignment and to reach a 

deeper understanding of issues of the first managerial assignment 

as well as the process of becoming a leader. 

 

Theoretical  Theories that illustrate personal aspects of leadership and  

perspectives: management, that is theories of emotional intelligence and of how 

leaders are developed, are the basis for the focus of the thesis.  

  

Methodology: A qualitative approach to the research with narratives and with 

interviews for data collection, has been applied.  

 

Empirical foundation: Seven themes emerged during the processing of the empirical data. 

These themes illustrate common experiences in the first 

management assignment: the management position – perceived 

loneliness and ways of dealing with it – workload: setting of 

limits, priorities and delegating – personality, self awareness and 

development – interpersonal communication – process of learning 

and gaining insight – organizational support. Under the leading 
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“Miscellaneous” we have chosen to discuss additional issues 

relating to differences in managers´ experiences.  

 

Discussion:  The empirical data is being discussed using the theoretical 

approach as well as applicable literature that was found in the field 

and that illuminates the results.  

 

Conclusions:  For all interviewed the manager role has resulted in personal 

insight and initiated internal development associated with 

personality and the needs at work even though the ways of 

expressing this vary. It seems that new managers gain insight and 

learn at a personal level. The first management assignment 

includes several issues that the new manager needs to relate to. 

First, a new manager is required to manage: to motivate, support 

and coach coworkers, to make decisions, to communicate and to 

provide feedback. Second, the initial assignment is often 

associated with feelings of loneliness and a change of reference 

groups. Third, the workload is often perceived to be high and in 

some cases it has an impact on the individuals social life outside of 

work. Some managers felt their work included objectives that were 

to loosely set and tasks that were unexpected and all interviewed 

describe the importance of setting of limits, priorities and 

delegating. Fourth, the interpersonal communication is an 

important aspect that new managers must prioritize including 

conflict, conflict management, emotional distress and ways of 

dealing with it through reflection and inner discussion. On the 

matter of becoming a leader the processes of learning and gaining 

insight tend to happen through experiences in which reflection, 

training, trial and error and feedback from others are important. 

Furthermore organizational support on informal and formal levels 

as well as freedom of action, seem to be important aspects for the 

process of learning in a first managerial assignment.  
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Förord 

 

Inledningsvis skulle vi vilja tacka alla som bidragit till denna uppsats. Vi är tacksamma för 

den hjälp och assistans personer i vår omgivning gav oss gällande rekryteringen av 

intervjupersoner. Vidare vill vi rikta ett tack till vår handledare Christine Blomqvist, för 

värdefulla råd med hänsyn till uppsatsprojektet. Slutligen skulle vi också vilja tacka de elva 

individer som delade med sig av sin erfarenhet och gav oss möjlighet att bättre förstå 

personliga processer i första chefsrollen. 

 

 

Lund den 18 januari 2006 

 

   Jenny Beckenius, Åsa Mörnhed och Nina Tillström 
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Inledning 

I detta avsnitt introduceras ämnet första chefsrollen och personlig utveckling. Avsnittet 

mynnar ut i uppsatsens syfte och målgrupp samt avslutas med en överblick av dispositionen.   

 

”Allt fler toppchefer går i terapi” enligt en artikel i Dagens industri (Hedelin, 05-08-22). 

Enligt psykoterapeuten och författaren till boken ”Chefen hos psykoterapeuten”, Lena 

Nevander Friström, som skribenten refererar till, är de krav som ställs på dagens chefer 

många gånger helt orimliga och pressen oerhörd eftersom chefsrollen har blivit så komplex. 

Känslan av ensamhet bland högt uppsatta chefer är enligt Nevander Friström stor. Hon anser 

att auktoritetsproblematiken - att förhållningssättet till en person ändras så fort denne får makt 

- är ett vanligt problem i relationen mellan chef och medarbetare. Enligt en artikel i Chef, i 

vilken psykologen och psykoterapeuten Siv Huber uttalar sig (Askeberg, 98-12-18), ökar 

efterfrågan på enskild psykoterapi bland chefer och det har blivit mer accepterat att vända sig 

till en terapeut för sin personliga utveckling. En del upptäcker att de behöver det terapeutiska 

utrymmet, tid åt sig själva och ett bollplank som inte är en vän eller en arbetskamrat, enligt 

Huber (refererad i Askeberg, 98-12-18). Enligt en enkätundersökning tycks coaching och 

ledarskapsutveckling vara de starkaste trenderna inom utbildningsområdet och 

personalutbildningar individ- och företagsanpassas i allt högre utsträckning (Åberg Aas, 05-

08-25). Det personliga ledarskapet och den personliga utvecklingen nämns också av många i 

enkätsvaren som en trend och det verkar finnas en rörelse mot lärande i vardagen och lärande 

genom varandra. Personlig utveckling är ett ämne som är på allas läppar och som spänner 

över ett brett fält från psykoterapi och meditation till coaching och mer traditionell 

organisationsutveckling. De flesta företag lägger numera ned både kraft och stora pengar på 

medarbetarnas inre utveckling (Vision, 00-11-20).  

 

Emotionell intelligens har visat sig vara av stor betydelse i ledarskapssammanhang (Goleman, 

1998; 2000) och det finns forskning som visar att processen att bli chef innebär en 

identitetsförändring och kan liknas vid den process som sker när man utvecklas som människa 

(Hill, 1992; Bennis, 1990). Chefers arbete med sig själva utgör hjärtat av processen i att bli 

chef (Hill, 1992). Det finns forskning som visar att första chefspositionen utgör en central 

utvecklingserfarenhet, att det är då en chefs grundläggande filosofi och ledarskapsstil formas. 

Organisationer har inte uppmärksammat utvecklingen hos förstagångschefer i så stor 

utsträckning trots att forskning har gjort det klart att chefer i frontlinjen, vanligtvis nyblivna 
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chefer, är kritiskt viktiga för bibehållandet av kvalitet, service, innovation och finansiellt 

utförande. (Hill, 2004) 

 

Bakgrunden till föreliggande arbete är för vår del ett intresse för de personliga aspekterna av 

en första chefsroll. Med forskningen om emotionell intelligens (Goleman, 1998; 2000) och 

processen att bli chef i åtanke (Hill, 1992; Bennis, 1990) tänker vi oss att chefskap innebär 

insikter och lärande på ett personligt plan. Med personliga aspekter avses därmed ett inre 

arbete kopplat till chefens personlighet som inbegrips i rollen och som kanske skiljer sig från 

många andra yrken. Med chef avses en position som både kan innefatta ledarskap och 

management, även om meningarna går isär angående hur pass värdefull denna uppdelning är. 

Till exempel skiljer Kotter (1990) på ledarskap och management medan Mintzberg (refererad 

i Comber, 2005) menar att dessa inte kan skiljas från varandra.   

 

Syftet är att få kännedom om personlig utveckling hos relativt nyblivna chefer och därigenom 

få fördjupad förståelse av första chefsrollens innebörd och processen av chefsblivande. Hur 

påverkas och berörs nyblivna chefer av sin roll på ett personligt plan? Vilka frågor brottas de 

med angående sig själv i första chefsrollen? Vad innebär det att bli chef? Vad behöver de lära 

sig och hur lär de sig?  

 

Uppsatsen kan tänkas rikta sig mot nyblivna chefer och personer som har chefsambitioner och 

vill få en inblick i första chefsrollens innebörd. Den skulle även kunna utgöra ett underlag för 

underordnade som vill få förståelse för hur det är att vara chef.     

 

 

Disposition 

Efter inledningen följer ett avsnitt som kortfattat belyser och kritiserar de teoretiska 

utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsens undersökningsområde. Därefter ges en 

beskrivning av det sätt på vilket studien är utförd tillsammans med metodologiska 

överväganden av olika slag. Vidare redovisar vi det empiriska material som vi kategoriserat 

utifrån de intervjuer som genomförts. I därpå följande del av uppsatsen utgår vi dels från våra 

teoretiska utgångspunkter, dels från litteratur som vi sökt i efterhand, för att diskutera de 

teman som framkom ur den empiriska bearbetningen. Slutsatserna sammanfattar 

avslutningsvis studiens resultat.   
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Teoretiska utgångspunkter  

Följande tre teoretiska utgångspunkter belyser personliga processer i ledar- och chefskap och 

ligger till grund för uppsatsens undersökningsområde. En kritisk diskussion kring de 

teoretiska källorna förs i ett avslutande stycke.     

 

Emotionell intelligens 

Emotionell intelligens (EQ) är enligt Goleman (1998; 2000) en nödvändig förutsättning för ett 

bra ledarskap, viktigare än IQ och tekniska förmågor. Han anser att emotionell intelligens är 

något som kan läras, men att det är en svår process som tar tid och kräver ett starkt 

engagemang. Emotionell intelligens består av fem komponenter: självmedvetenhet, 

självreglering, motivation, empati och sociala färdigheter (Goleman, 1998).  

 

Självmedvetenhet innebär en förmåga att känna igen, förstå och sätta ord på sina 

sinnestillstånd, känslor och behov samt hur dessa påverkar ens arbetsinsats och andra 

människor. Det innebär också en medvetenhet om begränsningar som att inte ta på sig för 

svåra uppgifter samt att våga be om hjälp. Självmedvetenhet uttrycks genom självförtroende, 

realistisk självvärdering och självförringande sinne för humor. (Goleman, 1998) 

            

Komponenten självreglering framställer Goleman (1998) som förmågan att kontrollera eller 

omdirigera negativa känslor, sinnesstämningar och impulser samt förmågan att uppskjuta 

bedömningar - att tänka först och handla sedan. Självreglering kan beskrivas som en inre 

dialog som i ledarskapssammanhang bidrar till att skapa en miljö av tillit, rättvisa och 

produktivitet. Självreglering uttrycks genom trovärdighet och integritet, en bekvämlighet med 

osäkerhet och mångtydighet samt öppenhet för förändringar.   

 

Den tredje komponenten, motivation, innebär en passion för att arbeta för skäl som sträcker 

sig bortom pengar, prestige eller status samt förmågan att fullfölja mål med energi och 

envishet. Människor med hög motivation utmärks av ett starkt behov av att prestera, optimism 

trots misslyckanden samt ett stort engagemang i och hängivenhet till den organisation de är 

verksamma i. De söker utmaning och uppskattar lärande samtidigt som de kan verka rastlösa i 

sitt ständiga sökande efter utveckling. (Goleman, 1998) 
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Empati innebär enligt Goleman (1998) att ha förmåga att se saker ur andras perspektiv och att 

ha en god inlevelseförmåga och lyhördhet för andras känslor. Han menar att denna 

komponent får allt större betydelse på grund av den vanliga organisatoriska formen att arbeta i 

team, på grund av globaliseringen och på grund av det växande behovet av att förvalta 

kunskap inom organisationer. Vad gäller teamarbete menar Goleman (1998) att det är viktigt 

att teamledaren har förmåga att känna av och förstå alla gruppmedlemmars känslor och åsikter 

för att uppnå konsensus inom teamet och att få alla att sträva åt samma håll. Samarbete som 

sträcker sig mellan olika länder, språk och kulturer kan lätt leda till misstolkningar och 

missförstånd på olika sätt, varför empati är av stor betydelse. Vidare finns det ett stort och 

växande behov av att hitta och förvalta kunskap inom organisationer i dagens 

kunskapsintensiva samhälle.  

 

Sociala färdigheter definieras som skicklighet i att hantera relationer och bygga nätverk, 

förmåga att hitta gemensamma aspekter samt förmåga att skapa nära förbindelser. Konsten att 

prestera genom andra ingår i denna komponent och är en chefs huvudsakliga uppgift enligt 

Goleman (1998). Färdigheterna uttrycks genom en god förmåga att leda förändring och att 

bygga samt leda team. Social kompetens är den komponent inom emotionell intelligens som 

innebär att en människa har förmåga att använda sig av sin totala emotionella intelligens. Som 

exempel kan nämnas hur en ledares starka motivation för sitt arbete eller sin uppgift kan vara 

värdelös om denne inte kan kommunicera sin motivation till organisationen. (Goleman, 1998) 

 

 

Identitetsförändring och lärande 

Vid den tid Hill (1992) började undersöka processen att bli chef fanns det mycket skrivet om 

vad effektiva chefer gör och hur de är, men mindre om hur de skapas. I sin undersökning 

beskriver Hill (1992) hur nitton marknads- och försäljningschefers erfarenheter och intryck 

under sitt första år som chef, givit större förståelse för de utmaningar som chefskapet innebär. 

Det var möjligheten till makt och frihet som attraherade de nitton personerna till en 

chefsposition, men de upptäckte efter ett tag, att chefskapet inte enbart innebar att tillträda en 

maktposition utan också att bli mer beroende av andra, både inom organisationen och utanför 

den. Cheferna hade förväntningar på att förvärva ny kunskap och förmågor, men 

underskattade grovt utmaningen att utveckla alla de tekniska, mänskliga och konceptuella 

kompetenser som behövdes.  
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Två teman framkom ur Hills forskning (1992), varav ett handlade om att chefskap kräver en 

djupgående psykologisk anpassning, en transformation av professionell identitet. Förutom att 

förvärva nya färdigheter och bygga relationer, innebär det en djupgående transformation i hur 

individen lär sig tänka, känna och värdera som chef – en identitetsförändring. Det innebär 

övergångar: från att vara specialist, utförare och individuell aktör till att vara generalist, 

agendasättare och nätverksbyggare; från att göra specifika uppgifter och att göra dem själv till 

att orkestrera olika uppgifter och få saker gjorda via andra samt från att vara starkt identifierad 

med uppgifterna som relativt oberoende till att bli starkt identifierad med affären och 

chefsrollen som relativt beroende. Denna transformationsprocess var många gånger långsam, 

ensam och svår, både intellektuellt och emotionellt. Cheferna var dåligt förberedda och 

nervösa inför nödvändigheten att utveckla nya attityder och värderingar. 

  

Det andra temat handlade om att chefskap är en process av lärande genom erfarenhet, att 

cheferna lärde sin nya roll via handling. Enligt Hill (1992) innefattar bemästrandet av 

chefskapets ansvarsområden fyra steg: 1. Att lära sig vad chefskap innebär. 2. Utveckla 

personligt och mellanmänskligt omdöme. 3. Få ökad självinsikt. 4. Hantera stress och 

känslomässig turbulens. Att ta sig igenom dessa är en resa chefen måste leva och göra själv 

med hjälp från tidigare karriär, nätverk och utbildning. De nya cheferna i Hills undersökning 

(1992) fann det lättare att lära av erfarenhet, när de hade starka utvecklingsrelationer med 

överordnade och kamrater, men dessa var sällsynta. Många såg på sina överordnade som hot 

istället för som en resurs för deras utveckling. Cheferna gjorde flera misstag och behövde stöd 

och assistans ifrån andra.  

 

Att lära sig vad chefskap innebär 

I Hills undersökning (1992) framkom det att de nya cheferna lärde sig chefskap genom 

erfarenhet, dels som iakttagare av egna chefer, dels genom interaktioner med andra under den 

tid chefsuppgifterna utfördes. Tre kritiska problemställningar var av stor betydelse. Den första 

handlade om hur man som chef förlikar förhållandet mellan föreställningar om chefskapet och 

verkligheten, den andra om konflikthantering och den tredje om hur man som chef förstår och 

bemöter överordnades ambitioner och krav. 

 

Vad gäller den första problemställningen visade det sig att chefernas förväntningar på sin roll 

var inkompletta och förenklade. För att identifiera den nya rollen fokuserades de nya 

funktionerna som formell auktoritet och ansvarig agendasättare medan andra aspekter av den 
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nya rollen som att få saker gjorda via andra människor, att ansvara för nätverksbyggandet 

samt att ansvara för andra människor generellt förbisågs. Det var överraskningar i den nya 

rollen som tvingade cheferna till reflektion över chefskapets innebörd, över chefens dagliga 

arbete samt underordnades och överordnades förväntningar. Den andra problemställningen 

syftade på det faktum att cheferna tvingades att agera för att hantera konflikter och därmed 

började uppskatta vad det innebar att främst vara ansvarig för människor och inte för 

uppgiften. Genom att de tvingades att fatta beslut mot sina underordnades önskningar började 

de separera sig själva från sina medarbetare och skillnaderna mellan att vara chef och utförare 

upptäcktes. Den tredje problemställningen handlade om att chefernas uppfattning om sin roll 

blev mer komplex och att överordnades förväntningar integrerades i chefsidentiteten. (Hill, 

1992) 

 

Utveckla personligt och mellanmänskligt omdöme 

Den svåraste uppgiften för de nya cheferna i Hills undersökning (1992) var att bygga 

effektiva relationer med sina underordnade och få saker gjorda via dem. De nya utmaningarna 

bestod i att lära sig att utöva formell auktoritet och att skapa produktiva och nöjda 

medarbetare. Mer specifikt var cheferna tvungna att lära sig skapa förtroende, legitimitet och 

engagemang hos medarbetarna samt lära sig att leda gruppen. Två faktorer som uteslutande 

influerade möjligheten att internalisera dessa lärdomar var att förbättra förståelsen för 

chefsrollen och att öka självförtroendet. För att bli effektiv i att influera sina underordnade var 

de tvungna att acceptera sin chefsroll samt att konfrontera sin osäkerhet. (Hill, 1992) 

 

Enligt Hill (1992) var cheferna tvungna att lära sig hur de skulle leda sina individuella 

underordnade genom att utveckla prestationsutföranden, diagnostisera prestationsproblem, 

sätta upp förväntningar, delegera, coacha och utveckla, ge feedback på prestationer samt 

koppla prestationer till belöningar och straff. Viktiga lärdomar för de nya cheferna var att 

acceptera och hantera mångfalden hos medarbetarna, att hantera den jobbige medarbetaren 

samt att balansera delegering och kontroll. För att klara av att leda en heterogen grupp 

kämpade cheferna med att balansera följande tre spänningsmoment: att behandla 

underordnade rättvist men som individer, att hålla underordnade ansvariga men samtidigt 

tolerera misstag och brister samt ha fortsatt kontroll och bibehålla flexibilitet.  
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Få ökad självinsikt 

Enligt Hill (1992) överrumplades de nya cheferna av övergången från att producera till att 

vara chef. Förutom att ta på sig de nya arbetsuppgifterna och ansvarsområdena tvingades 

cheferna initialt till att forma en professionell och personlig identitet, orienterad mot att leda 

folk. Samtidigt som de började anpassa sig till chefsrollen och sitt nya nätverk av relationer 

började de arbeta med sig själva. Några förändringar som chefskapet innebar var sättet 

cheferna presenterade sig själva, hur andra bemötte dem samt i de konstellationer av 

människor som de verkade i.  

 

Enligt Hill (1992) vann de nya cheferna ovärderlig insikt i hur de var och vad de var kapabla 

till genom att de utsattes för utmaningar och svårigheter. De fick en mera omfattad och 

balanserad syn på sin motivation och möjlighet. Många upptäckte en inre tillfredsställelse 

associerad med chefsjobbet efter att till en början främst ha varit intresserad av yttre 

belöningar för att därefter upptäcka chefskapets svagheter och styrkor. Alla chefer kunde peka 

på saker som de hade lärt sig om sig själva och sätt som de hade vuxit på. De flesta 

transformerades till att känna, värdera och tänka mer som en chef.  

 

Hantera stress och känslomässig turbulens 

Cheferna i Hills undersökning (1992) såg den ökade utmaningen i chefskapet och stressen i 

förändringsprocessen som en möjlighet till framgång och personlig utveckling. De upptäckte 

dock snart att stressen var större och mer negativt inverkande än vad de hade förväntat sig. De 

flesta cheferna rapporterade psykiska eller fysiska symtom som de kopplade till övergången. 

Källorna till stress var påfrestningar relaterade till förändringen av identiteten och den nya 

rollen som chef.  

 

 

Ledarskapande 

Bennis (1990) har liksom Hill (1992) undersökt hur ledare skapas. Han skiljer på chefer och 

ledare - chefer administrerar, ser till system och struktur samt kontrollerar medan ledare 

förnyar, fokuserar på människor och ingjuter förtroende. En annan skillnad är att chefer 

handlar kortsiktigt medan ledare handlar långsiktigt. Enligt Bennis (1990) finns ledare i alla 

former och stilar, men samtliga innehar ett eller flera vissa gemensamma grundelement. Dessa 

är vägledande vision, passion, integritet, tillit, nyfikenhet och djärvhet. En vägledande vision 

är grundläggande för allt ledarskap och innebär att ledaren har klart för sig vad denne vill 
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uppnå och i den visionen har styrkan att ta sig igenom eventuella motgångar. En ledare som 

älskar det han gör och känner passion för sin uppgift kan inspirera andra medarbetare att 

känna likadant. Det finns tre viktiga varianter av integritet, där den första är självkännedom 

som innebär ärlighet mot sig själv samt en medvetenhet om ens styrkor och svagheter. Den 

andra varianten är uppriktighet som innebär ärlighet i både tanke och handling och att ledaren 

står för sina åsikter och principer. Den tredje, mognad, kommer av erfarenheten att själv ha 

följt andra och under tiden ha lärt sig egenskaper som uppmärksamhet, pålitlighet, 

engagemang, att vara en bra medarbetare och att kunna ta lärdom av andra människor. Tillit är 

vidare en egenskap som måste förtjänas hos medarbetarna och som är nödvändig för att 

ledarskapet ska fungera.  De två grundelementen nyfikenhet och djärvhet innebär att ledaren 

är nyfiken och vill lära sig och samtidigt inte är rädd för att misslyckas, utan ser på motgångar 

och misslyckanden som något som ger lärdomar för framtiden. (Bennis, 1990) 

 

Enligt Bennis forskning (1990) föds ingen till ledare utan ledare skapas med tiden och de 

formar sig själva snarare än att påverkas av yttre omständigheter. Potentiella chefer och ledare 

bör tidigt i karriären ges chanser att träna ledarskap, eftersom det bygger upp energi och 

handlingskraft och inspirerar till självförtroende. Det går dock enligt Bennis (1990) inte att 

lära sig ledarskapets konst via ledarskapsutbildningar även om de färdigheter som lärs ut på 

sådana kurser också behövs. Människor börjar inte utvecklas till ledare förrän de själva 

bestämmer hur de ska vara och en förutsättning för att bli en ledargestalt är att man är sig 

själv och bestämmer över sitt eget liv. Det är viktigt att hitta sin egen medfödda energi och 

sina intentioner och sedan komma på hur man kan förverkliga dem. (Bennis, 1990) 

 

Bennis studier (1990) visar vidare att verkliga ledare inte väljer att bli ledare enbart för 

ledarskapets skull eller för att hävda sig själva, utan för att få en verklig möjlighet att uttrycka 

inneboende krafter. Det finns enligt Bennis (1990) många likheter mellan den process som 

sker när någon blir ledare och processen som sker när man utvecklas som människa. ”[…] att 

bli en verklig ledare är detsamma som att bli sig själv. Så enkelt och så svårt.” (Bennis, 1990, 

s.15.) Enligt författaren har de ledare han valt att arbeta med och utföra sina studier på fortsatt 

att växa och utvecklas genom hela livet. Att känna sig själv innebär att skilja på vem man är 

och vem man vill vara från vad omvärlden tror att man är och vill att man ska vara. 

Författaren sammanfattar processen att lära sig att bli sig själv i fyra lektioner: 1. Du är själv 

din bäste lärare. 2. Ta ansvar. Skyll inte på andra. 3. Du kan lära dig allt vad du vill. 4. 

Verklig insikt uppstår när du reflekterar över dina erfarenheter. För att tillämpa de här fyra 
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lektionerna i verkligheten måste en ledare också ha förståelse för hur uppväxt, familj, kolleger 

med flera har präglat denne. 

 

Reflektionen är ett viktigt moment i utvecklingen och den kan ske på olika sätt, bland annat 

genom att tänka tillbaka, drömma, skriva dagbok och tala ut om saker och ting. ”Reflektionen 

är ett av de främsta sätten för ledarpersonligheter att ta lärdom av sitt tidigare liv.” (Bennis, 

1990, s.90). Ledare måste också ha förmåga att byta perspektiv, att förvandla sina erfarenheter 

till idéer och att sätta in dem i nya sammanhang. Vidare menar Bennis (1990) att ledare 

behöver mentorer, vänner och grupper av själsfränder som kan utgöra ett stöd eller fungera 

som vägvisare i svåra situationer. Ibland kan denna person även upptäcka egenskaper hos 

ledaren som denna själv inte visste fanns. Beslutsfattande utgör också en stor del av 

ledarskapet och att våga ta beslut utan att alltid vara helt säker på sin sak kan upplevas som 

svårt. En annan förutsättning för att bli en verklig ledare är att känna till och ha förståelse för 

den komplexa omvärlden.  

 

 

Teorikritik 

Inledningsvis kan nämnas att det är svårt att kritisera teorierna eftersom det språk och de 

begrepp som används är generella och självklara samtidigt som de lämnar stort utrymme för 

tolkning. Till exempel använder Bennis (1990) begrepp som medfödd energi, vilket har en 

självklar innebörd samtidigt som tillämpningen utav det är problematisk. Hur skiljer man på 

ledare som hittar och förverkligar sin medfödda energi från ledare som inte gör det? Vidare 

kan nämnas att åtminstone Hills (1992) och Bennis (1990) teorier har några år på nacken och 

att forskningen är utförd utanför Sverige.      
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Metod 

Metoddelen avhandlar val av forskningsansats och metod samt urval, tillvägagångssätt och 

metodologiska begränsningar. 

 

Kvalitativ forskningsansats 

En kvalitativ forskningsansats är induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin art (Bryman 

& Bell, 2005). Kvalitativ forskning rör mening och har för avsikt att försöka förstå innehållet 

och komplexiteten i denna (Smith, 1995). Erfarenhet är centralt, hur människor begripliggör 

världen och hur det är att uppleva (Bryman & Bell, 2005; Willig, 2001). Den kvalitativa 

forskningsansatsen präglas av mångfald beträffande angreppssätt för insamling och analys av 

data (Bryman & Bell, 2005; Smith, 1995). Kännetecknande är att forskaren inte på förhand 

definierar variabler, för att inte låta analysen av materialet styras av förutfattade meningar och 

teorier (Willig, 2001). Kvalitativ forskning formulerar snarare generella frågeställningar och 

brukar stå för ett synsätt där teori och kategorisering härrör från insamlingen och analysen av 

data. En fördel med det ostrukturerade inslaget i en stor del av den kvalitativa forskningen är 

att det rymmer ett stort mått av flexibilitet. Den kvalitativa forskningsansatsen betonar vidare 

kontexten för att förstå sociala beteenden och tenderar att uppfatta socialt liv i termer av 

processer. (Bryman & Bell, 2005) Målet med kvalitativ kunskap är att beskriva och möjligen 

förklara händelser och erfarenheter (Bryman & Bell, 2005; Willig, 2001).  

 

 

Val av metod 

Narrativ ansats 

Under de senaste årtiondena har berättelsen och berättandet fått en alltmer erkänd plats som 

kunskapsform i vetenskapliga sammanhang och den narrativa ansatsen har vunnit mark även 

inom företagsekonomisk forskning (Czarniawska; Boje; Miller refererade i Bryman & Bell, 

2005; Johansson, 2005), även om det enligt Bryman & Bell (2005) endast finns ett fåtal 

empiriska studier i vilka man har använt sig av livsberättelser. Det förnyade intresset när det 

gäller denna metod har enligt Johansson (2005) i stor utsträckning med en språklig vändning 

inom humaniora och samhällsvetenskap att göra. Språket betraktas inte som ett genomskinligt 

medium som endast reflekterar eller direkt avbildar en redan existerande verklighet utan 

snarare som en konstruerande aspekt av den sociala verkligheten. Det är genom berättelser, 

beskrivningar och förklaringar – genom språket som social aktivitet – som identiteter och 



Första chefsrollen och personlig utveckling  

 20

relationer, värderings- och normsystem samt organisationer skapas i kontinuerligt pågående, 

komplexa processer på såväl institutionell nivå som i det vardagliga samspelet mellan 

människor. (Johansson, 2005)  

 

Johansson (2005) skriver att det inte finns någon given definition på vad som menas med en 

berättelse och ett narrativ eftersom metoden är på ett explorativt stadium inom 

samhällsvetenskapen. Författaren menar att det finns många sätt att definiera element i en 

berättelse beroende på teoretiska utgångspunkter samt mål och syften. Adelswärd (refererad i 

Johansson, 2005) definierar berättelsen som uppstånden när man i ord återger något som hänt. 

Enkelt uttryckt är en livsberättelse den berättelse som en person berättat om sitt liv eller valda 

aspekter av sitt liv. Att berätta tycks vara en universell mänsklig aktivitet, grundläggande för 

mänskligt tänkande och skapande av kunskap. Genom berättande skapar vi struktur, 

sammanhang och mening till våra erfarenheter. (Johansson, 2005) 

 

Den forskning som använder sig av livsberättelser undersöker ur olika 

aspekter/teman/perspektiv hur människor ger sina liv mening och skapar identitet genom att 

sätta människors egna tolkningar av sig själva i centrum, med all deras komplexitet och 

motsägelsefullhet (Johansson, 2005). Den narrativa ansatsen utgörs av ett tvärvetenskapligt, 

tvärdisciplinärt fält, karakteriserat av mycken begreppsförvirring och motsägelsefullhet. Det 

finns inte en enda narrativ teori och analys utan snarare en mängd olika sorter. (Johansson, 

2005) Ett sätt att klassificera och organisera olika typer av narrativ analys är utifrån två 

centrala och av varandra oberoende dimensioner: 1. Helhet versus kategori 2. Innehåll versus 

form (Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, refererade i Johansson, 2005). Den första 

dimensionen refererar till den enhet som analyseras, om man abstraherar ett yttrande eller en 

del av en fullständig text eller förhåller sig till berättelsen som helhet. Den andra dimensionen 

refererar till en traditionell dikotomi som görs inom litteraturvetenskaplig läsning av texter, 

huruvida läsningen fokuserar innehåll eller form. Modellen urskiljer fyra olika sätt att läsa 

berättelser, men alla sorters blandvarianter förekommer utefter de två dimensionerna.  

 

I vårt val av narrativ teori och ansats fokuseras del och innehåll. Anledningen till valet av 

narrativ ansats var för vår del dels en nyfikenhet på denna ansats, dels att fördelarna med den 

stämde väl överens med vårt syfte. Narrativ analys anses vara speciellt tillämpbar i situationer 

där forskaren strävar efter en förståelse av de komplexa processer som människor använder 

sig av för att skapa mening i den organisatoriska verklighet de befinner sig. Ansatsen är 
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sensitiv för den upplevelse av tidsmässiga sekvenser som människor finner i rollen som 

berättare av historier om sitt liv och om det som händer och sker omkring dem. Narrativa 

analyser gäller redogörelser för olika episoder i livet och kopplingar mellan dessa, vilket vi 

var intresserade av att fånga gällande första chefsrollen och personlig utveckling. Målet för 

narrativa analyser är att locka fram intervjupersonens rekonstruerade skildringar av samband 

mellan olika skeenden och mellan händelser och sammanhang. En narrativ analys kommer 

således att innebära ett sökande efter berättelsernas former och funktioner. (Bryman & Bell, 

2005)  

 

Ett alternativt sätt som vi övervägde att bearbeta materialet på, hade varit med hjälp av 

grundad teori, men berättelseforskningens syn på människors kontinuitet- och 

processinriktade upplevande stämde bättre överens med den bild vi hade av hur nyblivna 

chefer skulle uttrycka sig angående personlig utveckling.     

 

Intervju 

Ett sätt att samla in data inom narrativ ansats och få tillgång till intervjupersonernas 

världsbild, är genom intervju som enligt Bryman & Bell (2005) sannolikt är den mest använda 

metoden i kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning går ofta ut på att rekonstruera tidigare 

skeenden genom att intervjupersonerna får reflektera över hur ett skeende utvecklades fram 

till en aktuell situation (Bryman & Bell, 2005). En fördel som motiverade valet av 

datainsamling, är den flexibilitet som intervjuprocessen erbjuder.  

  

 

Urval 

Inledningsvis begränsades urvalet till chefer som innehaft en chefsposition i mellan ett och 

fyra år, med åtminstone fem anställda under sig. Vi resonerade att cheferna skulle vara relativt 

nyblivna chefer, men att de skulle ha haft tid att reflektera över sitt chefskap. Ingen hänsyn 

togs till chefspositionens nivå i organisationen. Bryman & Bell (2005) tar upp möjliga 

problem med forskning på chefsnivå, vilka bland annat inbegriper svårigheter att få kontakt 

med och tid att träffa denna vanligtvis upptagna grupp. Därför utnyttjade vi inledningsvis våra 

egna personliga nätverk. Genom dem kom vi i kontakt med organisationer i Malmö, Lund, 

Kristianstad samt Stockholm och en intervjuförfrågan (se bilaga 1, s. 85) skickades genom 

personliga kontakter eller personalavdelningar ut via e-post till personer som passade in på 

vår profil. Vi hade på detta sätt inte någon möjlighet att kontrollera urvalet, vilket hotar 
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urvalets representativitet. Sammanlagt ställde elva individer upp - sju män och fyra kvinnor, 

varav vissa hamnade utanför de kriterier vi ställt upp (se bilaga 2, s. 86f, för deskriptiva data). 

Ett mejl med frågor kring ålder, utbildning och annan bakgrundsfakta skickades ut till 

samtliga som vidare informerades om intervjuns karaktär. Gruppen av deltagare är homogen i 

den bemärkelsen att de har gemensamma erfarenheter av en särskild händelse eller situation, i 

detta fall av sin position som relativt nyblivna chefer. Deltagarnas medelålder vid 

undersökningen var ca 31 år. De två yngsta cheferna var båda 27 år medan den äldsta chefens 

ålder uppgick till 40 år. Miller (refererad i Bryman & Bell, 2005) pekar på behovet av att 

uppmärksamma urvalseffekter som rör de unika erfarenhetsmönster en viss generation har, 

vilka skulle kunna göra sig gällande i detta sammanhang. Tid som chef varierade mellan ett 

och åtta år. En av cheferna arbetar inom kommunal sektor och övriga arbetar på privata 

företag av olika storlek.     

 

 

Tillvägagångssätt 

Forskningsprocessen kan belysas utifrån olika faser - insamling av data, transkription, analys, 

tolkning samt skrivande av vetenskaplig text - som i kvalitativ metod vanligtvis karakteriseras 

av att de sker samtidigt och glider över i varandra. Den analytiska och tolkande processen i 

berättelseforskning påbörjas redan då man utifrån vissa perspektiv och viss förförståelse 

börjar fundera på och vagt formulera sin frågeställning och sitt problem, vilket vi gjorde 

utifrån i inledningen nämnda teorier. (Johansson, 2005) Metodbesluten är fattade i relation till 

studiens övergripande syfte, teoretiska perspektiv samt de praktiska förutsättningar som 

förelegat.   

 

Utformning av intervjuguide  

För att fånga chefernas perspektiv på sig själva i sin roll valde vi att använda oss av 

individuella, semi-strukturerade intervjuer. Ämnets personliga karaktär krävde dels en 

öppenhet för det respondenterna upplever vara viktigt och relevant, dels tillit i situationen, 

vilket vi tänkte lättare skulle skapas om vi var något aktiva som intervjuare. Därtill bestämde 

vi oss för att alla tre skulle fördjupa sig i intervjuandets konst, vilket ställde krav på 

jämförbarhet i intervjuandet. 

 

Genom frågorna ville vi få cheferna att berätta om och reflektera över en vald aspekt av deras 

liv, nämligen första chefsrollen och vad den har inneburit på ett personligt plan. Vi 



Första chefsrollen och personlig utveckling  

 23

formulerade nitton frågor utifrån olika områden som vi ville täcka in (se bilaga 3, s. 88) med 

några mer lättsamma inledande och avslutande frågor. Till exempel använde vi oss av en 

uppsamlingsfråga i avslutningen av intervjun: ”Utifrån Din erfarenhet, vilket råd skulle Du ge 

framtida chefer angående personlig utveckling?”. Några frågor överlappade varandra i syfte 

att få respondenterna att vidareutveckla och fördjupa sina svar eller belysa sig själva ur nya 

perspektiv. Intervjuguiden varierades med olika typer av frågor och vi diskuterade ett 

gemensamt förhållningssätt till intervjupersonerna innan vi genomförde intervjuerna.  

 

Intervjuernas genomförande 

Inledningsvis genomfördes en pilotintervju med en egen företagare i vår bekantskap som varit 

chef över sex anställda i cirka tjugo år. Syftet var att få återkoppling på intervjufrågorna. En 

anteckning som gjordes under tillfället var svårigheten att få ned berättandet på en konkret 

nivå ifrån en abstrakt sådan. I övrigt upplevdes frågorna som heltäckande för att kunna uppnå 

syftet med undersökningen.     

 

Cheferna intervjuades var och en vid ett tillfälle i lugna och ostörda miljöer, huvudsakligen i 

organisationerna förutom några som genomfördes i respondenternas eller våra privata hem. 

Två av oss närvarade vid varje intervju varav den ena hade huvudansvaret för intervjun 

medan den andre intog en mer passiv roll och antecknade respondentens svar. Det fanns dock 

utrymme även för denna person att ställa följdfrågor. Alla frågor i intervjuguiden ställdes till 

samtliga chefer i olika ordning beroende på respondenternas svar och nya frågor ställdes som 

uppföljning av svaren. Alla samtal spelades in på band. Intervjuerna varierade i längd, från 

cirka fyrtio minuter till en och en halv timme. Johansson (2005) menar att det sker en mängd 

tolkningsprocesser under själva insamlingen av det empiriska materialet, varför analysen kan 

sägas börja redan i berättarsituationen. I likhet med Johansson (2005) förstår vi berättelserna 

som gemensamma produkter av samspelet mellan respondenterna och oss som lyssnare och 

utfrågare. Efter varje intervju samtalade vi om och reflekterade över frågestunden.   

 

Transkription 

Transkription handlar om att översätta tal till text och är i sig en process av strukturering och 

analys av materialet. Det finns olika regler att följa vid transkription beroende på 

undersökningens syfte, tidsramar, teoretiska/metodologiska utgångspunkter och analytisk 

modell. (Johansson, 2005) Utifrån dessa överväganden valde vi att transkribera hela 

intervjuerna för att bibehålla intervjupersonernas ordalag och uttryckssätt samt för att 
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minimera risken att missa något och längre fram i analysen behöva gå tillbaka till 

inspelningarna. Ett fåtal i sammanhanget irrelevanta stycken utelämnades. Vi bortsåg i 

huvudsak från icke-verbala uttryck och uppbackningssignaler såsom betoning och skratt 

eftersom vi valt en analysmodell med fokus på del och innehåll. I enstaka citat förekommer 

dock känslomässiga uttryck för att ge en bättre bild av berättelsen. På grund av tidsbrist har 

respondenterna inte givits möjlighet att kommentera/korrigera transkriptionerna.  

 

Kodning 

Med fokus på del och innehåll analyserades berättelserna en i taget och för att uppnå 

interbedömarreliabilitet kodade de två som närvarat vid intervjun transkriptionen. Detta 

idiografiska sätt att närma sig materialet innefattade ett första steg av läsning och omläsning 

av texten, under vilket vi i marginalen skrev ned övergripande, spontana tankar, viktiga 

iakttagelser och kommentarer, nyckelord, associationer, sammanfattningar, teman o.s.v. Efter 

detta jämfördes de enskilda bearbetningarna av materialet utifrån mer övergripande rubriker 

eller teman. Flera ord kunde i denna fas användas för att beskriva en och samma företeelse. Vi 

upptäckte att vi i stora drag hade fäst oss vid samma företeelser och att en stor 

överensstämmelse förelåg. Därefter skrev vi in alla koder i ett Worddokument och illustrerade 

dessa med belysande citat. Flera av citaten passade in under flera teman. Koderna granskades 

därefter kritiskt, sattes i relation till varandra och jämfördes med de teoretiska utgångspunkter 

vi hade. Vissa av temana exkluderades därefter, i hög grad beroende på hur många av 

respondenterna som tagit upp dem i sina berättelser. Vidare omformulerades några. I så stor 

utsträckning som möjligt har vi försökt att göra allas röster hörda. Ett problem har varit att 

kontexten och det narrativa flytet tidvis gått förlorad och att kodningen resulterat i en 

fragmentarisering av informationen. Bakom flera citat finns det dock en social situation och 

ett konkret exempel som illustrerar det som sägs.  

  

På grund av tidsbrist har deltagarna i studien varken läst eller kommenterat texten. Frågan om 

analysen omfattar handling och förändring i beteende - att respondenterna handlar på nya sätt 

utifrån de insikter som vunnits - får vi låta vara obesvarad. Vi har dock redan fått 

kommentarer att det var nyttigt att få reflektera över frågorna. 
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Begränsningar med kvalitativ forskningsansats, kvalitativa intervjuer och narrativ 

analys 

Bryman & Bell (2005) belyser en rad begränsningar med den kvalitativa forskningsansatsen. 

För det första brukar den sägas vara för subjektiv i det att resultaten i alltför stor utsträckning 

bygger på forskarens ofta osystematiska uppfattningar om vad som är betydelsefullt och på 

det nära och personliga förhållande som ofta utvecklas till undersökningspersonerna. För det 

andra, vilket också hänger ihop med det förstnämnda, är det sällan möjligt att replikera en 

undersökning eftersom forskaren själv är det viktigaste redskapet vid datainsamling samt 

tolkning och styrs av sina intressen. Undersökningspersonerna i en kvalitativ studie påverkas 

högst sannolikt av forskarens egenskaper, t.ex. kön, ålder och personlighet. För det tredje är 

den kvalitativa forskningsansatsen behängd med svårigheter att generalisera utöver den 

situation i vilken resultaten producerats. Resultaten bör istället generaliseras till teori och inte 

till populationer.    

 

Alternativ till begreppen reliabilitet och validitet har formulerats i syfte att bedöma kvaliteten 

i kvalitativ forskning. Två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ 

undersökning är trovärdighet – som består av de fyra delkriterierna tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och bekräfta – samt äkthet (Lincoln & 

Guba; Guba & Lincoln, refererade i Bryman & Bell, 2005). För exempelvis Hammersley 

(refererad i Bryman & Bell, 2005) utgör relevans och validitet, det senare innebärande att en 

empirisk förklaring måste vara plausibel och trovärdig och ta hänsyn till både mängden och 

slaget av empirisk data som förklaringen bygger på, viktiga kriterier för kvalitativ forskning. 

Relevansen ska enligt Hammersley (refererad i Bryman & Bell, 2005) bedömas utifrån hur 

pass viktigt ett tema är inom sitt område och vilka bidrag det kan lämna till området.  

 

Kvalitativa intervjuer inrymmer en viss distans i det att intervjupersonen tas ur sitt naturliga 

sammanhang. Intervjuns onaturliga karaktär kan betraktas som en kontext i vilken reaktiva 

affekter kan bli aktuella och kvalitativa intervjuer ger upphov till påverkanseffekter. (Bryman 

& Bell, 2005) Det huvudsakliga problemet med muntliga historieintervjuer är risken för den 

skevhet som minnesfel och minnesförvrängningar skapar (Grele, refererad i Bryman & Bell, 

2005). 

 

Eftersom narrativ analys handlar om tolkning kan man fråga sig hur man skall kunna värdera 

den och hur man ska skilja en god narrativ analys från en mindre god sådan. Det perspektiv 
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som Johansson (2005) förespråkar är ett social konstruktionistiskt perspektiv, vilket innebär 

att livsberättelser inte skall läsas som exakta redogörelser av vad som faktiskt hände i ett liv 

eller som en avspegling av samhället utanför. Frågan om huruvida berättelsen är historiskt 

”sann” är inte relevant utan istället antas det att samma händelser kan representeras på en 

mängd olika sätt och att berättare konstruerar narrativa sanningar. Ett konstruktionistiskt 

perspektiv betonar också att en berättelse läses olika beroende på vilken läsarposition som 

intas - beroende på om man är kvinna eller man, vit eller färgad, medelklass eller arbetarklass 

o.s.v. Den sanning som produceras är med andra ord kontextuellt bunden. (Johansson, 2005) 

 

Johansson (2005) pekar dock på vikten av att kunna utgå ifrån ett konstruktionistiskt 

perspektiv utan att hamna i en total relativism där alla tolkningar är lika ”goda”. En rad 

kriterier har lyfts fram vid utvärderingen av narrativ analys (Riessman; Lieblich, Tyval-

Mashiach & Zilber; refererade i Johansson, 2005): 1. Övertygande och möjlig, vilket har med 

mängd citat och alternativa förklaringar som presenteras, att göra. 2. Överensstämmelse, 

vilket kan uppnås genom att respondenterna får läsa materialet. 3. Insiktsfullhet, vilket 

handlar dels om originaliteten och uppfinningsrikedomen i presentationen av berättelsen och 

dess analys, dels om ifall läsaren får ökad förståelse och insikt om sitt eget liv genom att läsa 

analysen av den andres livsberättelse. 4. Sammanhang, vilket refererar till hur de olika delarna 

av tolkningen skapar en fullständig och meningsfull bild både internt och i relation till tidigare 

forskning inom fältet. 5. Pragmatisk nytta, vilket handlar om huruvida en studie kan ligga till 

grund för andras arbete. Johansson (2005) skriver dock att kriterierna inte ska betraktas som 

en lista att ”bocka av”, vare sig för den som utför studien eller den som ska värdera den. Hon 

menar att det är och förblir svårt att avgöra kvaliteten av en narrativ analys och att det är 

avgörande att alltid ödmjukt påminna sig om att i studier med tolkande ansats, är processer av 

analys, utvärdering och tolkning aldrig helt avslutade eller mekaniska utan ständigt pågående, 

öppna och förenade med ett visst mått av oförutsägbarhet.  
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Empiri 

I den empiriska bearbetningen av intervjumaterialet utkristalliserades sju teman som 

redovisas med belysande citat. Därtill har vi valt att presentera ytterligare några iakttagelser 

och mindre teman som framkommit.   

 

Inledning 

Följande empiriska bearbetning är att betrakta som en kreativ sammanfattning av det vi läst, 

sett och hört angående första chefsrollen och personlig utveckling. I våra möten med relativt 

nyblivna chefer blev framför allt gemensamma upplevelser av första chefsrollen tydliga även 

om skillnader mellan respondenterna och deras syn på saker och ting också framkom. Ett 

vanligt förekommande fenomen i intervjuerna var att vi fick be respondenterna att ge konkreta 

exempel i syfte att undvika en abstrakt nivå på upplevelser på vilken de refererade till ”man” 

istället för ”jag”. För deskriptiva data angående respondenterna, se bilaga 2 (s. 84f).   

 

Nedan inleds redovisningen av resultaten med belysande citat, ordagrant återgivna i syfte att 

läsaren ska få ta del av det språk som användes i sammanhanget. Dock har ord som till 

exempel ”sen” skrivits om till ”sedan”. Flera av citaten passar in under flera teman, varför de 

kan förekomma på mer än ett ställe. Bakom flera av citaten finns konkreta exempel som vi på 

grund av läsvänligheten inte alltid återger. Vad gäller antalet som uttrycker ett tema har vi valt 

att använda ”samtliga” för alla elva respondenter, ”huvuddelen av respondenterna” för nio 

eller tio stycken av dem, ”flera” för fem till åtta respondenter, ”några” för två till fyra av dem 

samt ”en” då endast en av respondenterna belyser ett ämne. Efter varje citat följer en siffra 

inom parentes, vilken refererar till respondenten ifråga och som möjliggör för läsaren att följa 

varje individ genom resultatpresentationen. Icke kursiv text hänvisar till intervjuarens ställda 

frågor, tolkningar eller andra kommentarer.  

 

Sju teman framkom under bearbetningen av materialet: chefsrollen – ensamhet och sätt att 

hantera den – arbetsbelastning: gränssättning, prioritering och delegering – personlighet, 

självmedvetenhet och utveckling – mellanmänskligt samspel – lär- och insiktsprocesser – få 

stöd.   Därtill har vi under rubriken ”Övrigt” valt att belysa några teman och iakttagelser som 

också framkommit. För att fånga nyanser i upplevelserna under varje tema har vi valt att 

presentera en mängd citat. Detta angreppssätt har medfört ett omfångsrikt empiravsnitt i vilket 

citaten kan läsas antingen selektivt eller mer grundligt för den intresserade. Vi anser dock att 
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den presenterade empirin står i proportion till den mängd transkriberad data som intervjuerna 

resulterade i.    

 

 

Chefsrollen 

Inställning till chefsrollen 

Inledningsvis kan nämnas att flera respondenter är positivt inställda till chefsrollen: […] Om 

jag inte tycker det är roligt att gå till jobbet och jag är avdelningschef, då stannar jag hemma 

[…] Sen kan man ha svackor, p.g.a. privatliv eller vad det än är. (1) / […] Att det är 

jätteroligt, att det är en stor utmaning. […] (2) / […] jag skulle kunna tänka mig att fortsätta 

att vara chef, absolut, jag tycker det är roligt […] (3) / […] Från början tyckte jag nog att det 

var väldigt kul för att det gav ju en position där man var delaktig på ett aktivt sätt i att driva 

och utveckla verksamheten som var inspirerande tyckte jag. […] (4) / […] Att man kan 

utveckla människor tycker jag är oerhört inspirerande. Jag tycker också att det är kul. […] 

(7) / […] jag har väl känt mig positiv inställd varje dag, aldrig känt någon bitterhet eller 

negativ inställning […] det är viktigt att ha roligt. […] jag  har alltid sett till att ha väldigt 

roligt. […] man är i en stressad period så ser jag till att vi har roligt. […] (8) / Det är väl kul 

att se folk utvecklas, att se resultat hela tiden, det är väl det som är roligt, antingen om det är 

en person eller en grupp. […] Det är jättekul, det är jättekul att se folk utvecklas. […] Det 

hoppas man att man, eller jag, har bidragit med, och det är jättekul att se. (9) /  […] det är 

kul att vara chef. (11)  

 

Även negativa aspekter av chefsrollen framkommer i några av respondenternas berättelser: 

Den största uppgiften för en chef är att hitta en balans och både vara bestämd, men ändå 

väldigt lyhörd. Så det är en utmaning och den utmaningen är lite spännande samtidigt som 

det är lite jobbigt. […] sådana funderingar hade jag innan, att det är nog inte så lätt att vara 

chef/ledare. […] jag har väl känt att vara chef/ledare inte alltid är så lätt och det har jag 

själv fått erfara nu efteråt. […] (5) / […] det är ansträngande faktiskt (att vara chef). Många 

gånger frustrerande […] det är kul att vara chef, men det är också väldigt jobbigt ibland. […] 

(11)  

 

Fri chefsroll 

Ett tema som flera respondenter berättar om i positiv bemärkelse är den frihet och det 

handlingsutrymme som chefsrollen kan innebära: […] jag har fått ganska fria händer och 
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stort förtroende för de uppgiftsuppgifter jag har haft både tidigare och nu. […] (4) / Jag fick 

jobba i en ny grupp och hade en ledare som gav mig väldigt mycket självständighet, som 

litade på mig fast jag egentligen inte hade gjort detta innan, men som litade fullt på mig och 

där fick jag stöd när jag behövde det. […] (5) / […] att jag har haft väldigt mycket space och 

mycket friheter på jobbet här, jag har kunnat göra väldigt mycket som kanske inte alls 

kommer att vara okej på nästa jobb. Jag har egentligen haft vad heter det accept till att göra 

väldigt mycket som folk tolererar. […] vissa bitar kan jag inte ta som självklarhet som jag har 

kunnat göra här […] (8) / […] Man är med och påverkar och utvecklar. […] (9) /  […] I mitt 

lilla ego är det så att man vill ha ett manöverutrymme och känna att man har utrymme att 

verka inom det, få med sig folk att gå åt samma håll. Det har du ju inte riktigt när du är 

underställd folk, du får bitar tilldelat dig själv. (10) / […] det är ganska fritt egentligen, alltså 

man kan lite grann göra vad man vill utav den. […] hur jag gör det, det väljer jag ju själv 

[…] har väldigt mycket påverkan på det sättet. (11)  

 

Att engagera 

Att få med sig folk, engagera och motivera skildrar flera respondenter som en viktig del av 

chefskapet: […] i det civila så måste man lägga oerhört mycket kraft på att få folk att vilja det 

som chefen vill. Mer än att acceptera att det finns ett beslut. […] det här är ett sätt för mig att 

motivera, att de ska vilja arbeta på ett visst sätt och tänka på ett visst sätt. […] det blir 

mycket, mycket mer kraft från min sida som ledare här att engagera. […] Det blir chefens 

puck att så ett engagemang. […] (1) / […]Här måste jag vara med och skapa att hela 

avdelningen går mot det här målet. Det handlar att hitta vem man är ärlig mot, och sedan 

köpa läget utåt. […] Samtidigt ska jag få med mig alla på ett bra sätt och det handlar om att 

ibland kanske hålla väldigt hårt i handen på någon, vissa kan man hålla väldigt löst, men att 

hitta den balansen. När är det jag måste säga ifrån och när vet jag att de bara följer.  […] 

Jag vill påverka och föra fram andra människor, så det är jag ganska klar över, det är därför 

jag vill vara här. […] (2) / […] Man märker det att de som tar med sig sitt folk kan ju göra en 

förändring som kan vara felaktig, men ändå har man med sig teamet hela vägen. De som har 

kört den hårda linjen har ju väldigt svårt för att göra en förändring för de har inte med sig 

hela den informella organisationen som finns. Där tror jag att man biter sig själv i svansen 

lite när man kör den hårda linjen. Man ska ha med sig folket […] jag har haft rätt så lätt att 

genomföra förändringar och få med folket […]  (3) / […] att försöka provocera fram någon 

annan att komma på de svaret som jag har tänkt. […] då vet jag, att då kommer han ju att 

brinna för den idén. […] (7) / […] Jo, det handlar just om det att få hålla i plattan och vilja 
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kunna, se att det här metodvalet, det här sättet att få med mig människor att göra det här, det 

fungerade […] Jag skulle se det som nummer ett information. Nummer två är ju att engagera, 

att skapa ett engagemang. […] (10)  

 

Att stödja 

Flera tar upp chefsrollens stödjande innebörd: […] Man kan till viss del vara stödjande i de 

situationer och kan prata om det, diskutera om det finns vägar för att underlätta för att kunna 

prestera bättre på jobbet. […] (4) / […] Jag tror det är viktigt att en chef alltid står bakom 

sina anställda och att han finns där för dem när de får problem eller kommer i situationer 

som inte är de bästa. […] de ska inte behöva ta skiten. […] (6) /  […] att finnas på till hands, 

man är trots allt i liksom en skyddande, vakande hand när man är chef […] (8) / […] Man 

kanske inte ska vara hjälpande och stöttande i alla lägen, men man ska ändå ha ett ömsesidigt 

förtroende på individnivå, men man ska även ha det på kollektivnivå, så att gruppen känner 

att här finns det en stöttning. […] att jag faktiskt bry mig, har något slags medlidande för 

mina medarbetare på ett annat plan än i arbetsutförandet. Trodde du inte det innan?  Nej, inte 

så mycket faktiskt, inte att jag skulle engagera mig. (10) / […] jag är alltid är […] kan jag 

finnas med som stöd. […] jag finns där för personalen. (11) 

 

Att coacha 

Flera respondenter talar om en coachande roll i chefskapet: […] Där är ju jag en 

problemlösare och ibland är problemlösaren bara att sitta och säga: Jaha, vad menar du då, 

hur tycker du då, vad har du för förslag, hur skulle vi kunna göra? Man får igång dem själv. 

(3) / […] att bättre coacha säljarna och deras utvecklingsområde, för det är ju viktigt att de 

trivs. Genom samtal och uppföljning, genom sambesök […] (4) / […] coacha den personen då 

[…] Vilka erfarenheter har varit av stor betydelse för din personliga utveckling under din tid 

som chef? Det är ju coachingen av både säljare och teamleaders, det är ju den största 

erfarenheten, människokännedomen […] (8) / […] Man kanske är lite mer konkret om någon 

säger att de ska göra saker: Varför då och på vilket sätt? Då börjar jag ge feedback och 

coachning istället för att inte göra som jag gjorde förr. […] (9) /  […] när personal kommer 

till mig med ett problem eller någonting de vill ha svar på, att jag inte liksom bara levererar, 

levererar ett svar, eller säger till vad de ska göra, utan att liksom vänder på det: Ja, men vad 

tycker du själv? […] att försöka stärka de individerna att tro på sig själva. (11) 
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Att fatta beslut 

Att fatta beslut framkommer som en aspekt av chefskapet: […] De bästa egenskaperna en 

chef måste ha är att kunna ta beslut. Det var jag inte alls beredd på, att jag skulle ställas 

inför så mycket beslut. Att de som jobbar under mig kommer ibland och vill ha ett chefssvar. 

Och jag har ingen att bolla det med för jag är själv här. […] Det är något jag har fått jobba 

med hela året, att inte vara osäker eller inte att visa dig osäker, bestäm dig, så står du för det. 

[…] (2) / […] man ska vara beslutsfattare […] (3) / […] man tvingas ju ta beslut och fatta 

beslut kring saker och som man måste basera på ett eller annat. […] (4) / […] Jag gillar ett 

beslut, oavsett om det är rätt eller fel men det ska vara ett beslut och det ska vara nu. […] (7) 

/ […] i slutändan är det faktiskt jag som tar det avgörande beslutet ändå trots allt. […] (8) / 

[…] Du tvingas hela tiden att ta beslut, i alla dess former egentligen. […] (9) / […] men i 

liksom i arbetsgruppen så är du den som ska fatta besluten. Det hänger till syven och sist är 

det chefen som har det sista ordet. […] (11)  

 

Att kommunicera 

Vikten av information, kommunikation och tydlighet framkommer som något viktigt i 

chefskapet hos samtliga respondenter: Andra sidor hos dig själv som kan ha gynnat 

(chefskapet)? Tydlighet i kommunikation. Samma där, det finns både fördelar och nackdelar. 

(1) / […] det värsta som kan hända i en organisation är att folk tror en massa. Det sprids 

massa rykten. Går man då inte ut och är oerhört tydlig så tror jag inte att det fungerar. […] 

Sedan ska man inte berätta saker som kan skada en medarbetare eller där man inte är riktigt 

färdigtänkt, men då ska inte ens en smula komma ut av det som inte är färdigtänkt. […] (2) / 

[…] informationsflöde är jätteviktigt. […] Man måste informera jättetydligt […] 

Kommunikation är A och O, alltså få ut saker och ting. Sprida information och på rätt sätt. 

[…] (3) / […] Min förmåga att vara diplomatisk och anpassningsbar, det kan ju vara både 

plus och minus. Och det kan ju också tyckas att man kanske är mindre rak och att det är 

bättre med någon som är rak. […] Men sedan kan man förmedla saker på ett eller annat sätt 

och där är jag nog ganska duktig på att förklara eller omsätta eller använda språket i samtal 

och att en person kan man prata med på ett sätt och med en annan på ett annat sätt. […]  jag 

borde prata lite mindre, då blir man mer tydlig också tror jag. Språk, ordförråd och många 

ord kan ibland göra tydliga saker otydliga. […] […] Jag försöker nog att fånga upp genom 

att prata och diskutera och höra: har alla förstått? Är alla med på vad vi ska göra? Och hur 

kan jag hjälpa dig för att du ska lyckas med detta? Så det handlar ju om att följa upp och 

kontrollera att alla har förstått det de ska göra. […] (4) / […] så är det ytterst viktigt att jag 
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är tydlig och bra i min kommunikation med avdelningen.  […] Jag tror ändå att jag är bra på 

kommunikation och information […] Att veta vad som gäller, om det sker några förändringar 

eller vad som ska hända […] (5) / […] jag är lite dålig på att kommunicera. […] När jag väl 

bestämt mig för något ibland så tycker jag det är så självklart så ibland är min 

kommunikation inte så klar. Och jag kanske inte ger tillräckligt med information. […] Man 

måste vara jättebra på att kommunicera, man måste kommunicera massor! Någonting jag 

försöker lära mig. (6) / […]Och jag gillar att vara övertydlig. Så tydlighet i ledarskapet 

tycker jag är en bristvara faktiskt. […] (7) / […] jag är verkligen inte rädd för att säga vad 

jag tycker oavsett om det är till en säljare eller om det är till min vd. […] jag har varit mer 

ganska rak och ärlig […]  jag har varit ganska tydlig då i vad jag tycker och tänker […] (8) / 

[…]Det ställer krav på att man är oerhört tydlig och att alltid fattar beslut. […] Man måste 

vara tydlig med vad man vill. Genom att exakt uttrycka vad du vill […] efter mötet ska alla 

veta exakt vad man ska göra. Vet man inte det har man ingen aning om vart man är på väg. 

[…] Hur ofta blir det att de vet det? […] jag hoppas att det är oftare nu än tidigare varje fall. 

[…] väldigt mycket rak på sak. […] (9) / […] det som är viktigt är information, information, 

information. Förklara varför man gör saker och ting, vart vi ska och det är mycket (hör ej ett 

ord) information som inte har något värde i egentligen mitt utförande av arbete, utan 

egentligen att jag får en blick runt omkring mig, och det är inte lätt, när man är chef, att 

hinna med, att ge all den informationen, hur gör jag det på ett bra sätt, hur får jag ut den här 

informationen till de här, är de intresserade. […] Jag skulle se det som nummer ett 

information. Nummer två är ju att engagera, att skapa ett engagemang. […] (10) / […] att jag 

är öppen, jag vågar liksom uttrycka mina åsikter […] jag tror att jag är väldigt […] 

kommunikativ och då menar jag att jag försöker informera personalen vad som händer hela 

tiden […] se till att de får den information de behöver och också involvera dem […] diskutera 

lite hur vi ska gå vidare […] det är ju samtalet som är verktyget i allting. […] det är ju alltid 

svårt, alltså det här att, har de verkligen förstått vad jag har sagt och det de har förstått, är 

det det jag sade eller det jag menade? […] Sen märker man ibland när man inte har blivit 

förstådd och de kommer tillbaka: Amen du jag undrar […] när man får följdfrågor […] Alltså 

man måste vara väldigt, väldigt, väldigt tydlig, alltså det är på minimalistisk nivå, detaljnivå, 

det är och hela tiden tänka så som chef, det är lite svårt. (11)  

 

Att ge feedback 

Flera av respondenterna uttrycker vikten av att ge feedback i chefskapet: Det är något som jag 

tänker på och som jag också har tagit med mig […] att ge mycket feedback och göra det 
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snabbt […] : Du det där gjorde du riktigt bra. […] (2) / […] Sen är det roligt att få feedback 

och att ge freedback. […] och det är lika viktigt för mig som ledare att ge feedback som det är 

för medarbetarna att ge feedback. […] (5) / […] Jag lämnar ju feedback till alla och de vet 

att det kommer från mig. […] (6) / […] Det handlar ju om att jag också till mina 

medarbetare, när de gör något bra, säg det då. […] det handlar om ris och ros på alla nivåer 

egentligen, och det tror jag att ris är lika viktigt som ros, så att folk vet, att nu gjorde jag fel 

och nu gjorde jag rätt, utifrån det vi gemensamt har kommit överens om. […] (9) / […] Att 

man ger feedback är också jätteviktigt. Återkoppling både på liksom de små och de stora 

sakerna […] (11) 

 

 

Ensamhet och sätt att hantera den 

Ett tema som framkommer ur bearbetningen av materialet handlar om positionen som chef i 

förhållande till gruppen och den ensamhet som kan följa med den och sätt på vilka en chef 

kan hantera den. Flera beskriver ensamhet och en distans till underordnade som tar sig i 

uttryck på olika sätt: […] Alltså det har jag ju lärt mig efterhand, var är min balans mellan 

att vara en teamdeltagare och chef. Jag gick ut som kompis i produktionen och det funkade 

inte där. […] Jag kom fram till att det här funkar inte, gubbarna gör ju inte, han gör ju inte 

som jag vill. Så enkelt var det. […] Man måste skapa en distans och det har man svårt för när 

man kommer in i en organisation, att komma in som chef, rakt in så kan du lägga ribban. […] 

då måste man helt plötsligt ta distans, skapa en distans. Även om man inte måste vara 

jättedistans formell och ta på sig slipsen och stå där, så är det ändå och att du ska backa upp 

och där. Det var ett svårt steg att ta. Hur gjorde du det? Jag har nog aldrig riktigt gjort det, 

alltså det är svårt, det är jättesvårt att komma ur det, för man är en del av gänget. En kul grej 

som man märker är att, är man anställd i ett företag, de här roliga mejlen som kommer på 

fredagarna. De upphör när man blir chef. Tycker du det kan vara ensamt som chef? Ja, det 

kan vara ensamt det kan det vara. Det märkte jag under förra året, man blev mer och mer 

ensam. Man blev väldigt ensam ibland. […] man blir rätt ensam när man har trettio personer 

i ett konferensrum som inte tycker som en själv och försöka övertyga dem […] Då står man 

där med trettio personer som tycker det för då har de diskuterat det här förslaget som har 

kommit och har hur mycket argument som helst. […] Alltså nej, det gick inte hem, folk slog ut 

baklänges fullständigt. […] (3) / […] det har varit svårt att vara både chef och en i gruppen. 

Det kan jag säga att det är inte alltid lätt att vara mellanchef. Är man avdelningschef eller 

funktionschef så är man mer chef. Nu är jag en i gruppen, men samtidigt utanför gruppen och 
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det kan slita lite i en ibland. […] När jag har haft utvecklingssamtal, då är man verkligen 

chef. Det känner man. (5) / […] Det är ju också ett pris man inte riktigt förstod förrän senare 

att man inte kan vara vän med alla längre. […] Speciellt för mig som då satt i den här 

gruppen innan, så jag kände ju dessa på ett annat plan innan där man jobbade bredvid 

varandra. När man gick upp och blev chef så förstod man att man pratar skit om chefen 

oavsett vad som händer. Och det går inte att vara jättekompis med alla för du måste ta de här 

svåra besluten och det kan du inte göra påverkad av om Jonas är din kompis och Ebba är inte 

din kompis. Och ge Jonas det bra och Ebba det dåliga utan du måste vara objektiv.  […] Efter 

ett tag blev det att de distanserade sig lite till mig. […] De började nog prata mer sinsemellan 

och exkluderade mig. […] I början var det jättejobbigt, det var lite som att mista halva det 

man tyckte var kul på jobbet. […]  (6) / […] det är ganska ensamt på toppen. Jag har svårt att 

se hur du som chef kan bli kompis med de som jobbar där.  […]  för oftast kommer du i någon 

form utav kläm. […] (7) / […] när man är chef och ju högre upp man kommer, desto mer 

ensam blir man […] man måste hela tiden ha den här lilla, tänka på att ha den lilla lilla 

distansen till sina anställda. […] alla hade samma position som teamleader. Det var ju alltid 

att man stöttade och backade upp, man höll ihop i vått och torrt och man tyckte illa om sin 

chef eller om man tyckte någonting var galet så gick man samman […] när jag helt plötsligt 

skulle leda den här gruppen då blev det inte samma självklarhet att bjuda mig på lunch så och 

även liksom fick jag hålla mig utanför vissa diskussioner. […] jag kände mig i vissa perioder 

väldigt ensam där uppe […] (8) / Sedan hade jag nog också en bild om att det skulle vara 

eller att det är ensamt, att man är ganska ensam i sin roll. […] Alltså som chef är du ju den 

enda. […] Åh, det hänger, till syven och sist är det chefen som har det sista ordet. (11)   

 

Några skildrar hur ensamheten hanteras genom att söka informella sammanhang på andra 

nivåer inom organisationen: […] skillnaden mellan nu och innan, just det här att man kan inte 

vara kompis med alla på samma sätt som man var innan. […] man får nya vänner i banken 

på ett högre plan, bland chefer, för där pratar vi ju, och kan ha den dialogen […] Men sedan 

är det ju inte så jättepositivt, till de som jag har stått nära innan och jobbat jättemycket med. 

Där är det ju lite svårare […] vi står varandra väldigt nära, jag och min chef, vi har oerhört 

nära kontakt och samarbetar jätteväl. […] (2) / […] men jag har ett annat forum att dela de 

roliga mejlen med nu. Med mina chefskollegor […] där märker man faktiskt en organisatorisk 

skillnad. […] Jag ser det jättetydligt. […] man tar en distans […] man får inte de roliga 

mejlen, alltså man är inte riktigt med. Sedan kanske man har äldre kolleger som är chefer 

också, eller samma ålder. […] man följs ju åt en generation som tar stegen upp. Så då följs 
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man åt i det. […] Hur har du hanterat ensamheten? Ja, jag har väl sökt stöd hos kollegor i min 

position eller som vi har jobbat tillsammans länge som vi var, innan var vi ett par chefer som 

satt väldigt mycket tillsammans och körde ett par parallelle team. […] Vi kände varandra så 

att man fick kräka lite någonstans. (3) / […] Jag hade ju min andra grupp. Mina chefer som 

vi satt och pratade. […] Men det fick man finna någon annanstans. […] Jag fann det nog 

bland dem som satt i samma sits som jag. (6) / Jag tror att det i så fall bästa sättet är att se till 

du får dina kollegor […] funktionschefer, den nivån i så fall, söker stöd där. […] (7) 

 

 

Arbetsbelastning: gränssättning, prioritering och delegering 

Ett tema som utkristalliserades ur respondenternas berättelser har med arbetsbelastning att 

göra och illustrerar chefens tidskrävande och till viss del osynliga arbete som denne tidvis tar 

med sig hem och förhåller sig till genom att sätta gränser, prioritera och delegera. Flera 

belyser att chefsrollen innebär mycket jobb och ”jobbtänk” som har en inverkan på 

privatlivet: Att de allra flesta chefer lämnar inte jobbet när de går hem, det finns ett, eller 

borde i alla fall finnas ett engagemang. […] Jag tänker nog ofta på jobbet på helgerna och på 

kvällarna. […] Så vi (han och flickvännen) pratar nog rätt mycket även på det som kallas 

fritid. […] Jag tror att många medarbetare som trivs med att vara medarbetare som kanske 

inte har för sig, eller vill gå vidare, de släpper jobbet när de går hem klockan fem och det 

tycker jag är okej. […] (1) / […] Under den tiden jobbade jag 60 till 70 timmar i veckan. […] 

jag jobbade för mycket, att jag hade fel fokus. […] det var alldeles för mycket belastning. […] 

Vi blev inblandade i för mycket detaljer hela tiden som var extremt tidskrävande och det fanns 

ingen annan än vi som skulle ta beslut och vi visste knappt vad som var bäst. […] (3) / […] 

Ibland så tar man, eller man tar jobbet med sig hem, eller jag gör det ibland. Särskilt sådana 

här grejer när det gäller gruppdynamik. […] (5) / Viktigaste lärdom? […] Det är nog att man 

kan koppla av tror jag när man sätter sig i bilen på väg hem. Jag försöker ju ha, jobba 

faktiskt på jobbet och jobba mindre hemma. […] Och det har nog varit tuffare faktiskt på 

senare tid, mer krav, mer ont om tid. […] (7) / Det har inneburit rent personligt […] att jag 

försummat mycket av mitt privatliv, jag har jobbat väldigt mycket, jag har engagerat mig 

väldigt mycket i allt och alla […] rent personligt har det handlat om att jag har fått prioritera 

bort vissa bitar helt enkelt. […] men sedan är det ju den här tillgängligheten då som kanske 

är mest psykisk jobbig, […] oavsett var du befinner dig om du befinner dig på bröllop eller på 

trettioårsfest eller nyårsbal […] de bitarna som  har tärt ganska hårt […] tillgängligheten är 

egentligen en oskriven regel hos oss […] det är någonting som vi vill […] handlar ju om ren 
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egen vilja då att man vill faktiskt vara engagerad. […] Mer eller mindre är det måste. […] (8) 

/  […] Jag jobbar jätteintensivt när jag jobbar. […] jag är även efter, och då börjar jag jobba 

lite […] saker som jag missat tidigare. […] (9) / […], det är kul att vara chef, men det är 

också väldigt jobbigt ibland. Man jobbar hela tiden. […] det har ju varit lite stressigt också. 

[…] jag har tänkt mycket jobb […] jag har tagit med mig det hem […] jag har, tänker nog 

mer på jobb nu än när jag bara är liksom en vanlig medarbetare faktiskt.  (11)  

 

Några respondenter beskriver tidskrävande och i viss mån osynliga arbetsuppgifter som en 

chef kan ha: […] Man underskattar gärna rollen att vara ledare, att vara ledare och hur 

mycket tid det tar. […] Arbetsuppgiften blir tidskrävande att vara chef eftersom att du måste 

vara delaktig, du kan inte bara springa in och ut. Är du operativ så tar det tid. Minsta lilla 

sak kan ta lång tid att göra. Konkreta uppgifter att sitta och göra performance feedback eller 

gå igenom resource allocation agreement är okej, men att helt plötsligt ta det snacket som 

dyker upp att: Nu har jag en vattenskada hemma, mina gubbar måste komma där för 

försäkringsbolaget ska komma. Jaha, nu måste jag vara borta. Jaha, men det måste vi täcka, 

ska du ta semester? Alltså det jobbet, de dagliga småproblemen som dyker upp hos var och 

en. Det tar tid, det är underskattat. […] Där är ju jag en problemlösare och ibland är 

problemlösaren bara att sitta och säga: Jaha, vad menar du då, hur tycker du då, vad har du 

för förslag, hur skulle vi kunna göra? Man får igång dem själv. Det låter som en coachande 

roll? Ja, man underskattar den tiden och det är ett ärende bland hundratals som vi hanterar i 

veckan. Upplever du att det inte finns tid över till de uppgifterna? Ja, de finns inte på papper, 

det finns ingen som säger att jag ska vara den som sitter där, jag ska ju inte lösa några 

ärenden, jag ska ju vara chef. […] Det är det dagliga arbetet. (3) / […] Det arbete man 

gjorde var mycket mer konkret. När man inte är chef. […] Det ser ju inte jag på samma sätt i 

det jobb jag gör. Ibland tycker jag att jag sitter och jobbar häcken av mig i ett halvår och ser 

jag: Vad f-n är det jag har gjort liksom? En typisk sådan grej är alla möten. När man blir 

chef, man ska gå på möten hela dagarna. Det går liksom inte att komma ur. (6)  

 

Samtliga respondenter beskriver vikten av gränssättning och prioritering av olika slag: […] 

Jag tänker mycket mer på mitt uppdrag. […] jag får ju se till mitt område[…] (2) / […] då 

ska man blanda in HR. Det är också en erfarenhet man måste ta med sig, de är proffs på det 

[…] Att sätta gränser uppåt har jag också lärt mig. […] Även om jag skulle kunna hjälpa 

dem. Försöker hitta en distans. Det hade jag inte innan. Innan kunde jag vara mer så: Jamen 

det fixar jag. Den (säger ett ord vi inte uppfattar) växte ju bara. Den blev ju inte fixad. Där 
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skaffade man sig en besvikelse kring sig själv istället. Så folk började: blir aldrig (säger sitt 

namn) färdig. Nej, han har så mycket. Jamen då skulle han ju inte ha sagt att han skulle ta det 

[…]  Man måste ifrågasätta sin prioritet också. […] Att hitta prioriteringar är nog en sak. 

[…] Man lärde sig lite grand själv vad är det som är fokus, vad är min uppgift, den tog inte 

jag reda på innan jag började, alltså jag gick in i det. Lite naivt omoget. […] Så där lärde jag 

mig nog att man ska vara försiktig, vad är det jag tar på mig, vad är uppdraget, det är lätt att 

bli smickrad när du går in som rollen som ny chef. (3) / […] det handlar också om hur vi 

planerar och strukturerar vårt arbete. […] både på kort och på lång sikt, så att det är ett 

prioriteringsarbete. […] (4) / […] så är det ytterst viktigt att jag är tydlig och bra i min 

kommunikation med avdelningen. Hur är man det då? Man är det genom att prata på ett 

tydligt, få fram informationen tydligt och presentera den på ett tydligt sätt. Fundera över: Nu 

ska vi ha avdelningsmöte, vad är det allra viktigaste som jag vill säga på de här två timmarna 

vi har en gång i månaden? […] (5) / […] det måste man kanske stänga ute ibland då som chef 

[…] vilket är ohållbart ibland då, det blir för mycket, för mycket då. (6) / […] Jag och en 

annan chef började samtidigt här […] Och jag och den andra personen är ganska lika och 

våra problem är att vi börjar bli ganska trötta för vi har från början kört väldigt högt tempo 

och tycker till, är långt framme och hörs mycket. Då ställs det väldigt höga krav på oss också. 

[…] Så där börjar man bli lite listigare […] kanske inte alltid ser till att höras lika mycket 

[…] Det är alltid tufft tror jag för min organisation neråt för de vill ju att jag ska hjälpa till i 

det operativa. […] till en början sågs jag nog springa lite väl stora omvägar. Att jag springer 

lite listigare nu. Jag sprang på allt innan. […] jag lägger inte så mycket energi på vissa 

frågor som jag gjorde i början och tyckte till om allt. […] sätta gränser för sig själv. […] Att 

man egentligen prioriterar bort saker. Det måste man göra. Men det är tufft när man måste 

prioritera bort saker som man vet egentligen behöver göras. […] (7) / […] engagerat mig lite 

för mycket i det privata planet. […] det blev kanske lite mycket ibland, det blir att man kanske 

glömmer bort sig själv lite då i slutändan. […] jag har liksom fått tänka till att, nu får jag inte 

säga nej till de här bitarna för att då vet jag liksom att jag kommer inte att ha några vänner kvar […] 

en sådan negativ bit att jag har fått höra från mina vd också då att jag måste lära mig att 

stänga dörren liksom. […] det har väl blivit att det tagit energi av mig att jag får sitta liksom 

börja tänka på det här liksom inte har med mitt bord att göra egentligen […] (8) / […] Jag 

har tvingats, jag har ett mål, prioriterar jag fel så öppnar jag inte det målet. […] Vad är 

absolut viktigt och släpp resten […] Jag är rätt så strategisk också, det är också lite 

prioritering […] Jag brukar gå och älta […] det har jag insett att det är omöjligt. […] man 

måste ta helhetsgreppet om sin roll, vad ska gå framåt och släppa ganska mycket saker som 
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man gjorde förr om man går från specialist till chef. […] (9) / […] Det var det jag kunde göra 

ungefär på den tiden, jag kunde flagga upp för det, det var det jag klarade av […]Det måste 

man ju försöka ta till sig, sedan måste man också inse sina begränsningar, man kan inte ta till 

sig, och det märker man också, det gjorde jag i första projektet, du kan inte göra allt, du kan 

inte jobba när som helst, det är tjugofyra timmar, det är inte bättre du försöker jobba 

tjugofem. (10) / […] att man kan fokusera på uppgiften, att man kan prioritera det som är 

viktigt och jobba mot ett mål […] det dyker hela tiden upp saker som frestar […] man får lite 

grand vara den som håller fokus mot målen. […] det är väldigt lätt att man som chef tar på 

sig väldigt mycket […] liksom den här gränsen, vad ska jag göra och vad ska jag inte göra 

och bolla tillbaka. […] det har jag ju kommit fram till att jag helt plötsligt hade alldeles för 

mycket att göra och för mycket småsaker att fixa […] då känner jag att jag blir irriterad. Och 

då har jag också känt efter att: Nej, men det är inte okej. Utan då har jag bestämt mig för att: 

Nej, nu ska jag säga nej och lägga tillbaka det på personalen som kommer då med en fråga 

eller ett problem. (11) 

 

Vikten av att delegera och prestera genom andra tas upp av några respondenter: […] och det 

handlar om att prestera genom andra och att skapa förutsättningar för de andra att prestera 

så bra som möjligt. […] se till att de har rätt kunskaper och att sätta upp målbilder som är 

realistiska och som är motiverande för dem. […](4) / […] fast jag är inte så duktig på det, så 

att jag skulle göra något sådant är kanske inte så smart utan då delegerar jag hellre och lär 

mig av medarbetaren som är väldigt duktig på det. […] att man kan släppa, delegera, lita på 

andra människor och släppa själv. Det har jag lärt mig. (5) / […] alltså för mig har chefskap 

blivit att hitta former i en organisation, arbetssätt, där faktiskt medarbetaren klarar så mycket 

den bara kan själv, kan fatta så mycket beslut på egen hand. (11)  

 

 

Personlighet, självmedvetenhet och utveckling 

I intervjuerna framträder föreställningar både kring hur en chef bör vara och hur 

respondenterna själva är. Det senare kan tänkas illustrera en självmedvetenhet. Samtliga 

respondenter har en föreställning om sig själv och chefer i allmänhet som drivande, 

engagerade, målinriktade, handlingskraftiga med hög ambitionsnivå och 

utvecklingsbenägenhet: […] som chef så ska man liksom verkligen visa att man kan jobba. 

[…] Jag tycker att man i större utsträckning ska kunna förutsätta att en chef har ett 

engagemang och att en chef själv driver sitt engagemang. […] Sedan ställer jag nog rätt så 
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höga krav på mig själv […] det måste jag fixa om jag vill gå vidare. Du tänker dig att du vill 

gå vidare? Mmm. Mitt primära mål nu är varuhuschef. […] jag vill inte stå still i min 

utveckling, det är solklart. (1) / […] De här första åren är man hungrig, man skapar 

jättemycket, men har jättemycket energi, man vill väldigt mycket, man har kanske 

förutsättningarna för att ta nya steg, man kan jobba rätt mycket, man har ingen familj och allt 

det här. […] Man är ju lite A-typen, en A-människa som tycker om att jobba, att göra ett bra 

jobb, man är ambitiös. […] (3) / Jag är ganska förändringsbenägen. Vill gärna utveckla, 

utveckla gruppen, komma på nya sätt att arbeta för att få, det organisatoriska förändra. […] 

jag är ganska framåt som person. […] jag vill att det ska hända saker. Jag vill själv och är 

ganska social. Och jag tror att vissa egenskaper behövs för att man ska vara ledare. Man ska 

vara ganska, man måste vara drivande för att leda en grupp.  (5) / […] jag sökte bara 

utveckling. […] Jag är ganska hårt drivande. […] (6) / […] jag gillar att det ska gå snabbt. 

Jag är en väldigt rastlös person. […] (7) / […] jag engagerar mig otroligt mycket för 

företaget […] Dels tror jag att det är mitt engagemang och mina mål, jag har en vinnarskalle, 

jag är väldigt väldigt tävlingsinriktad, jag vill inte förlora, jag vill vara bäst, men jag har 

alltid kunna behålla min ödmjukhet. […] (8) / […] Jag tror att jag är framåtriktad, jag tycker 

det är kul att göra nya sker hela tiden, vilket gör att jag kanske är dålig på att göra befintliga 

grejer. Jag tycker det är jättekul att spåna idéer och komma fram till saker. Samt är jag väl 

lite ostrukturerad samtidigt. […] (9) / Jag är rädd för att det skulle kunna vara ett hinder att man 

är lite kaxig, sådär ung och vill framåt, slår sig på bröstet och lite sådär […] Det man skulle kunna 

säga är att man är lite djärv och riskbenägen ibland […] Jag hoppas på att utvecklas till att bli en 

uppskattad och respekterad ledare […] (10) / Jag tycker att jag är handlingskraftig, att jag 

ser till att saker händer. Säger jag att jag ska göra någonting så gör jag det. […] sen är jag 

ambitiös, vill gärna göra lite mer än vad jag måste. […] Jag känner att det är viktigt att 

chefen är drivande, ser till att det sker utveckling. […] (11) 

 

Att erkänna sina brister och fel samt ha en viss självdistans och vara prestigelös talar flera 

respondenter om: […] viktigt att hon talar om för mig att jag har fel, när jag har det och det 

har jag. […] då hade jag liksom hävdat med en dåres envishet att det finns inga sådana. Då 

får man ju krypa till korset nu. […] jag tror att gör man det lite med glimten i ögat så kommer 

man undan med det. Med det vikiga är ju att man kan säga: Nej, jag hade fel, ni hade rätt 

[…] jag kräver ju ganska ofta att andra människor ska ändra sitt perspektiv efter mina 

normer och värderingar och då måste man ju ställa upp och göra det själv också, annars blir 

det ju väldigt, väldigt konstigt. […] men det är klart att det svider när man liksom: F-n jag 
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hade fel igen! (skratt) Men det är svårt om man är stenhård och inte har någon självdistans 

[…] förmågan att erkänna när man har fel, det tror jag är viktigt. (1) / […] Man ska vara 

lyssnare, man ska vara beslutsfattare, det är bättre att fatta ett beslut, då får man hellre 

backa, man får inte vara stolt på det viset. Att du inte bara för in något, och bara för att du 

fört in något så är det så. Upptäcker du att det inte funkar eller teamet upptäcker att det inte 

funkar då kanske du måste vara lite lyhörd där och säga att det var fel av mig […] (3) / […] 

Jag tror jag är ganska prestigelös. (6) / […] våga visa brister. […] våga göra fel. […] (7) / 

[…] jag har aldrig velat utmärka mig själv […] Ödmjukhet och lyhördhet. […] man kan 

jobba utifrån att ens vad heter det underordnade, men liksom anställda har respekt för en. 

[…] Jag tror att de tre tillsammans utgör att man blir en chef utan att bli en sådan chef som 

sitter högt uppe på en pidestal. […] prestigelöshet, att en chef inte bara sitter där […] jag har 

aldrig kallat mig chef […] jag  försöker skapa en delaktighet hos mina anställda. […] jag ser 

på mig själv, med inte för mycket inte för stort allvar faktiskt, att man jag ser mig inte som en 

superchef […] jag tror att tar man sig själv för på stort allvar eller för mycket titel, att man 

måste ha visitkort det första man ska ha när man kommer på ett företag, det är ju en fasad 

liksom, det är mycket mycket yta där, handlar om, det tror jag inte blir bra i längden, det tror 

jag inte slutar, de anställda blir för mycket liksom det blir för långt, för stort glapp mellan 

anställda och chef. […] men ändå behålla sin ödmjukhet och inte säga att ja, jag är någon, 

jag är bättre än vad du är, det är mitt råd och det kommer jag att jobba med i fortsättningen 

också. Det tror jag är viktigt. (8) / […] Att man är prestigelös och bjuder mycket på sig själv 

är viktigt. För att om jag kan misslyckas kan även en medarbetare misslyckas. […] 

Prestigelös, jag har inga större problem med att någon går och gör saker som jag borde 

göra, jag kan göra allt stort till smått. För mig är det viktigaste, inte att jag är chef, utan att 

vi gör ett bra jobb som enhet. […] (9) / […] Jag har inga problem att säga när jag gör fel: Nu 

gjorde jag fel. Den respons man får på det är ofta att, oftast, någon gång har det hänt, att folk 

gör ett inhugg och säger att: Du fixar det här! […] och jag tar det beslutet om att vi ska 

bygga på det här sättet för det är utifrån den informationen jag ser som rätt och vettigast. 

Men det går så långt till att vi ska göra momentet fysiskt och då måste vi göra om, och då blir 

det ett glapp och då blir vi stillastående en tid och det är väldigt frustrerande. Då får man 

erkänna att det är på grund av mig. (10) / […] inte tro att man kan allting utan faktiskt vara 

öppen med att säga ibland, jag vet faktiskt inte […] (11)  

 

I följande citat ges exempel på hur respondenterna talar om sig själva, vilket kan tänkas vittna 

om en självmedvetenhet, självreflektion och emellanåt utveckling: […] där tror jag att jag 
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måste lägga ner mer fokus än många andra, som har det här lite mer naturligt för sig, kring 

att förstå varför människor gör som de gör och att varför de inte gör som jag tycker att de 

borde göra. […] Ja, alltså jag är väl ofta rätt så tydlig med hur jag vill ha det, alltså jag vet 

för det första ofta hur jag vill ha det. […] Om vi tar tydligheten och rakheten så sade jag ju 

nyss att jag tar bort processen. Och det är bra i de enkla frågorna, men det innebär också att 

i de komplicerade frågorna som kräver process, och det här är också nytt för mig, som jag 

har fattat nu och som jag inte fattade för ett år sedan, så är det ju. Alltså det här är helt 

otroligt att jag sitter och säger det, men det ju frågor där processen är det viktiga, där 

sakfrågan är oväsentlig, inte oväsentlig men av mindre betydelse. Jag kan fortfarande inte tro 

att jag precis sade det! Jag har länge hävdat att jag har behov av ickeprocess och det har jag 

gjort lite för att reta folk. (1) / Jag är inte så diplomatisk alltid. Jag är väldigt rak och jag 

ibland kanske kunde ha mer diplomati där. (2) / Jag är nog ganska så mycket, magkänsla tror 

jag har gynnat, jag har rätt så mycket  magkänsla, det gynnar mig. Känsla för? För att det 

här blev inte bra, eller det här blev bra. Jag känner nog av att det här kanske inte blev så bra 

om jag gör så eller detta blev inte bra så kan man fånga det i tid. Någon gång kanske man 

känner att den här personen inte var med. Den här får jag nog prata med separat. Det har 

nog räddat mig. (3) / […] Jag har ganska lätt att ta många olika sorters människor och det 

tror jag är en av mina fördelar. […]  Jag tror ändå att jag är bra på kommunikation och 

information. Jag tror att det beror på vad jag själv tycker är viktigt. […] Jag är ganska 

förändringsbenägen. Vill gärna utveckla, utveckla gruppen, komma på nya sätt att arbeta för 

att få, det organisatoriska förändra. […] jag är ganska framåt som person. […] jag vill att 

det ska hända saker. Jag vill själv och är ganska social. Och jag tror att vissa egenskaper 

behövs för att man ska vara ledare. Man ska vara ganska, man måste vara drivande för att 

leda en grupp. […] Jag är inte så bra på tålamod. Jag är ganska otålig. Det är också 

någonting jag får träna på i vardagen. […] när jag vill att det ska gå snabbt. Då måste jag 

backa och kanske låta gruppen få arbeta och komma till en lösning. […] men det är nog 

allmänt så att jag behöver tänka på det. […] Då är jag den i gruppen som håller koll på att vi 

måste gå vidare. […] (5) / Jag har märkt att jag tenderar att köra över lite känslor emellanåt. 

Ofta tar jag beslut som är för projektets goda istället för folkets intresse och önskemål. Och 

det har jag fått mycket feedback på att jag kanske borde se till dem som är runt mig istället. 

Och jag tror att det handlar mycket om att jag kanske inte har den erfarenheten så att jag kan 

balansera rätt, i alla fall inte under den första perioden. […] Men det kändes ganska okej för 

jag var medveten om vad jag hade gjort. […] Jag brukar ha koll på det mesta, kanske lite för 

mycket ibland. Det är också en balans jag behöver lära mig. […] jag är lite dålig på att 
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kommunicera. Det vet jag. […] Mitt ledarskap är annorlunda än en väldigt extrovert chef som 

är väldigt social och kanske har lätt för att kommunicera. […] Så jag kanske får jobba på att 

bli social, extrovert och tvinga mig göra vissa saker som inte är naturliga för mig. (6) / Så det 

känner jag att jag kan ha varit lite tuff med att forcera vissa saker. […] (7) / […] jag är inte 

så strukturerad vilket kan vara en fördel i vissa lägen, att man vågar testa vissa saker, men 

samtidigt är det en nackdel […]  Ostrukturerad, jag har inte ordning på mitt skrivbord, jag 

har inte flera olika mappar i min mejllåda, och det hämmar kreativiteten för det blir stressat, 

vilket gör att jag inte kan tänka, jag blir inte lika snabb i att räkna och att hitta på saker. Det 

är något jag jobbat med rätt så mycket. […] Det märker jag genom att jag omedvetet är 

stressad, jag är inte lika kreativ som jag var för två år sedan. Jag känner en undermedveten 

press […] (9) / […] som en väldigt social chef, social ledarkaraktär. […] Jag beskriver mig 

själv genom ett exempel, om de sociala delarna och det handlar om, bara med att ta bort 

fikarummet, att ha ett separat fikarum mellan befattningsnivåerna. Jag tyckte vi kunde fika 

tillsammans istället och det gjorde en bra respons hos de man hade med sig. […] Social, 

öppen och ärlig. Det är ju strukturerad också, det är tydligt, framhäver den sidan. Vad det nu 

innebär, det handlar att vara hård mot, att det är ordning, att det är rent. […] Min sociala 

sida, för att det får en trevligare stämning, det får folk bli engagerade, blir folk engagerade 

gör man ett bättre jobb, vilket ger oss nöjda kunder, vilket ger bra feedback till gubbarna. 

Kan man koppla ihop det tillsammans, att motivera människor till att känna engagemang i sitt 

jobb genom enkla saker, i sin sociala del som fikarummet, skratta lite, skämta lite på ett bra 

sätt, då kommer det också ge tillbaka någonting. Tycker folk det är roligt att gå till jobbet och 

gör ett bra jobb, då får man tillbaka någonting. Kan man då kortsluta cirkeln genom att 

tidigare ge feedback, det gjorde du bra eller en klapp på ryggen så kommer man framåt och 

gör bättre ekonomiska resultat. Det är ju det man mäts på, man mäts på sina ekonomiska 

resultat i företagsledningen, inte på sina sociala egenskaper, utan vad har du lyckats 

prestera, jo det här, det här och det här. […] Hindret i mitt chefskap är väl det då att jag, så 

att säga, processen alltså, då känner man att jag har ju idéer om det här, och idéer om det 

här, då blir det väldigt mycket snack och då stannar det upp av den anledningen, pratar man 

för mycket blir det ingenting gjort. Det har med det sociala det också? Ja, det är både och, 

men summan av det är ändå positivt […] men jag tror, det här är bara ren, jag har ingen 

liksom, jag har en känsla av att jag är att jag är snällare mot mina medarbetare än de runt 

omkring mig. Jag har mer överseende, lite mjukare än vad jag kan vara utåt mot vissa. […] 

Ja, alltså jag ser mig själv sårbar, eller mer känslomässigt engagerad än vad jag trodde jag 

skulle vara. Jag känslomässigt engagerar mig i medarbetarna än vad jag trodde att jag skulle 
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vilja göra, tror jag. Så skulle det kunna vara. Tillbaka till tidigare personlighetsfrågan om 

hur man får kunskap om sig själv, om man ändrats, så hoppas jag verkligen inte att mina 

egenskaper inte har ändrats så mycket. Jag kanske egentligen var så j-vla tuff, eller trodde att 

du skulle kunna vara så j-vla tuff utan ett konstaterande att du är, du bryr dig, du är rätt 

snäll. […] Utifrån din erfarenhet, vilket råd skulle du ge framtida chefer angående personlig 

utveckling? Ja, försök och känna på vem, ta tid på dig att lära känna dig själv innan du går in 

och tar rollen. Har du gjort det? Ja, jag tror det. Det gjorde jag i gränslandet när jag skulle 

gå från studier till arbete. Vad står jag för och vad vill jag? Vet jag det istället för att gå in 

och säga att det är skithäftigt att vara chef. Det vill jag. Vill du det? […] Sedan finns det 

andra aspekter som man ska titta på, sina värderingsgrunder […] Du känner att du har gjort 

något aktivt för att lära känna dig själv? Ja, det tycker jag och det är det rådet jag ger dem. 

Hoppa inte in i en chefsroll utan att veta, inte vem du själv är, för det vet man egentligen inte, 

utan att du har rätt uppfattning om dig själv. (10) / […] det är inte det att jag sett så många 

nya sidor hos mig själv utan mer att jag har blivit, att vad jag har trott om mig själv, har 

blivit mer bekräftat. […] när jag går in i, på en avdelning, så slår jag på det här att vara 

medveten om hur jag agerar och hur jag […] Och det är ju någonting jag har lärt mig kan 

jag säga för det är inget som jag, man i normala fall kanske till exempel nu ska jag verkligen 

slå på, vara fullt medveten om vad jag gör, vad jag säger och tänka mig för liksom i 

vanligdags, men ja det tycker jag har lärt mig mycket av. […] jag tror att som chef eller jag i 

alla fall, tänker mycket mer på, tänker mycket mer på hur jag är än vad jag gjorde innan. […] 

Alltså jag ser bara mer på mig själv, jag reflekterar ju mer kring mig själv i den rollen […] 

(11)  

 

Några respondenter uttalar att chefsrollen inneburit mycket på det personliga planet: […] Jag 

har liksom satt ner foten den senaste tiden och sagt att nu ska den trubbige (säger sitt namn) 

som alltid tar alla strider, han ska bort. […] och jag tror att det är många som är förvånade 

över hur fort det går, men det beror ju i slutändan på att jag har lagt väldigt mycket fokus på 

det. Alla hänger inte med på den nye (säger sitt namn). […] Jag tycker att jag har gjort en 

oerhörd resa från det att jag kom ut som löjtnant till (säger namnet på företaget), till där jag 

är idag. Det är en helt otrolig resa! Jag fattar inte att de kunde anställa mig från första 

början (skratt). […] Jag har lika långt kvar. […] Jag måste ju fortsätta utvecklas hela livet 

[…]  (1) / Jag har utvecklats mycket som person själv tack vare att jag har varit ledare. (5) / 

Chefsrollen har, ja, den har ju inneburit att jag vuxit mycket som person. (8) 
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Andra ser på det annorlunda: Jag har aldrig funderat så mycket på det, kanske (vad 

chefsrollen inneburit för dig som person). […] Nej. […] Nej, jag tycker inte att jag har 

ändrats sådär jättemycket […] (6) / Jag hoppas att det inte har hänt så mycket, för att jag 

hoppas att, ja det är ju klart att man utvecklas i allt det man gör, men det ser man ju inte 

alltid, när man är på tåget att man färdas någonstans. Andra kanske upplever jag att man 

kanske utvecklas med tiden, men jag hoppas ändå att man inte ändrar sin personlighet efter 

sin befattning utan att man fortfarande kan ha ett öppet synsätt en öppen dialog och liknande, 

men det är mycket möjligt att det kan ändras med tiden. Än så länge är man väl lite naiv och 

tror att man kan förändra världen och tänka i nya banor och göra saker på ett annorlunda 

sätt. Det tror jag, så jag tror inte att jag har förändrats så mycket. (10)  

 

 

Mellanmänskligt samspel 

Samtliga respondenter berättar om möten med andra människor som är olika och beter sig på 

olika sätt. Sätt att förhålla sig till och hantera mellanmänskliga samspel och de konflikter som 

uppstår skildras, i flera fall utifrån en lärprocess.  

 

Att människor är olika och fungerar bättre eller sämre ihop och hur en chef kan tänka kring 

det utmålas av huvuddelen av respondenterna: Personkemin är extremt viktig. (1) / […] Men 

samtidigt ta jättestor hänsyn till att alla andra har varit här väldigt länge och kan sin sak och 

försöka lära av dem istället. Och får dem lära dig och du/jag accepterar det, då helt plötsligt 

accepterar de äldre också att jag kommer med mina idéer. […] Att läsa läget, det handlar 

likadant om alla medarbetare här, att läsa läget innan man dundrar på med sin egen 

kunskap. […] Jag är inte så diplomatisk alltid. Jag är väldigt rak och jag ibland kanske kunde 

ha mer diplomati där. För att vissa vill ha raka svar och kan ge raka svar. Men vissa kan 

varken ge eller ta det, då får man linda lite mer, och det är inte jag speciellt bra på. Jag är 

bra på det när jag läser personen rätt, men har jag inte haft tid att läsa personen, som jag sa 

innan att se lite var den står, kan jag nog vara lite rätt fram. […] det måste man ha en 

förståelse för […] att känna av hur den ligger kompetensmässigt[…] (2) / […] som är 

ytterligare en kultur. Man kan inte hantera dem på samma sätt. Sådant lär man sig 

jättetydligt. Det är en känsla man får, man upptäcker saker, man kan inte säga saker på 

samma sätt som till en tysk, som till en svensk […] där har du en jättekulturell skillnad som 

du måste lära dig. […] Så kulturbiten och bakgrund och sådant måste man ta hänsyn till när 

man leder folk […]  jag är nog lite soft, jag anpassar lite utifrån att jag förstår den andra 
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personen. Försöker utnyttja deras, är de duktiga och kunniga så ska man ju acceptera det och 

respektera det och utnyttja det istället, försöka bygga på det istället. […] Man mognar ju, 

man får referenser, man mognar utifrån att man får träffa människor som, som både är yngre 

och äldre än sig själv. Man kommer in och träffar en människa som är femtio-femtiofem och 

har jättelång erfarenhet, kan man inte tackla på samma sätt som en het tjugofemåring som 

kommer in och är jättehungrig. Det är två helt olika saker. Det är en spridning där som man 

måste ta hänsyn till. […] Vissa är jättesnabba, vissa människor är ju jättesnabba på att fatta, 

jag köper detta, det är inget att snacka om, medan vissa tycker att detta går fel, men det 

kanske är jättepositivt […] (3) / […] Jag tror att det är chefens ansvar att både lära känna 

sina anställda och analysera vad stimuleras den här människan av, att ständigt bli bättre 

eller nå en annan position inom företaget. Eftersträva ständig utveckling, inte stagnera. […] 

Jag vill nog hellre bygga mitt ledarskap på att ena och få förståelse mellan folk i gruppen och 

förståelse för vad jag vill åstadkomma och fånga upp vad det är de vill åstadkomma. […] 

Men det är ju viktigt att man får den informationen för annars har man kanske inte förståelse 

för varför en person presterar sämre […] jag tror inte de ser mig som den här auktoritäre 

chefen som styr och ställer och pekar med hela handen utan och därför tror jag också att de 

har förtroende att komma och prata om saker och det märker jag att de gör också. […] Jag 

är nog ganska diplomatisk tror jag så att jag försöker nog oftast hitta fredliga vägar att gå. 

[…] Jag är nog mer resonerande i min ledarstil och vill bygga den verksamhet jag ansvarar 

för på samverkan. […] Det är svårt när människor är väldigt olika, få dem att tänka om, 

kanske vidga sina vyer också, och se att man kan göra saker på olika sätt […] (4) / […] 

Sedan är det ju så att det som också är svårt är att jag kommer ju bättre överens med vissa än 

andra. Så är det ju alltid, alltid och det kommer man inte ifrån.  […] Man kan vara omtyckt, 

man kan vara mindre omtyckt. Man kan agera på vissa sätt som passar vissa människor och 

ogillas av andra […] Den största uppgiften för en chef är att hitta en balans och både vara 

bestämd, men ändå väldigt lyhörd. […] Jag har ganska lätt att ta många olika sorters 

människor och det tror jag är en av mina fördelar. […] Ledarskapet är ett ömsesidigt 

förhållande mellan ledaren och medarbetarna. […] Äh, relationer, relationsmässigt har jag 

blivit mycket bättre. […] Ja, alla människor är olika. […] Jag har lärt mig att hitta olika sätt 

att motivera människor. Alla behöver helt olika sätt, olika former för att folk är olika […] 

Alla har olika bakgrund och är duktiga på olika saker. […] Du tycker att du har lärt dig själv 

om andra människor via chefsrollen? Ja, mycket om andra människor, hur andra människor 

fungerar och interagerar med varandra. (5) / […] Det är så många människor som man ska 

anpassa sig till […] och alla dessa tjugoåtta är ju totalt olika. […] när vi kommer till Taiwan 
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så är det självklart att vi här i Europa inte har förstått vad det är dom egentligen vill. (6) / 

[…] Och jag har också då noterat vem det är som jag måste fortsätta det med, och vem som 

jag kan släppa. […] Där jag vet att folk springer inte lika snabbt som mig. Och det måste man 

ha förståelse för. […] Och att kanske inte alla har samma behov av fart som jag. […] (7) / 

[…] man har lärt sig att förstå olika sorters  människor […] är ju att man har fått lära känna 

många människor […] jag har alltid varit mån om att alla ska må bra och trivas på företaget 

[…] blivit kanske lite mamma […] även ganska tidigt eller väldigt tidigt förklara att om hur 

ni får ha hur många idéer ni vill och det är jättebra att vi har ett öppet forum och samlar in 

idéer. […] det är ju den största erfarenheten människokännedomen, att ha fått träffa så 

otroligt mycket folk, dels inom rekryteringen och dels genom kunderna ute på fältet. Alla de 

människor som man träffat dagligen och fått både positiv och negativ respons ifrån, men 

främst alla som jag intervjuat under alla dessa år. Det är ju säkert flera hundra personer som 

har kommit då och man har skapat sig en väldigt bra människokännedom. Det är ju en 

jätteerfarenhet känner jag nu som jag kan bära med mig […] (8) / […] Men har du då 

individer av olika natur, unga friska, fräscha och hungriga, eller äldre mer erfarna, så kan 

det vara intressant, de äldre har inte samma tempo, men gör oftast mindre fel […] Då får 

man ju hitta en balans där man ser att de också är motiverade. […] då måste du försöka 

lyssna av, vad är det de vill veta, vad vill de höra. Det får du bara genom att titta dem i 

ögonen och du är ju inte alls intresserad av vad jag pratar om, det ser jag ju, då ska vi ju inte 

fortsätta att prata om det, då ska vi prata om fotboll istället, men du är ju intresserad av det 

här, då kan vi ta det vid ett annat tillfälle, alltså då försöker man kolla upp de här olika. Så 

det har jag ju försökt göra, men det är som sagt för kort tid, få underställda. […] man kan 

känna att i den här gruppen var jag accepterad, eller har man, här funkar det inte så bra. 

[…] Ja den ena första projektet, yngre medarbetare, bara ett par år äldre än mig själv, och 

nästa projekt, äldre medarbetare, det är väldigt långt spann däremellan. Den ena gruppen 

där har man en dialog som är ja lite sådär machostämning, han ska visa sig tuff och stark och 

ska inte släppa på sina principer, medan den andre gruppen är prestigelös […] Det är väl de 

här två grupperna som kan exemplifiera de här skillnaderna […] I den gruppen hade man lite 

svårare att komma in, närmare medarbetarna, men då var det mer underställd än vad du var 

medarbetare och i den andre gruppen var det mer medarbetare än underställd. Det där blev 

ju ganska tydligt för mig, jag funkade bättre i den andre gruppen än den äldre. Vad var 

skillnaden, varför var det så, var det åldern, var det jag som var grön, var det jag som tyckte 

det var viktigt att sätta ned foten, få min vilja igenom, eller var det så att de var hopsvetsade 

från början att de inte var intresserade att jag kom in? Det låter som om du har reflekterat. Ja 
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det gör man, det måste man göra, det är ju det att jag lägger det på mig själv, jag är ganska 

rädd för att misslyckas […] Det kommer ju konstellationer så att säga när man möter andra 

grupper, medarbetare, underställda, medarbetare, kolleger, överställda och andra 

intressenter. […] Sedan var den erfarenheten är, den är ju svår, det är ja just det att det är 

individen, varje människa som är individ har behöv, har specifika behov, kvaliteter och 

egenskaper. Det måste man ju försöka ta till sig, sedan måste man också inse sina 

begränsningar, man kan inte ta till sig, och det märker man också, det gjorde jag i första 

projektet, du kan inte göra allt […] (10) / […] genom att vara chef, alltså genom för, i och 

med att det är så mycket möten med människor. […] (11)  

 

Konflikter och konflikthantering 

Samtliga respondenter ger en bild av konflikter på arbetsplatsen som en chef måste gå in i och 

hantera. Enligt flera verkar det som att konflikthantering och självreglering är något som 

chefer kan bli bättre på. Följande citat illustrerar konflikter och konflikthantering: Jag har 

retat upp och förnärmat och trampat på tårna på ett helt annat sätt än jag hade behövt göra. 

[…] det finns en kvinna på mitt jobb […]. Hon och jag bråkar alltid och det är så 

okonstruktivt så det liknar ingenting. […] det är en massa friktioner där vi möts head on och 

så ska vi liksom avgöra vem som har rätt och det går ju rätt mycket energi till det. Nu har jag 

insett att om hon säger något som jag tycker är fel som egentligen inte är viktigt. Alltså jag 

kan tycka att: Nu har hon fel, men det här tänker jag inte jag lägga energi på eller att 

prioritera och väljer strider på ett helt annat sätt än jag gjort. […] när det började gå upp för 

mig. […] (1) / […] Det är just när jag känner av att en person klara av att ta det. Jag måste 

hitta andra vägar att säga det på ett bättre sätt, och inte att ta alla strider där och då utan 

kanske bara säga såhär: Ja, vi är inte riktigt överens, eller jag hör vad du säger, men jag vill 

inte diskutera det här just nu utan jag får lov att återkomma till dig, och då tänka efter hur är 

det nu jag ska formulera det. […]  Då känner jag, då kommer det upp i mitt huvud, det är inte 

rätt forum (säger sitt namn), det är inte rätt forum (säger sitt namn). […] (2) / […] Det var 

några kontroverser där jag sade nej, du får inte göra det, du ska göra si och så […] då tyckte 

hon i sin aggressivitet mot mig, att jag var omogen, att jag inte förstod hennes behov och att 

jag hade vunnit i längden om jag hade supportat henne osv. […] Nu är det tvärtom att hon 

respekterar mig jättemycket […] Så hon och jag har ju växt tillsammans. Hon var här och jag 

var här och vi liksom hittade varandra. Man gör det när man jobbar tillsammans, det gör 

man, men ibland funkar det inte alls. Vissa människor går det inte att samarbeta med. Då är 

det svårt, då gäller det att hitta en balans och att vara professionell och så kör man bara, men 
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det är jättesvårt. / […] man blir rätt ensam när man har trettio personer i ett konferensrum 

som inte tycker som en själv och försöka övertyga dem […] Då står man där med trettio 

personer som tycker det för då har de diskuterat det här förslaget som har kommit och har 

hur mycket argument som helst. […] Alltså nej, det gick inte hem, folk slog ut baklänges 

fullständigt. […] Så jämkade vi lite […] det kan jag hålla med om så här i efterhand. […] Det 

var en process för att komma dithän som är ganska bra nu, så vi behövde nog gå via den 

pucken […] det tog tid och folk var jätteaggressiva . Det var en process vi behövde jobba 

igenom alla. Det får man liksom köpa och då kan man inte säga att: Var jag en dålig chef nu, 

eller det här funkar inte alls eller det här de fattar inte, de är dumma i huvudet. Det var ju att 

folk var upprörda. […] Det låter som ni har olika perspektiv som chef och anställda. Ja, det 

har man. Det krockar, det gör det […] Tänka på att organisationen inte är där man själv är, 

teamet är inte där. […] (3) / […] jag brukar inte stöta mig med folk, eftersom jag har en 

förmåga att anpassa mig till hur folk är […] Sedan hamnar man ju ibland i en mindre rolig 

sits. Man får ju också ansvaret för lösa eventuella konflikter, problem. […] Till faktiska 

problem i arbetet […] Och det kan man inte bara se genom fingrarna med utan måste då 

agera på ett eller annat sätt och ta tag i de problem som finns. Försöka vara konstruktiv. […] 

(4) /  […] Nu har jag varit på en väldigt bra avdelning där folk har kommit väldigt bra 

överens, men det har ju inte alltid så varit fallet utan då får man lösa den situationen och 

lyssna till agera och försöka agera utifrån vad man har hört. […] Man måste verkligen lyssna 

på alla parter först. […] det är en utmaning att ta de här konflikterna och lösa det så att man 

som ledare inte är konflikträdd.  […] Jag har förstått att jag är modigare än vad jag trodde. 

Just det här med konflikter som vi pratade om innan, att jag inte har varit med om så många 

konflikter överhuvudtaget. Eller jo, jag har oftast varit mitt emellan personer. […] Och att 

våga gå in i konflikter. Så att våga det har jag lärt mig. Jag tycker inte om det, men det är ett 

måste. […] det är mindre kul, men det känns bra efteråt. […] men jag är ändå ledare, det är 

mitt ansvar att det fungerar och det kanske inte är så populärt, men man måste göra det och 

när man väl har löst det, situationen så känns det: Puh, jag gjorde det. Det var inte roligt, 

men jag gjorde det och då har man samlat mer styrka till nästa gång en sådan situation 

uppkommer. (5) / Konflikthantering är typisk. […] / För mig är chefskap förknippat med 

mycket konflikthantering och problemlösning på personliga plan, och det var kanske inget jag 

tyckte var kul när jag blev erbjuden jobbet. Men nu när jag har varit det ett litet tag så inser 

jag att det är faktiskt jäkligt roligt. […] så det är ett ständigt slagsmål och det är ganska kul 

att vara med i detta. (6) / […] Jag tycker att vi har generellt för lite konflikter, många ja-

sägare då. Och det är inte jag rädd för att säga. […] Och ställa folk lite mot väggen ibland. 
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[…] Och oftast om man använder en konflikt på rätt sätt så kan det tom bli mer positivt efter 

än vad det var innan. […] konflikter som inte kommer upp till ytan, då går man och tycker 

istället. […] (7) / […] man har lärt sig ta konflikter […] man har inte alltid varit överens om 

vissa saker […] då lärde jag mig ju verkligen något nytt, att det är lika bra att ta tag i en 

konflikt meddetsamma och att jag insåg att vara konflikträdd är inte speciellt gynnsamt alls. 

[…] Jag kanske var lite konflikträdd tidigare […] men med tidens gång ser man att det ger ju 

ingenting att vara konflikträdd så att jag är inte konflikträdd vare sig mot mina vänner eller 

mot mina kolleger idag för att det, det gör inte relationerna bättre tycker jag. […] (8) / […} 

Då gäller det att vara medlare samtidigt som att tvinga fram bra resultat från vår sida. Det är 

lite knepigt. […] Då gäller det att vara konkret, vad är problemet […] exakt vad och sedan 

hitta en lösning på det och det är också att fatta beslut. […] Jag är inte konflikträdd längre, 

men jag tror att jag har haft lite svårt att ta konflikter tidigare, det är något jag måste jobba 

med. Det är allt från svåra samtal med medarbetare […] Det kan vara lite jobbigt, jag tycker 

inte det nu, men jag tyckte det i början: Fan, ska jag behöva ta det här samtalet och säga att 

han är en j-vla sopa denna vecka. […] / […] problem som alla har med varandra. […] du får 

konkreta exempel […] Ofta handlar det om att lyssna på vad andra har gjort, även om det har 

varit dåligt, det är jättevikigt. […] (9) / I ledarskapsrollen då naturligtvis har man en dignitet 

att man ska så, ja, naturligtvis strejk på bygget, det var en jättekick när det löste sig, man 

känner att man var den som initierade hur man löste det, det gav mig insikt om att kanske 

kunna klara av konflikter och hur jag gick tillväga vid konflikthanteringen. […] Så samlades 

vi, så fick vi presentera en varsin sida av hur vi såg på problemställningen […] vi kunde 

utifrån situationen inse att vi kan ju faktiskt prata med varandra och det var ett bra sätt att 

lösa det på. Hur visste du hur du skulle lösa det? Bra fråga, det vet jag faktiskt inte. Känsla, 

jag tror man luktar av. […] det är mer hur jag gör det, hur viktig är frågan för mig. Du 

prioriterar dina konflikter? Ja, jag tror jag gör det så att säga, vad handlar det här om 

egentligen […] (10) / […] jag vågar liksom hantera konflikter, att jag möter dem, jag låter 

det inte liksom bara om det är någonting så låter jag inte bara det vara utan då säger jag till 

att: Nej, men nu måste vi faktiskt prata om det här, vad är det som är problemet och så? […] 

konflikter, att jag vågar, att jag vågar ta dem. Jag tror att det ger ett förtroende, alltså att de 

känner att de kan komma till mig istället för att springa undan […] att man vågar hantera 

konflikter och inte sticker huvudet i sanden, tycker jag är viktigt. […] (11) 
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Affekt- och självreglering 

Flera skildrar hur de genom reflektion och inre dialog reglerar eller försöker reglera sig själv 

och sina känslor på arbetet: Nu har hon fel men det här tänker inte jag lägga min energi på 

eller prioritera och väljer strider på ett helt annat sätt än jag gjort. […] vilket är oerhört 

irriterande efteråt, att man inte kan hålla sig själv. […] Det är inte att vara en god förebild 

att stå och höja rösten mot en kollega, som jag har gjort mot (säger namnet på en 

medarbetare) ett flertal tillfällen, vilket är oerhört irriterande efteråt, att man inte kan hålla 

sig själv. […] Personkemin är extremt viktig. Fast jag är ändå besviken på mig själv att jag 

inte kan hantera (säger namnet på medarbetaren). Det stör mig och det hade jag velat lära 

mig mycket, mycket tydligare och mycket mycket fortare än jag gör nu, för jag blir fortfarande 

förbannad på henne. […] Jag hoppas att det kommer, eller jag kommer, jag är bättre på det 

nu än vad jag var för ett tag sedan. Vad är det som gör det? Att jag tänker. […] och när jag 

kommit tillräckligt långt så istället för att bara gå igång så fort jag ser henne så går jag och 

tänker: Ja, just det, det är (säger namnet på medarbetaren), nu ska du hålla dig lugn. […] 

Idag stod jag och pratade med henne i säkert en kvart och jag tyckte att hon hade fel 

jättemycket, men jag blev inte arg. Vad hände där? Beskriv den situationen, vad var det som 

gjorde att du klarade det? Alltså det var nog att jag pratar med mig själv samtidigt som jag 

pratar med (säger namnet på medarbetaren), att ja nu säger hon väldigt, väldigt dumma saker, 

men hugg inte på henne, släpp det liksom. […] (1) / […] Det är just när jag känner av att en 

person klara av att ta det. Jag måste hitta andra vägar att säga det på ett bättre sätt, och inte 

att ta alla strider där och då utan kanske bara säga såhär: Ja, vi är inte riktigt överens, eller 

jag hör vad du säger, men jag vill inte diskutera det här just nu utan jag får lov att 

återkomma till dig, och då tänka efter hur är det nu jag ska formulera det. […]  Då känner 

jag, då kommer det upp i mitt huvud, det är inte rätt forum (säger sitt namn), det är inte rätt 

forum (säger sitt namn). […] jag har en jobb (säger sitt namn) och jag har en hemma (säger 

sitt namn), och jag kör nog på med en jobb (säger sitt namn), lite även hur jag känner. […] 

(2) / […] Jag jämfört med en medarbetare måste, måste tänka på kanske hur jag uppför mig. 

Jag kan inte säga och tänka precis vad jag tycker för jag måste föregå med gott exempel och 

det är det som kan vara ganska jobbigt ibland. För jag är också bara en person och ibland 

känner man för att bara skrika högt eller, men man måste tänka för man måste föregå med 

gott exempel. Äh, det är en del av ledarskapet.  […] (5) / […] Så jag måste ju sätta band på 

mig själv och försöka lugna ner mitt tempo då, så att det är ju inget jag kan ändra på, så som 

jag är som person. Men jag kan ju ändra på det på utsidan så att säga. Så det är något jag 

trycker ner, min rastlöshet, lite. […] (7) / […] jag fick verkligen bita mig i läppen för att inte 



Första chefsrollen och personlig utveckling  

 51

liksom gå över linjen för alltså mig själv […] för att inte börja liksom munhuggas med dem 

eller ifrågasätta dem eller kränka dem på något sätt, så vet man när man blir upprörd och 

arg, hur man ska hantera det […] hantera utan att bli upprörd och ändå ha ett bra 

förhållningssätt. […] jag försöker liksom bara att tänka att: Nej, men håll dig lugn och ändra 

inte ditt röstläge utan, ja, var tydlig, stå på dig och börja inte vela.  (11) 

 

 

Lär- och insiktsprocesser 

Samtliga respondenter talar i termer av ett lärande i rollen som chef och flera belyser insikter 

av olika slag. Att de har lärt sig något utgör ett sätt att se på lärprocessen, vad de har lärt sig 

utgör ett annat medan hur de har lärt sig utgör ett tredje sätt.  

 

Som framgår av följande citat verkar det som att första chefsrollen innebär nya lärdomar av 

olika slag genom reflektion, träning, misstag och feedback från andra: […] man har gått på 

rätt mycket smällar, att jag har haft fel så många gånger […] och när man har gjort det ett 

antal gånger så lär man sig liksom att just det: Nu är jag på väg rakt in i den väggen igen.  

[…] Var har du lärt dig detta då? Det har ju varit den hårda vägen. Kan du beskriva hur det 

varit hårt? Jag tror personalen rätt ofta har uppfattat att jag är rak och tydlig och finner en 

trygghet i det. Sedan finns det då vissa som inte tycker att det är roligt när jag är tydlig med 

vad jag vill, tycker att det är jobbigt. Men framför allt så har mina kollegor och chefer tyckt 

att det är j-vligt jobbigt, när jag hela tiden liksom, när jag inte ifrågasätter mina kollegors 

engagemang utan bara förutsätter att den är på samma nivå som min och kör på det, det har 

skapat jättemycket friktioner. Det förstår jag nog, men det fattade inte jag för ett år sedan. 

[…] jag är bättre på det nu än vad jag var för ett tag sedan. […] Nej, det har man fått lära 

sig då […] och sedan så lär man sig av de misstag man gör på vägen. Det viktiga är att man 

lär sig, att man tittar på varför blev det fel? Vad hände? Vad ska jag göra nästa gång? (1) / 

[…] Man hamnar i vissa fällor, alltid den första tiden. Man lär ju sig stadigt och det är ju en 

av de fällorna jag kommit på. […] jag har lärt mig. Jag tänker mycket mer på vad jag säger 

nu än innan. Jag tänker mer på mitt uppdrag. […] mycket tydligare med att det är bestämt. 

[…] Jag vågar mer, jag är tydligare, och jag sätts på prov mycket mer än vad jag gjorde 

innan. […] Vad är det som gör att du vågar mer? Det är nog för att jag har mandatet, jag vet 

att jag får, men också att jag har gått utbildningar och diskuterar mycket ledarskapsfrågor 

med min chef. […] ledarskap tar lång tid […] det är ett livslång lärande, eftersom du har 

olika personer att vara ledare för. […] en lång process […] jag vet inte hur man blir en 
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färdig bra ledare. Det är nog bara stegvis att lära sig. […] (2) /  […] det känner man på sig, 

ibland kan man få så att här lärde jag mig något nytt och här gjorde jag fel.  […] det har man 

lärt sig också, att man får ge och ta lite mer. […]  Jag har ju lärt mig att jag måste visa att 

jag är chef. Men samtidigt, det är svårt, för jag är ju inte den som, jag vill ju hitta en lösning 

som är positiv, där båda två tjänar på det, och det är liksom ett dilemma, för det kan man inte 

hitta alltid, och då måste chefen sätta ner foten. […] Man lär sig mycket av erfarenhet. […] 

(3) / […] Ja, jag har väl lärt mig mycket. Både av erfarenhet och dessutom gått lite utbildning 

[…] att hantera vissa uppgifter som man har som chef helt enkelt. […] Och det är ju en 

träningssak från att bli medveten till att eventuellt ha kunskap och förändra det om det nu 

behövs att fylla på med kunskap för att ändra ett beteende eller ett sätt till att sedan få ändra 

beteendet och att man inte behöver tänka på det längre. Det är ju en process och det tar ju 

tid. […] För mig ett aktivt exempel då som jag får tänka på för det är ju inte automatiskt det 

är ju att prata mindre och lyssna mer. […] lyssna på vad de säger och att inte bara prata 

själv. […] Jag pratar väldigt mycket. […] (4) / […] Jag har lärt mig att ta bättre hänsyn till 

andra människor, hur viktigt det är att alla får komma till tals. […] Jag har mindre 

kontrollbehov än vad jag hade och jag har haft ganska mycket kontrollbehov. Jag litar mer på 

andra människor. […] att man kan släppa, delegera, lita på andra människor och släppa 

själv. Det har jag lärt mig. […] Det har jag lärt mig lite grann fast jag inte är så duktig på 

det […] Jag har nog blivit mer lyhörd. […] Ja, jag gjorde nog rätt här, sedan har jag även 

fattat fel beslut, men man är ju inte mer än människa. […] det har hänt någon gång i en 

rekryteringsprocess. […] och jag har helt enkel valt fel. […] Man kan inte lyckas med allt. 

[…] Att man kan släppa, delegera, lita på andra människor och släppa själv. Det har jag lärt 

mig. (Hur lärde du dig det?) Att träna i vardagen. […] Jag är inte så bra på tålamod. Jag är 

ganska otålig. Det är också någonting jag får träna på i vardagen. […] när jag vill att det ska 

gå snabbt. Då måste jag backa och kanske låta gruppen få arbeta och komma till en lösning. 

[...]  Jag måste stå upp och prata inför folk som jag egentligen aldrig har gillat, men nu ser 

jag det inte som ett problem. Och jag har till och med fått höra att jag är bra på det och 

första gången jag hörde det: Ursäkta? Men jag hatar det här. […] Jag står där uppe och alla 

tittar på mig och jag har aldrig gillat det, men det har jag fått träna på. Så det gäller bara: 

göra det, göra det, göra det och sedan så är det inte ett problem. […] Tydlighet tror jag att 

jag har blivit bättre på. Jag har ibland svårt att få fram vad jag vill säga, men man övar på 

det. Det har jag också blivit bättre på. (5) / Misstag är jättebra. När saker och ting går fel lär 

man sig ofta också om sig själv. […] Jag har gjort en massa misstag […] Det har nog bara 

kommit när man blivit utsatt för det x antal gånger. […] det var också något som hände när 
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man växte in i rollen lite grann. Alltså ett annat ansvarsområde och andra saker som var 

viktiga för att det skulle fungera. […] det tog mig en månad innan det gick upp för mig […] 

Vi gjorde en management profile […] När jag fick den så tyckte jag den verkade helt knasig 

och tyckte inte att den stämde, men efter ett tag när man hade reflekterat och man visste fan 

alltså. […] och av dem så lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, varför jag gör vissa 

saker och sådär. (6) / […] Genom att testa. Det tror jag, våga prova. […] Vågar du inte göra 

fel så är det som att säga nej till utveckling. […] Man växer ju jättemycket. […] Självkänsla. 

[…] självförtroende, varje sak du ställs inför, om du klarar den så får du ett bättre 

självförtroende. […] Varje utmaning man ställs inför gör ju att man växer lite till. […] i 

början var jag väldigt detaljstyrande, väldigt kontrollerande. […] så det tror jag, i början var 

jag nog och sågs också som väldigt klampande. […] Jag har nog lärt mig här också att ta 

initiativ, det tror jag. […] Jag tycker det som chef, det är också en sak som jag har lärt mig 

att faktiskt att  […] Och nu har jag lärt mig till slut att jag måste vara väldigt tydlig och gå ut 

att säga till dem […] (7) / […] Man samlar väl kunskap varje dag om sig själv från barn till 

gamla från okända till kända personer så att jag tror aldrig jag kommer till att bli fullärd om 

mig själv. […] så hittar jag ju olika vinklar av mig själv ständigt. […] Jag tror att de 

gångerna man har lärt sig om sig själv är ju väl de första gångerna som man ska pröva något 

nytt. […]  jag kan ju se tillbaka nu på ett helt annat sätt än vad jag har gjort tidigare […] jag 

har lärt mig att lyssna väldigt mycket på min magkänsla, det här känns bra, det här känns 

inte bra, det är något jag har kunnat utveckla som är bra då som chef. […] jag ser bara ljust 

på min personliga utveckling oavsett vad det leder till […] jag har även insett att det inte är 

något negativt kanske att misslyckas i vissa bitar. […] det är bara köpa och göra bättre nästa 

gång. […] (8) / […] Att man är prestigelös och bjuder mycket på sig själv är viktigt. För att 

om jag kan misslyckas kan även en medarbetare misslyckas.  […] Gör man fel ett par gånger 

så märks det och då lär man sig, learning by doing it. […] Men jag tror att man måste gå på 

pumpen några gånger föra att lära sig. […] Det tar väl tid att lära sig ganska många saker, 

man måste göra vissa, det blir jättesvårt att läsa sig till att vara chef, det finns massa teorier. 

[…] Men jag tror man måste köra det själv […] det är svårt att läsa sig till en sådan sak. […] 

när man är lite pressad och tvingas fatta beslut då lär man sig ganska mycket om sig själv. 

[…] Under press lär man sig mest tror jag. […] däremot kan jag när jag är stressad blir 

mycket så att då är det mitt sätt som gäller och då lyssnar jag inte, och det är ingen positiv 

egenskap. […] lärt mig ganska mycket i de flesta situationer. Detta är också ett sådant 

tillfälle när du ställer frågor som jag aldrig har ställt till mig själv. Jag lär mig väl saker om 

det här men det gör jag inte förrän om en vecka när jag funderar över det men inte just nu. 



Första chefsrollen och personlig utveckling  

 54

(9) / […] Sedan personalfrågan, den är ju speciell, och den är ju den svåra, 

personalansvaret, när man kommer in i fackliga diskussioner, de sociala bitarna. Det har 

man ju inte testat innan, det var ju en prövning […] det är genom misslyckande man lär sig. 

Om man driver ett projekt och det där var inte bra, vad var det som inte var bra? Var det 

projektet, var det uppgiften eller var det jag? […] Så börjar man nysta i det, så plockar man 

fram det. (10) / […] det är ju någonting som jag har lärt mig efter hand […] jag ser ju att jag 

har ju jättemycket kvar att lära. […] jag känner mig ganska trygg nu med att stå eller att ha 

en ledande roll kan man säga. […] jag har känt en större osäkerhet inför det, nu känner jag 

mig ganska bekväm i det. […] det är liksom en vana det här att jag har fått träna mig i […] 

(11) 

 

Reflektion som verktyg 

Reflektionen framkommer från flera som ett viktigt verktyg i chefsrollen: Vilka är dina 

viktigaste lärdomar om dig själv under din tid som chef? Stanna upp och fundera tror jag, 

alltså reflektion är jätteviktig. […] Men med viss stolthet så säger jag då att den största delen 

av utvecklingen beror på att jag ofta stannar upp och funderar på vad jag säger, hur det 

uppfattas och hur jag kan säga det annorlunda. […] Det finns säkert de som har det naturligt 

för sig och bara klarar det utan att tänka, fast jag tror att de är rätt så få. (1) / Vad har 

chefsrollen inneburit för dig som person? Man reflekterar väldigt mycket på sig själv. Det gör 

man, man upptäcker saker och ting som man gör och beter sig, som ibland fungerar jättebra 

och ibland inte fungerar alls. Man lär sig. […] chefsrollen som sådan, man reflekterar nog 

mer på beteenden som chef än vad du gör som vanlig anställd även om du åldras. Varför gör 

du det? Och det gör du för att du tar ett ansvar för personer, du möter personer på ett annat 

sätt som chef än att du sitter och flabbar vid fikabordet. […] När reflekterar du? Första 

gången när man gör det reflekterar man över det. Man tror man kan göra en performance 

feedback på sitt sätt. För det första har man skapat sig en egen vision om, man har fått en 

performance feedback själv, utifrån det har man skapat en egen modell, att det här tyckte jag 

var kasst, det här var bra. Jag har inte fått en träning hur jag ger eller tar performance 

feedback. Det har jag ju skapat själv, en modell för hur jag ger det. (3) / Ja, fast jag behöver 

inte fundera lika mycket längre. […] men jag kommer fram till det lättare för att jag har övat. 

Jag kan sortera bättre tror jag. […] jag observerar väldigt mycket. Jag har börjat tycka det 

är roligt att observera, mycket mer än vad jag gjorde innan. […] Jag reflekterar mycket mer, 

jag har aldrig reflekterat innan. […] Det är inget jag kan styra, men det kan jag göra efter 

jobbet innan jag går och lägger mig. Vad hände egentligen idag? […] och jag trodde inte att 
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jag var så som person för jag är ganska praktisk av mig, men det har gett mig mycket 

reflektioner och jag tycker det är jätteintressant. Men tänker du dig att det är chefsrollen som 

har fått dig att göra det för att det behövs? Det var nog den som triggade det från början, att 

det här behövs. (5) / Det är ju aldrig kul att få något negativt tillbaka men jag visste varför 

jag hade gjort och jag kunde stå för det även om jag kanske hade kunnat göra på ett 

annorlunda sätt med facit i hand, men det visste jag inte då. […] Jag har lärt mig att titta på 

andra möjligheter. […] Så att det är något jag hela tiden får tänka på. […] Jag tänker 

massor. (6) / […] Och min målsättning är ju att ta del av nya utmaningar. Få nya 

chefsbefattningar och lära mig mer och mer. […] Jag tror att den här naturliga fallenheten 

som ledare den växer ju hela tiden, du ser mer naturligt på situationer och inte behöva klura 

på beslut utan det kommer mer från höften. […] (7) / […] stanna upp och fundera på vad man 

håller på med, och den tiden har jag väl inte riktigt haft. […] syftet är att få folk att tvingas 

att reflektera, det är väl en form av reflektion jag har gjort, på kurser som (säger ett förkortat 

namn på organisationen) haft. […] (9) / […] att då sitta som ung och fundera, hur ska jag 

tackla frågan, det här är ändå väldigt styrande för den här människans liv, hur jag beter mig, 

hur jag är i förhållande till den här personen. […] Det är ju så att man måste tänka när man 

pratar, hur man förhåller sig. […] Då är man ju verkligen inne på individansvaret och det 

ansvaret måste man ju ta till sig, reflektera över […] Det är nog den reflektionen jag hunnit 

göra på så kort tid. […] (10) / Sen så blir det ganska mycket, alltså i efterhand om det varit 

olika situationer där jag i efterhand liksom funderar på vad jag sade, om det var bra det jag 

sade eller om det var dåligt det jag sade, om jag kunde gjort någonting annorlunda, men även 

innan, alltså inför kanske ett samtal, att jag försöker förbereda mig på det, men mycket i 

efterhand, mycket tid går faktiskt åt att alltså fundera på hur reagerade hon på detta och hur 

kunde jag gjort annorlunda? […] Och jag rannsakar mig själv. […] jag kan tänka mig att jag 

är lite så till naturen, men det har förstärkts av att vara chef. […] jag skulle vilja bli […] utan 

att behöva tänka på det, alltså du vet här ja, när det sätter sig i ryggmärgen. […] det är 

målet, det ska vara så naturligt, det ska inte behöva vara någonting som jag hela tiden tänker 

på. […] vissa saker ska vara lite mer självklara, att man inte i varje situation ska behöva 

liksom rådfråga sig själv […] nu har jag varit chef i lite mer än ett år och varje situation har 

varit ganska ny, alltså många nya situationer som jag har gjort för första gången, till exempel 

nu har jag haft första rundan av medarbetarsamtal, nu ska jag ha andra rundan av 

medarbetarsamtal och jag i efterhand kunde jag liksom utvärdera då, vad var det jag saknade 

[…] jag tror att där blir man får bättre färdigheter, att jag kommer att bli bättre och bättre 
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och bättre på att hålla medarbetarsamtal […] kommer att sitta lite mer naturligt […] Det är 

reflektionstid att åka kommunalt. (11) 

 

Feedback från andra 

Flera respondenter talar om ett lärande i förhållande till sig själva utifrån den feedback som de 

efterfrågar hos andra människor eller som dessa ger: Det är nog min chef som talar om att jag 

är sådan, det är inget man alltid vet. Det var i ett utvecklingssamtal, man försöker alltid i ett 

utvecklingssamtal plocka fram någonting som är mindre bra och som man ska utveckla. Där 

kom det fram att jag kunde jobba lite med diplomatin då. […] det är något som jag tänkt på 

oerhört mycket […] att försöka ta saker i rätt forum och i rätt ordning, och det är en sak man 

lär sig. Jag har gått UGL, det är en vecka där man lär känna sig själv kan man säga. Där 

lärde jag mig också hantera den typen av saker. […] ju längre upp man kommer desto mindre 

säger folk till en […] man hade ju velat att kollegor också hade sagt det. […] man vågar inte 

för man vet inte ska jag använda det till någonting. […] Sedan är ju utvecklingssamtalen 

oerhört viktiga och har du då en bra chef som vågar säga vad hon tycker och tänker och 

vågar tala om för mig vad jag ska utveckla för något, och jag också är mottaglig för det, för 

det är ju inte. […] sedan är det ju en sak, vad man får för relationer utanför jobbet […]  med 

sambon. […] det är ju också något som jag tänkt på i efterhand, att han uppfattar mig som 

väldigt ordentlig. […] Jag vill gärna ha feedback på vad jag gör, jag tror att ju äldre jag blir 

kommer, jag kommer alltid till att tycka det är trevligt med feedback. […] (2) / Det är väl 

egentligen både genom säljgruppen i sig naturligtvis, man får feedback på mitt sätt att arbeta 

och leda och styra gruppen. […] också kanske allra mest […] från vår vd som är min chef 

[…] Men det kan nog ändå finnas en liten nivå/brytningsskillnad och jag misstänker att det är 

på vissa plan. Man vill kanske inte i alla lägen kritisera sin chef. […] Är det konstruktiv 

kritik, saker som de tycker: att det där borde du bli bättre på, så är det väl positivt att jag får 

reda på det. Hur ska jag annats kunna bli bättre eller förändra mitt sätt att leda […] Man blir 

ju hemmablind. (4) / […] för jag har ju velat ha feedback, när jag har haft utvecklingssamtal 

med mina medarbetare för då vill jag även att vi går in på hur de tycker att jag är som ledare 

för det är jätteviktigt. […] och det är ju inte bara för min skull utan det är ju för vår skull så 

att vi kan ha en bättre relation och ett bättre resultat. […] jag vill gärna ha feedback på hur 

jag är som ledare. […]  och ibland får man direkta komplimanger. Det här gjorde du j-vligt 

bra! Och det var härligt att få höra det när man hade kämpat så. Och jag kunde ta det och 

känna att: Ja, jag gjorde faktiskt det här bra. […] (Hur får du kunskap om dig själv?) […] jag 

vill gärna ha feedback på hur jag är som ledare och även om jag är ledare så har ju jag 
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också en chef och har utvecklingssamtal och lönesamtal. Och där går vi igenom vissa 

kriterier. Vi har även en medarbetarundersökning […] där får alla medarbetare bedöma sina 

chefer anonymt då […] och där fick jag ju en uppfattning. […] Det var mycket om att jag var 

bra på att ta hand om relationer och så där.  […] det kan jag få i vardagen, vänner, familj. 

Det är ju inte bara i arbetslivet man får kunskap om sig själv. Göra nya saker. […] Så jag lär 

mig genom erfarenhet också, vad jag upplever i vardagen.  (5) / […] Jag lämnar ju feedback 

till alla och de vet att det kommer från mig. De får göra det om de vill och då vet inte jag att 

det kommer från, ja. Då brukar jag lära mig ganska mycket. […] Vissa vet jag tittar 

jättemycket på mitt arbete och deras feedback lyssnar jag mycket på för jag vet att det 

stämmer. […] Det fick jag mycket feedback på att jag inte lyssnade. […] (6) / […] Det var väl 

mest att jag pratade med min, mycket med min chef […] kunde han ju väldigt lätt se och ge 

råd och tips och bolla idéer och ge feedback i både positiv och negativ feedback. […] fått 

mycket feedback från mina kollegor. […]  folk runt omkring mig ger mig feedback. […] (8) / 

[…] jag har haft bra coaching uppifrån […] jag har fått feedback från chef […] (9) / […] Det 

kommer ju konstellationer så att säga när man möter andra grupper, medarbetare, 

underställda, medarbetare, kolleger, överställda och andra intressenter. Och det är en 

samstämmig bild, minsta gemensamma nämnare är, jag gör ett strukturerat jobb, är otålig, är 

glad och trevlig. […] Hur får du kunskap om dig själv? Ja, det är ju bemötandet, vilket 

bemötande får jag genom dem jag möter. […] hur bemöts mina resonemang, hur bemöts mina 

idéer, hur bemöts mina infallsvinklar på saker och ting. (10) / […] dels så frågar jag faktiskt 

ibland, skulle önska att jag gjorde det oftare, men personalen om vad de tycker om olika, 

alltså hur jag har agerat i olika situationer. […] men även min chef i utvecklingssamtal […] 

Sedan har jag även tänkt att jag ska utforma en liten enkät, anonym enkät som de kan få svara 

på, alltså som rör mitt ledarskap för jag vill väldigt gärna veta vad de tycker och ändra mig i 

fall det inte är bra. (11) 

 

 

Få stöd 

Ett annat tema som presenterades av huvuddelen av respondenterna handlar om att få stöd, 

antingen i form av att personer i respondenternas omvärld, framför allt i organisationen, 

utgjort ett stöd eller att det funnits en brist på det. Att någon har stöttat och trott på cheferna 

verkar ha varit betydelsefullt i sammanhanget. Jag resonerar jättemycket med min flickvän. 

[…] varit ett oerhört bollplank för mig. […] Hon kan ge mig en helt annan syn på saker som 

jag inte förstår på jobbet. […] Så hon har varit en väldigt stor resurs i att få mig att förstå 
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[…]  det är nog en stor lärdom att ta hjälp av andra, att kunna få andra att vara ens 

bollplank och man kan lätta sig. Och också då att öppna upp och lyssna på vad andra kan 

bidra med och så använda det själv. Man behöver inte uppfinna hjulet själv, när det finns 

andra som har varit med om andra situationer. […] Nej, det finns inget mentorskap på det 

sättet. […] Det kan jag känna är en brist. […] Jag skulle ju, när det gäller bollplank, där är 

många människor som jag kan prata med i varuhuset, men samtidigt […] finns också en 

naturlig rivalitet eftersom vi i slutändan vill ha samma jobb allihop. Där kan jag tycka att det 

hade varit schysst att ha en mentor som är för det första ordentligt senior [...] och har gjort 

alla misstagen som både jag och min chef har och kommer att göra. […] så det hade varit 

schysst samtidigt som jag ser det som orimligt på (säger företagets namn). […] så det är ju 

svårlöst, men det är ju klart man kan önska sig det i alla fall. (1) / […] Sedan har jag haft en 

chef som har stått och kurrat och fört fram mig hela vägen, låtit mig gå utbildningar, tagit 

upp mig […]  snabbt […]  att man håller en om ryggen, att man är accepterad, att när jag 

har bestämt vissa saker att de då inte kommer från högre nivå och ändrar saken, utan ska den 

ändras ska den ändras via mig i så fall, för att jag inte är inte perfekt, att jag har fullständig 

acceptans i det jag gör. […] (2) / […] Så att det är ju en nackdel som har, en läggningssak, 

men det kan man ju jobba med, och det man kan få i de situationerna är nog stöd från sin 

chef. Alltså vet jag att min chef har sagt att detta gäller är det lättare för mig med ett negativt 

budskap, inte att man ska skylla på sin chef, men utan att vi har bestämt på högre nivå att 

göra så här och så här. […] Det jag tycker är svårt är att hitta stöd när man är ny chef. Har 

du fått något stöd? Nej, inte jättemycket, man får inte det. Alltså det pratas om mentorskap 

och så där och vi har varit dåliga. […] Man planerar väldigt mycket på medarbetaren, men 

inte på chefsnivå utan för chefen får klara det själv för han har ju blivit chef, han får reda det 

själv. Stödet skulle vara karriärcoach eller något i den stilen där man ges möjligheter. Jag 

har haft en mentor utanför (säger namnet på företaget) under en period. Det finns ett 

mentorprogram, men det är något man söker till själv, man får själv leta upp det där. HR-

organisationen kanske sänder ut något mejl. Sedan är det ju upp till var och en lite grann. 

[…] Vissa chefer har en förmåga att göra det själv, för de ser om sitt eget hur samtidigt som 

de drivs, vissa kanske inte gör det. […] (3) / […] han coachar mig såsom jag är tänkt att 

coacha, sedan skulle han säkert kunna göra det bättre. […] (4) / Jag fick jobba i en ny grupp 

och hade en ledare som gav mig väldigt mycket självständighet, som litade på mig fast jag 

egentligen inte hade gjort detta innan, men som litade fullt på mig och där fick jag stöd när 

jag behövde det. […] (5) / Vårt chefskap tycker jag faktiskt är ganska tydligt. Där är inte så 

många frågetecken för mig. Man har möjlighet att utveckla sig, vi får fortbildning om man vill 
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det osv. man kan få hjälp inom de områden man inte funkar. Så jag tycker företaget stöttar 

väldigt mycket. […] (6) / […] jag tyckte att  jag fick otroligt bra stöd […] jag har haft turen 

och har alltid haft väldigt väldigt bra dialog med mina chefer […] de har verkligen supportat 

mig till hundra procent […] (8) / […] vi är åtta mellanchefer som träffas och diskuterar 

saker, så man kan bolla exakt samma […]  du måste ha någon form av mentor, som säger om 

du gör bra eller dåliga saker som chef. […] (9) / Vad skulle din organisation kunna göra för 

att underlätta ledarskapet i organisationen? Har du fått något stöd? Ja, absolut, det är något 

jag nämnde förut, när man tar på sig ett ansvar att man gjort fel och organisationen sluter 

upp under en och säger: Du fixar det. Det är en kick. […] Finns det något som skulle kunna 

underlätta ledarskapet i organisationen? […] Det man skulle kunna tänka är ju att ges 

tillfällen att reflektera över sitt ledarskap. Har du givits tillfälle? Nja, får jag väl säga. Jag 

har väl sökt mig, har fått väldigt bra kontakt med andra chefer och blivit att man diskuterat, 

rent utifrån mitt eget perspektiv, i informella sammanhang, inte formella. […] det är ju en 

informell del och det är kanske att det ligger i linje av att man har sökt det, man har tagit 

kontakt med de som man tror skulle kunna få den stöttningen av. Så det har visat sig att det 

funkar, fd chefer på byggföretag, på samma koncern. (10) / […] att ha en ledningsgrupp […] 

som står bakom mig som chef lite grann. […] en sak […] som faktiskt har hjälp mig i 

chefskapet […] det var ju att jag hade en mentor […] hitta min roll så att säga eller förstå 

den […]  visa att hon trodde på mig, ge mig ansvar, verkligen stå bakom mig hela tiden och 

det har ju betytt jättemycket […] har hon ju ändå spelat en stor roll för hon har hela tiden 

trott på mig fast jag inte hade någon erfarenhet av att vara chef […] jag har ju en rektor över 

mig och det är ju jätteskönt att ha någon att bolla idéer med.[…] liksom bearbeta saker och 

ting innan jag kommer ut till personalgruppen. […] man blir bättre förberedd, tycker jag, när 

man har någon kollega att bolla med.  (11) 

 

 

Övrigt 

Det fanns även teman som endast några eller någon tog upp som kan tänkas belysa 

spridningen i upplevelser av första chefsrollen.  

     

Kön/Genus 

Nämnvärt är att det endast är kvinnliga respondenter som uttrycker sig i en diskurs om 

manligt och kvinnligt: […] killar talar om att de vill bli chefer, att de vill gå vidare. Det gör 

inte ens tjejer om man frågar, de gör det sent, därför utvecklar man tjejer sent i ledarrollen. 
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Tips till tjejer som vill bli chef: Tala om det. Jag sa: Ja om ett par år, men inte nu. Men tala 

om det: Jag vill det. Jag tror inte så många tjejer gör det, men killar gör det. […] det är lite 

kvinnligt också, det här med att man känner sig stark, det gör man ju vissa dagar och vissa 

dagar gör man ju det inte. […] (2) / […] som jag tror kanske är väldigt kvinnligt då att man 

engagerar sig lite för mycket […] jag har jobbat väldigt mycket med många män […]  jag 

inte har varit den här tjejiga tjejen […] jag är inte någon liten docka som folk behöver sitta 

och gå runt fem varv för att de är rädda att jag ska gå sönder […] (8) / […] nu håller vi på 

med ett projekt om jämställdhet, så det är ju väldigt mycket liksom fokus på det egna 

förhållningssättet. Hur är jag? Alltså hur agerar jag utifrån ett jämställdhetsperspektiv […] 

det kan ju vara våra roller här hemma till exempel […] (11)  

 

Rättvisa och ekvidistans  

Några av respondenterna tar upp vikten av rättvisa och ekvidistans till de anställda: […] Det 

är jätteviktigt att man är rättvis och konsekvent för att annars kan personer bli förvirrade 

[…] Sedan är det ju så att det som också är svårt är att jag kommer ju bättre överens med 

vissa än andra. Så är det ju alltid, alltid och det kommer man inte ifrån. Men det gäller ju att 

på arbetstid när vi är på avdelningen, på avdelningsmöten, att jag behandlar alla exakt lika. 

Och det är ju någonting jag har fått tänka på. Det måste jag tänka på.  (5) / […]Och det går 

inte att vara jättekompis med alla för du måste ta de här svåra besluten och det kan du inte 

göra påverkad av om Jonas är din kompis och Ebba är inte din kompis. Och ge Jonas det bra 

och Ebba det dåliga utan du måste vara objektiv. (6) / […] jag har bestämt en regel, regeln 

bryts och de försöker få regeln att, göra ett undantag helt enkelt, men att där är jag väldigt 

väldigt hård, att nej skulle jag, då brukar jag säga det att ja, men skulle vi göra så att det är 

etthundrafemtio säljare där ute, skulle alla komma så, då behöver vi ju inte ha några regler 

och det är likaså om man lovar någonting, kan vara vad som helst egentligen, en biobiljett 

eller så […] men jag kan inte lova en person en biobiljett för att då har jag i stort sett lovat 

etthundrafemtio personer en biobiljett […] (8) / […] samtidigt som man inte ska ha 

favoriserande eller dömande syndabock, för man måste ju få hela flocken med sig […] (10) 

 

Lyhördhet 

Att lyssna in andra och vara lyhörd som chef framkommer i några respondenters berättelser: 

Hur får du kunskap om dig själv? Reflektion. Lyhördhet, man lär sig väldigt mycket på att 

lyssna och tita och se. (1) / Den största uppgiften för en chef är att hitta en balans och både 

vara bestämd, men ändå väldigt lyhörd. […] Jag har lärt mig att ta bättre hänsyn till andra 
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människor, hur viktigt det är att alla får komma till tals. […] Jag har nog blivit mer lyhörd. 

(5) / […] i förra så var där specifikt en dam som väldigt gärna ville utveckla sig eller ha ett 

visst ansvarsområde då och jag såg behovet någon annanstans så jag körde liksom över vad 

hon ville. Det fick jag mycket feedback på, att jag inte lyssnade. […] (6) / […] jag får 

verkligen träna på att lyssna in alla. […] lyssna in andra och försöker ta reda på vad andra 

människor tycker, tänker och känner. […] Lyhördhet också och det, ja det gör jag ofta genom 

att bara liksom gå runt eller gå in i lunchrummet eller då efter fikat och bara sitta och lyssna 

och ha en ganska passiv roll, bara känna in vad är det för, att man kan göra det att man kan 

känna in vad är, hur är stämningen? (11) 

 

Gemensamma mål, visioner och prestationer 

Gemenskapen i arbetet som chef finns, i kontrast till ensamheten, också representerad i några 

respondenters svar: […] Även om jag var ledare för laget så är jag ändå en i laget. Jag 

saknar att motivera, bolla idéer, delegera, se folk bli glada, se allas reaktioner, nå målet 

tillsammans. […] Vi ska nå samma mål egentligen, så det spelar ingen roll vilken position 

man har för vi har samma mål för företaget eller avdelningen. […] (5) / […] jag vet att för att 

kunna bli bäst behöver jag har hjälp från hela företaget äh jag själv har inte kunnat skapa att 

jag blivit där jag är utan det är en liten bit bonus ifrån varje person. […] (8) / […] och då 

möts man av detta av att man hade en vision, vi gick tillsammans. (10) 

 

Förebilder 

Vissa av respondenterna har ingen chefsförebild medan andra beskriver personer som utgjort 

eller utgör en förebild: Min nuvarande varuhuschef […] han var min förebild, fast är det inte 

längre. […] Han blev politisk korrekt, mer än nödvändigt. (1) / […] en chef jag hade för två 

år sedan tror jag. (6) / […] det är ju min chef […] det är han som har gjort mig till den jag är 

[…] han är jätteduktig […] (8) / Man är väl en samling av de man har haft. En reducerad 

fond. Jag hoppas man har plockat detaljer som man har haft och upplevt, och att man lär sig 

av de detaljer som inte var positiva, att man tar de till sig. (10) / […] plockat småbitar från en 

massa olika […] (11) 

 

Ett yrke i sig 

En av respondenternas råd till framtida chefer får avsluta resultatpresentationen: […] Våga 

vara chef också, chef är ett yrke i sig, det är inte något man gör med vänsterhanden. […] 

Kommer in som chef och se till att du är chef då, direkt från början. (9) 
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Diskussion 

Genom intervjuerna fick vi en inblick i och en fördjupad förståelse av första chefsrollens 

innebörd och hur den inverkar på ett personligt plan. Hur pass representativa dessa 

upplevelser är för nyblivna chefer eller vilka andra erfarenheter som finns, vet vi utifrån 

denna metod, inte. Undersökningen är att betrakta som en av flera tänkbara representationer 

och inte som en slutgiltig version av den sociala verkligheten. Följande del diskuterar den 

empiriska bearbetningen i den ordning temana presenterades, dels utifrån våra teoretiska 

utgångspunkter, dels utifrån teorier som vi i efterhand tycker belyser resultaten. Avsnittet 

avslutas med metodologiska reflektioner i syfte att påminna läsaren om de metodologiska 

invändningar som kan göra sig gällande i sammanhanget och som läsaren bör ta i beaktning 

vid tolkningen av resultatet.  

 

Chefsrollen 

Det framkommer både positiva och negativa aspekter av chefsrollen, både explicit och 

implicit. Att det är roligt och kul samt en fri roll förs fram som åsikter i sammanhanget 

samtidigt som några pekar på svårigheter med och frustration i rollen. Därtill belyses känslor 

av ensamhet och en hög arbetsbelastning som har en inverkan på fritid.  Hill (1992) fann i sin 

undersökning att många av cheferna kände en inre tillfredsställelse associerad med 

chefsjobbet efter att ha upptäckt dess styrkor och svagheter. Att uttrycka chefsrollen i termer 

av att ha roligt och kul skulle även kunna kopplas till ett av de grundelement som många 

ledare har gemensamt enligt Bennis (1990), passion. En ledare som älskar det han gör och 

känner passion för sin uppgift kan inspirera andra medarbetare att känna likadant, menar 

Bennis (1990). 

 

Att engagera, stödja, coacha, fatta beslut, kommunicera och ge feedback framkommer i 

undersökningen som viktiga uppgifter i första chefsrollen. Enligt Kotter (1990) utgör 

ledarskap en process som skapar förändring genom tre subprocesser: etablera riktning, ansluta 

människor och motivera/inspirera. Dessa processer finns representerade i citaten under 

rubrikerna ”Att engagera” och ”Gemensamma mål, visioner och prestationer”. Vad gäller 

etablera riktning talar några respondenter om gemensamma mål för företaget eller 

avdelningen och om en vision, att man gick tillsammans. Att ansluta människor uttrycks i 

citat som ”Här måste jag vara med och skapa att hela avdelningen går mot det här hållet”. I 
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samband med berättelserna av att engagera framgår det även att chefen måste motivera och 

inspirera sina medarbetare.   

 

Kotter (1990) menar att subprocessen att etablera riktning kräver branschkunskap, förmåga att 

uppskatta elementen i affärsstrategi samt viss trygghet i att ta risker. Att få med sig 

medarbetarna kräver olika kommunikationsförmågor, förståelse för de olika grupperna av 

människor chefen kommunicerar med samt trovärdighet baserad på goda arbetsrelationer. Att 

motivera människor kräver en grundläggande förståelse för mänskligt beteende, insikter i 

grundläggande värderingar hos medarbetarna samt en viss mängd empati. (Kotter, 1990) 

Samtliga respondenter tar upp vikten av information, kommunikation och tydlighet. 

Exempelvis säger en av respondenterna: ”Kommunikation är A och O”. Under temat 

mellanmänskligt samspel beskrivs erfarenheter av att människor är olika och den förståelse 

för detta som krävs i arbetet som chef, vilket skulle kunna hänga ihop med chefsrollens 

uppgifter. 

 

Mintzberg (refererad i Comber, 2005) talar också om ett engagerande arbete i sin beskrivning 

av tre olika managementstilar: den kalkylerande, den heroiska samt den engagerande. Han 

föredrar den senare, vilken innebär att chefer engagerar andra genom att engagera sig själva. 

Sådana chefer är väl insatta i sin bransch, känner människor och förbinder sig till 

organisationen. I denna studie framkommer även vikten av engagemang uttryckt i 

personligheten under rubriken ”Personlighet, självmedvetenhet och utveckling” genom 

respondenternas beskrivning av sig själva som drivande, engagerande, målinriktade, 

handlingskraftiga, ambitiösa och utvecklingsbenägna. Goleman (1998) och Bennis (1990) 

menar att ledares engagemang ofta smittar av sig till medarbetarna och att de därigenom får 

med sig dessa. 

 

Bennis (1990) menar att beslutsfattande utgör en stor del av ledarskap och att det kan 

upplevas som svårt att våga ta beslut utan att alltid vara helt säker på sin sak. Respondenterna 

betonar också beslutsfattandet i chefskap och upplevelsen av svårigheten att fatta beslut, att 

osäkerhet kan förekomma och att besluten måste baseras på något, framkommer i citaten. Det 

finns modeller för effektivt beslutsfattande för ledare. Enligt Schwarber (2005) innebär en 

sådan att ledarna skall involvera sina underordnade i besluten, använda en process som gör att 

de förblir engagerade samt förstå makten i delat beslutsfattande. För detta behöver ledaren 

föra konversationer med sina underordnade och ställa frågor på ett coachande och 
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mentorsaktigt sätt. I intervjuerna kan detta kopplas till den coachande och stödjande roll som 

respondenterna talar om. Att utgöra ett stöd beskrivs bland annat som att finnas till hands, att 

utgöra ett förtroende, att bry sig och att känna medlidande. Begreppet coaching används direkt 

av några respondenter och indirekt i beskrivningarna av hur chefer kan bolla tillbaka och 

ställa frågor till sina underordnade. Det senare exemplifieras i citat som ”Ja, men vad tycker 

du själv?” och ”Jaha, vad menar du då, hur tycker du då, vad har du för förslag, hur skulle vi 

kunna göra?” Att stödja och att coacha framkommer i senaste Henley Management Trend 

Survey Sweden (refererad i Hedlund, 05-11-17), utförd på etthundrasextio linjechefer och 

etthundrafemtio personalchefer, som den främsta ledaruppgiften, medan målorientering 

kommer på andra plats. Enligt en artikel i Du&Jobbet (Fogelqvist, 04-04-26) har begreppet 

coaching formligen invaderat arbetslivet och det har blivit allt vanligare att se på chefen som 

en coach som istället för att detaljstyra ska hjälpa personalen till egen medvetenhet om hur 

problemen ska lösas. Skribenten refererar till David Pöntinen som anser att man bör kunna 

kräva att en person som blir chef klarar av att coacha, vilket kräver empati, förmåga att lyssna 

och ödmjukhet. Förmågan att lyssna och lyhördhet talar några respondenter om under 

rubriken ”Övrigt”. 

 

Hill (2004) skriver att chefskapet har blivit mer komplicerat och innebär ett större ansvar 

tidigt i karriären i takt med att organisationer slimmas och blir allt rörligare. Därför intresserar 

hon sig för vad nya chefer behöver lära sig, vad de finner svårast och vad som krävs för att 

vara effektiv i dagens miljö präglad av konkurrens. Kotter (1995) talar om att effektiva chefer 

måste vara beredda på att hantera komplexitet och förändring, medan Hill (2004) menar att 

det är tid att gå bortom denna uppfattning av ledarskap, vilket hon benämner ”leadership as 

collective genius”. På 2000-talet kommer effektiva ledare enligt Hill (2004) att behöva 

utveckla den personliga kapaciteten att leda, men också att skapa en kontext i vilken andra är 

villiga att lära och förändra så att organisationer kontinuerligt kan ägna sig åt anpassning och 

innovation. Detta skift i fokus skriver Hill (2004) är fundamentalt och kräver att chefer lägger 

sig till med en ny professionell identitet. Ledare måste vara coacher och arkitekter till 

organisationskulturen – något Hill (2004) kallar att leda bakifrån. Detta inbegriper att lära sig 

relationer till medarbetare som innebär att dessa blir lärande och självstyrda i arbetet. Hill 

(2004) menar att forskningen om organisatoriskt lärande och det växande intresset för chefer 

som talangutvecklare och coacher kan komma till användning i sammanhanget.    
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Hills (2004) vision om framtida ledning kan sättas i relation till teorier om trender inom 

organisation och ledarskap. Røvik (2000) har försökt utveckla ett antal empiriskt grundade 

teorier om hur recept på ”god” organisation och ledning uppstår, sprids, införs i organisationer 

och även ofta förlorar i popularitet efter en tid, och om hur vår tids organisationer förmår leva 

med de många, kortlivade och ofta överlappande recepten. Det faktum att respondenterna 

talar om chefskapet i termer av en stödjande och coachande roll kan betraktas ur Hills (2004) 

perspektiv medan Røvik (2000) påminner om trendens tidsperspektiv. 

 

 

Ensamhet och sätt att hantera den 

Enligt Nevander Friström (refererad i Hedelin, 05-08-22) är känslan av ensamhet bland högt 

uppsatta chefer stor och i studien utkristalliserades även detta tema i första chefsrollen. Till 

exempel säger en av respondenterna att ju högre upp man kommer, desto mer ensam blir man. 

Nevander Friström (refererad i Hedelin, 05-08-22) menar att auktoritetsproblematiken – att 

förhållningssättet till en person ändras så fort denne får makt – är ett vanligt problem i 

relationen mellan chef och medarbetare. Även Hill (1992) skriver om ensamhet och att 

chefskapet bidrar till förändringar i andras bemötanden. I respondenternas berättelser 

framkommer ändrade beteenden hos andra i form av utebliven lunchinvitation och rolig 

mejlkorrespondens. Teorier om grupprocesser framhåller makt/auktoritet som ett tema 

grupper förhåller sig till på olika sätt. Enligt Bion (refererad i Olsson, 1998) delar gruppen i 

ett första stadium upp sig i en subgrupp som är ledarberoende och en grupp som attackerar 

ledaren utifrån antagandet att det i gruppen finns en kollektiv omedveten fantasi om en fiende 

som symboliseras av ledaren. Bennis & Shepherd (refererade i Olsson, 1998) anser att 

grupper inledningsvis är upptagna av förhållandet till makt och auktoritet, en process genom 

vilken gruppen stabiliserar sitt förhållande till makt och styrning. Gruppmedlemmar kan inte 

utveckla närhet till varandra förrän de uppnått en lösning av förhållandet till ledaren, menar 

Bennis & Shepherd (refererade i Olsson, 1998). Grupprocessperspektivet kastar ljus på 

känslan av ensamhet hos nyblivna chefer och de förändrade bemötanden som kan förekomma 

från andra.    

 

I undersökningen visar några att ensamheten hanteras genom stöd på andra nivåer i 

organisationen. Det verkar som att det med första chefsrollen följer ett byte i referensgrupp 

och att chefen måste tänka på sitt förhållningssätt till medarbetarna. Följande citat illustrerar 
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detta: ”Jag fann det nog bland dem som satt i samma sits som jag”, ”Ja, jag har väl sökt stöd 

hos kollegor i min position” och ”Man kan inte vara vän med alla längre”.   

 

 

Arbetsbelastning: gränssättning, prioritering och delegering 

Svenska Dagbladet (Linder, 05-09-22) rapporterar om en undersökning som visar på en 

värderingsförskjutning, att det blir svårare att rekrytera chefer framöver för att 70-talisterna är 

skeptiska till just chefsrollens höga krav. En tydlig tendens i senaste Henley Management 

Trend Survey Sweden (refererad i Hedlund, 05-11-17), är att chefer är mer pressade än vad de 

var år 2002. Hela sjuttiosex procent – jämfört med sextiofyra procent år 2002 – uppger att de 

inte klarar balansen mellan arbete och privatliv. Linjecheferna i undersökningen vill förbättra 

sin livsbalans genom att prioritera sina uppgifter bättre, säga nej oftare, få mer stöd och 

planera tiden bättre. Flera respondenter i denna studie belyser en hög arbetsbelastning som 

inverkar på privatlivet och samtliga respondenter beskriver vikten av gränssättning och 

prioritering av olika slag. Ytterligare några talar om delegering och att prestera genom andra. 

I svaren verkar det både som att den höga arbetsbelastningen har med konkreta uppgifter som 

måste utföras och med mer psykisk påfrestning och inre tankeverksamhet att göra. I Hills 

undersökning (1992) utgjorde just att hantera stress och känslomässig turbulens ett 

ansvarsområde i bemästrandet av chefskapet. I hennes undersökning rapporterade de flesta 

cheferna psykiska eller fysiska symtom som de kopplade till den nya rollövergången. Några 

av respondenterna i denna undersökning redogjorde för psykiska eller fysiska symtom. Till 

exempel fick vi höra om symtom som tröghet i kognitiva förmågor (huvudräkning) och 

utbrändhetssymtom.     

 

 

Personlighet, självmedvetenhet och utveckling  

Vissa menar att det finns ett behov hos människan att stanna upp och fundera över sig själv 

och sitt liv i en tid då tempot är högt och kraven höga (Okänd skribent, 00-11-20). Personlig 

utveckling har blivit något av en trend i samhället och som nämndes i inledningen av 

uppsatsen vänder sig allt fler chefer till psykoterapeuter och coacher. Det ena väldigt viktiga 

draget i årets Henley Management Trend Survey Sweden (Per Magne, refererad i Hedlund, 

05-11-17), är längtan till personlig utveckling och förändring hos chefer i svenska företag. I 

vår studie framkommer både åsikten att chefskapet inneburit mycket på ett personligt plan och 

åsikten att det inte har påverkat chefen som person. Gemensamt för alla respondenter är dock 
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att de i sina berättelser beskriver sina styrkor och svagheter och att denna självmedvetenhet, 

som enligt Goleman (1998) är väldigt viktig, lett och leder till förändring och utveckling. I 

Hills undersökning (1992) uttalade alla chefer sig om sina styrkor och svagheter och 

ansvarsområdet få ökad självinsikt handlar just om att cheferna började arbeta med sig själva. 

Bennis (1990) tar också upp självkännedom som innebär ärlighet mot sig själv samt en 

medvetenhet om ens styrkor och svagheter. Hill (2004) menar att dagens tillströmning av 

böcker om chefskap och självskattningsinstrument indikerar hur nödvändig självmedvetenhet 

och personlig transformation är för chefskap och svårigheterna med detta. Ett exempel på en 

metod för inre ledarskap är Smiths (referad i England, 2002) R-E-A-L-modellen (recognizing, 

exploring, actualising, leadning) som baseras på en systematisk process av personlig 

transformation. 

 

Hill (2004) skriver att kunskapen om varför människor skiljer sig i förmåga att engagera sig i 

självutveckling och att lära sig av erfarenhet är liten. Vissa människor har bättre 

lärandeförmåga, till viss del för sin benägenhet till introspektion och reflektion. Hill (2004) 

menar att dessa människor intar en utforskares position i nya situationer, att de är öppna för 

och inbjuder nya idéer och att de kan förena olika perspektiv. Vidare har de dialogförmåga 

och är kapabla att söka och använda feedback från andra. De mest effektiva cheferna enligt 

Hill (2004) kommer att vara de som har aptit på ett livslångt lärande och som tar kontroll över 

sin utveckling genom att söka nya erfarenheter och relationer ur vilka de kan lära. Människor 

kan endast lära sig chefskap och att leda om de är villiga att ta risker och experimentera med 

nya sätt att vara och göra saker. Lärande och framför allt personligt lärande, involverar att 

göra sig sårbar och erkänna sådant man inte vet. (Hill, 2004) I studiens citat finns detta som 

Hill (2004) skriver om representerat. Till exempel benämns under olika rubriker verktyget 

reflektion, sökandet och användningen av feedback från andra, synen på utveckling som en 

livslång process samt riskbenägenhet och sårbarheten i att göra misstag och erkänna fel, 

brister och sådant man inte vet.    

 

Hill (2004) nämner vidare att de personliga kvaliteter och den professionella identitet som 

individer som leder bakifrån har, inte i så stor utsträckning handlar om vad de vet eller gör 

utan mer om vem de är och hur de uppfattar sin roll. Kanske är inte de som är bäst lämpade att 

leda framifrån, bra på att leda bakifrån och hjälpa andra att lära det. Hill (2004) skriver att de 

mest effektiva cheferna ser sig själva som byggare och humanister, i linje med Collins 

forskning (refererad i Hill, 2004). Hill (2004) frågar sig vilken hjälp nya chefer i detta 
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århundrade behöver för att kunna transformera sin professionella identitet till ledare som är 

bekväma att leda bakifrån och om detta säger hon att det finns mycket att lära. 

 

Det samtliga chefer i denna undersökning talar om är föreställningar om sig själv och chefer i 

allmänhet som drivande, engagerade, målinriktade, handlingskraftiga med hög ambitionsnivå 

och utvecklingsbenägenhet. Flera menar också att det är viktigt att erkänna sina brister och fel 

samt ha en viss självdistans och vara prestigelös. Enligt Goleman (1998) är motivation och 

självmedvetenhet viktiga komponenter i den emotionella intelligensen.  Människor med hög 

motivation utmärks enligt honom av ett starkt behov av att prestera, optimism trots 

misslyckanden samt ett stort engagemang i och hängivenhet till den organisation de är 

verksamma i. De söker utmaning och uppskattar lärande samtidigt som de kan verka rastlösa i 

sitt ständiga sökande efter utveckling. Golemans (1998) bild av människor med hög 

motivation stämmer väl överens med den bild vi fick av samtliga respondenter. Till exempel 

beskriver de sig i termer som: ”Jag är ganska hårt drivande”, ”Jag engagerar mig otroligt 

mycket för företaget” och ”Jag är en väldigt rastlös person”. 

 

En modell för utveckling 

Enligt Lord & Hall (2005) är utveckling av ledarskapsfärdigheter en process som sträcker sig 

över en längre tidsperiod från nybörjare via medel till expert. Lords & Halls (2005) modell 

om utveckling av ledarskapsfärdigheter demonstrerar förändring på ett inre plan hos ledaren. 

På de tre nivåerna betonas kvalitativt olika kunskaps- och informationsbearbetande förmågor. 

Modellen bygger på en undersökning som inkluderar ledarskap relaterat till social identitet 

och värderingar samt förvärvande av områdesspecifik expertis. En unik och central roll i 

modellen är ledarens självidentitet. Detta på grund av att den tillhandahåller en viktig struktur 

i vilken relevant kunskap kan organiseras, att den är en källa av motiverande och styrande 

krafter som gör att ledare frivilligt utsätter sig för utvecklingssituationer samt att den är en 

tillgång för ledaren själv och kan användas för att förstå och motivera underordnade. 

Modellen föreslår att medan ledaren går från att vara nybörjare till expert ökar kapaciteten av 

ett flexibelt användande av inre resurser som identitet, värderingar och mentala föreställningar 

av underordnade och situationer.  

 

Utveckling av ledarskapsfärdigheter börjar enligt författarna med att färdigheter på mikronivå 

(produktion) erhålls genom problemrelaterad erfarenhet och observation och som därefter 

organiseras i högre nivåer av system som vägleder beteenden, kunskap och social perception. 
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Dessa system utvecklas parallellt med den personliga identiteten i vilken ledarskapsrollen och 

färdigheterna blir mer centrala i ledaren själv. Med tiden blir ledarskapsfärdigheterna och 

kunskapen djupt integrerad med utvecklingen av ledarens självkoncept. I intervjuerna har vi 

tagit del av beskrivningar av problemrelaterad erfarenhet och observation, men det är svårt att 

uttala sig om på vilken nivå av system dessa organiseras. Däremot uttalar några respondenter 

en önskan om att ledarskapsrollen och färdigheterna skall bli mer centrala i ledaren själv 

genom att chefskapet skall bli mer naturligt, komma från höften och sätta sig i ryggmärgen. 

Ett exempel på att respondenterna utvecklat nya koncept om sig själva är att de beskriver att 

de har blivit bättre på konflikthantering. Det verkar som att ledarskapsfärdigheten 

konflikthantering är på väg att integreras med utvecklingen av chefernas självkoncept.   

 

En stor del av ledarskapet involverar sociala interaktioner mellan ledare och underordnade 

och genom dessa anpassas strukturer på olika nivåer som utvecklar ledaren från nybörjare till 

expert (Lord & Hall, 2005). Sociala interaktioner framkommer i denna studie som en 

väsentlig grund i chefskapet genom temat mellanmänskligt samspel. Yttre strukturer och 

kunskap om beteenden handlar om vad ledaren gör när denne leder. Medelstrukturer och 

kognitiva, emotionella och identitetsrelaterade aspekter involverar uppgiftsfärdigheter och 

förmågor inom sociala domäner. Djupa strukturer som är förknippade med expertis inkluderar 

principuppgifter och social expertis, emotionella färdigheter samt personligt skapande av 

självidentitet och grundvärderingar, vilket styr ledarens beteende och ger denne förståelse för 

olika situationer, uppgifter och kulturer samt underordnades kvaliteter. Experter har också 

förmåga att öka effektiviteten genom att delegera ledarskapsuppgifter till andra. Lord & Hall 

(2005) föreslår att eftersom ledarskapsutveckling kräver ledarens handling, är identitets- och 

metakognitiva processer samt emotionell reglering kritiska faktorer i utvecklingen av djupa 

kognitiva strukturer förknippade med ledarskapsexpertis. (Lord & Hall, 2005) Det är svårt att 

tillämpa modellen gällande de tre strukturerna på vår undersökning annat än att 

respondenterna talar om några av strukturernas innehåll. Förmågor inom sociala domäner som 

konflikthantering samt emotionell reglering utgör exempel på dessa.  

 

 

Mellanmänskligt samspel 

Samtliga respondenter berättar om möten med andra människor som är olika och beter sig på 

olika sätt. Sätt att förhålla sig till och hantera mellanmänskliga samspel och de konflikter som 

uppstår skildras, i flera fall utifrån en lärprocess. Enligt Hill (1992) var viktiga lärdomar för 
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cheferna i hennes undersökning att acceptera och hantera mångfalden hos medarbetarna och 

att hantera den jobbige medarbetaren. Hon skriver (Hill, 2004) att de mänskliga 

kompetenserna som krävs i chefskap har blivit särskilt viktiga med de ökade behoven att 

influera utan formell auktoritet och att bygga samt leda effektiva team kapabla att ägna sig åt 

anpassning och innovation. Samtliga respondenter i vår undersökning berättar om detta. En av 

respondenterna berättar att denne kommer bättre överens med vissa än med andra, en annan 

talar om personkemi. Huvuddelen berättar om vikten av att förstå andra människor. Ett tydligt 

exempel som några av respondenterna beskriver är att det inte går att behandla äldre 

medarbetare på samma sätt som yngre. Hill (2004) menar att nya chefer endast kan bemästra 

det mellanmänskliga samspelet i praktiken genom att vara beredda på att lära om sig själv, 

genom självmedvetenhet och empati. Vår uppfattning är att respondenterna är beredda att lära 

sig om sig själv och deras självmedvetenhet utrycks när de beskriver sig själva.  

  

Den svåraste uppgiften för de nya cheferna i Hills undersökning (1992) var att bygga 

effektiva relationer med sina underordnade och få saker gjorda via dem. Enligt Hill (1992) var 

cheferna tvungna att lära sig hur de skulle leda sina individuella underordnade. Flera av 

respondenterna uttalar att det inte går att leda alla anställda på samma sätt eftersom dessa är 

olika. Några av respondenterna uttrycker specifikt att detta är något de har lärt sig. En av dem 

beskriver att det är chefens ansvar att lära känna sina anställda och få förståelse för vad de 

stimuleras av. Chefen måste känna av läget som en annan respondent uttrycker det, för att 

kunna leda sin underordnade på rätt sätt.  

 

Vidare är det enligt Hill (2004) viktigt att chefer på grund av globalisering och demografiska 

trender, utvecklar förmågor som krävs för att inspirera och motivera människor med olika 

bakgrund samt förstå kulturella skillnader. Några av respondenterna uttrycker att det inte går 

att behandla människor från olika länder samt med olika bakgrund på samma sätt. Enligt Hill 

(2004) är det även viktigt att kunna förstå människor genom att tolka kroppsspråk. En av 

respondenterna beskriver till exempel att han förstår andra genom att titta dem i ögonen.     

 

Hill (2004) menar att det kommer att bli mer krävande att hantera de politiska verkligheterna 

av organisatoriskt liv när nätverken av relationer och beroenden som chefer måste hantera 

fortsätter att växa. Eftersom chefer måste komma på hur de ska förena konkurrerande 

intressen som oundvikligen uppstår vid hanteringen av multipla relationer, är 

konflikthantering och förhandlingsförmåga viktiga ingredienser i chefskap. Samtliga 
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respondenter berättar om konflikter och konflikthantering. En av dem beskriver precis sådana 

slagsmål om konkurrerande intressen som Hill (2004) talar om.    

 

En annan aspekt av konflikthantering som skildras i berättelserna är hur cheferna genom 

reflektion och inre dialog kontrollerar eller försöker reglera sig själva och sina känslor på 

arbetet. Goleman (1998) tar upp vikten av denna förmåga i ledarskapssammanhang för att 

skapa en miljö av tillit, rättvisa och produktivitet. Även empati och social kompetens är enligt 

honom viktiga egenskaper i samspelet med andra människor. 

 

 

Lär- och insiktsprocesser 

Som framgår av citaten under ovanstående tema verkar det som att första chefsrollen innebär 

nya lärdomar av olika slag genom reflektion, träning, misstag och feedback från andra. 

Respondenterna talar om erfarenheter i arbetet som chef, få om utbildningar och inga om 

böcker och dylikt. Att erkänna sina brister och fel samt ha en viss självdistans och vara 

prestigelös talar flera respondenter om under temat personlighet, självmedvetenhet och 

utveckling, vilket hänger ihop med deras berättelser om de misstag som följer med 

chefsrollen. Det talas om att man som chef går på smällar, har haft fel många gånger och 

fattar fel beslut. Bennis (1990) framför de två grundelementen nyfikenhet och djärvhet som 

innebär att ledaren är nyfiken och vill lära sig och samtidigt inte är rädd för att misslyckas, 

utan ser på motgångar och misslyckanden som något som ger lärdomar för framtiden. 

Samtliga respondenter i undersökningen verkar dela denna inställning till misslyckanden.  

 

Thomas & Bennis (2002) menar att det krävs mer än skicklighet hos människor på ledande 

positioner och syftar på vikten av erfarenhet. Författarna skriver att ledare som examinerats 

vid prestigefyllda MBA-program (Master of Business Administration) betonar vikten av att 

lära på jobbet. Mintzberg (refererad i Comber, 2005) uttalar sig också i denna pågående 

debatt, att MBA ger träning utanför sammanhanget eftersom erfarenheter inte används under 

utbildningen. Mintzberg (refererad i Comber, 2005) och Hill (1992; 2004) menar att ledare 

inte kan skapas i klassrum utan att yrket lärs genom erfarenhet och utmaningar, genom att 

utsätta sig för olika situationer, göra, observera och interagera med andra, vilket styrks i denna 

studie.  
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Thomas & Bennis (2002) utvecklar vidare att erfarenheten i sig inte är så betydelsefull som de 

insikter den kan locka fram. Enligt dem karakteriserar många erfarna ledare sin personliga 

utveckling i termer av katalytiska händelser och relationer som erbjudit dem djupa insikter. 

Thomas & Bennis (2002) refererar till sådana händelser och relationer som ”crucibles for 

learning” - en plats, tid eller situation kännetecknad av sammanflöde av starka intellektuella, 

sociala, ekonomiska eller politiska krafter. Sådana svåra prov innebär intensiva och 

meningsfulla erfarenheter ur vilka ledare kan nå ledarskapsinsikter. Det viktigaste är inte de 

lärdomar om människor, livet och värderingar som görs, även om de är många, utan de 

lärdomar angående lärande som ledare kan göra. Thomas & Bennis (2002) beskriver fyra 

huvudtyper av svåra prov: 1. mentorsrelationer 2. framtvingad reflektion 3. insatser på 

främmande mark 4. störningar och förlust. Mentorer kan ha en dramatisk inverkan i 

sammanhanget och framtvingade reflektioner inbjuder till upptäckande och reflektion. Ledare 

visar vidare en oerhörd kapacitet att inte bara överleva på främmande mark utan även att dra 

djupgående insikter från sådana tider – att fånga desorienteringen i sin egen väv av 

erfarenheter. Thomas & Bennis (2002) menar att ledare fortsätter att söka nya, främmande 

territorier - geografiskt, kulturellt, affärs-, roll-, och idémässigt. Förluster av olika slag eller 

misstag kan stimulera sökande efter större förståelse för självet och relationer. Thomas & 

Bennis (2002) skriver att sådana händelser kan ge upphov till sökande efter mening och en 

större medvetenhet om de lärdomar som kan göras av erfarenhet. De fyra svåra proven kräver 

förberedelse och uppföljning om ledaren ska kunna extrahera mening ur erfarenheten. 

 

Hill (2004) skriver att de mest kraftfulla lärandeerfarenheterna är ”stretch assignments”, som 

sysselsätter människor bortom sina nuvarande förmågor, vilket liknar den främmande mark 

Thomas & Bennis (2002) skriver om. Hon menar att de viktigaste förberedelserna för första 

chefsrollen är uppdrag som ger möjlighet till autonomi, att chefen kan bestämma vad de ska 

göra (sätta agenda) och hur de ska göra det (mobilisera ett nätverk av människor för att göra 

det). I intervjuerna fick vi ta del av ett flertal erfarenheter som betytt mycket för de nyblivna 

chefernas personliga utveckling. Insatserna på främmande mark/”stretch assignments” finns 

representerade på ett flertal sätt, både uttryckta som konkreta exempel på vilka erfarenheter 

som betytt mycket för den personliga utvecklingen och indirekt i den fria chefsrollen samt i 

berättelser om personer som utgjort ett stöd och trott på den nyblivna chefen trots bristande 

erfarenhet. Vidare kan nämnas att Thomas & Bennis (2002) störningar och förlust togs upp av 

en respondent som en betydelsefull händelse för chefskapet. En svår olycka i militär tjänst 

lärde respondenten att ta hjälp av andra i svåra situationer.    
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Hill (2004) menar vidare att eftersom människor lär sig socialt behöver de andra som förser 

dem med öppen feedback och coaching. Enligt en enkätundersökning (Åberg Aas, 05-08-25) 

verkar det finnas en rörelse mot lärande i vardagen och lärande genom varandra. En intressant 

tendens i årets Henley Management Trend Survey Sweden, enligt Per Magne på IHM 

Business School (refererad i Hedlund, 05-11-17), är att behovet av återkoppling på 

prestationer från alla håll är stort – från chefer, kollegor, medarbetare och samarbetspartners 

som kunder och leverantörer. Allt fler talar om feedback, vilket flera respondenter vittnar om 

både i förhållande till hur de lär sig och vad chefsrollen innebär.  

 

Professionell kunskap 

Reflektion framkommer som ett viktigt verktyg i chefskap enligt denna undersökning. Det 

talas om att stanna upp och fundera, att reflektera, tänka, observera och titta på andra 

möjligheter. Bennis (1990) menar att reflektionen är ett viktigt moment i utvecklingen och att 

den kan ske på olika sätt och Thomas & Bennis (2002) skriver om den framtvingade 

reflektionen som en av fyra huvudtyper av svåra prov för att lära. Tillfällen att reflektera 

efterfrågas av en respondent som något som skulle kunna ha underlättat ledarskapet (se temat 

”Få stöd”) och en annan uttrycker att reflektionen sker på vägen hem från arbetet, det vill säga 

på privat tid. Det verkar som att reflektionen tidvis utgör en av de underskattade, osynliga och 

tidskrävande arbetsuppgifter som ingår i chefskap och många gånger inverkar på privatlivet. 

 

Ett annat sätt att förstå reflekterandet, är utifrån teorier om professionell kunskap. Schön 

(1995) är en av dem som intresserat sig för professionell kunskap och med fallstudier försöker 

han att gestalta det praktiska kunnandet i olika sammanhang. Den form av kunskap som en 

kunnig praktiker besitter inom ett verksamhetsområde sätts mot den tekniska rationaliteten – 

en dominerande syn på professionell kunskap som instrumentell problemlösning som 

gjorts/kan göras rigorös genom tillämpning av vetenskaplig teori och teknik. Schön (1995) 

menar att den tekniska rationaliteten är oförmögen att täcka mer än en liten del av det 

kunnande som utgör den professionella praktikerns kompetens eftersom dennas värld präglas 

av komplexitet, osäkerhet, instabilitet, unikhet och värdekonflikter. I den verkliga världens 

praktik framträder inte problem som givna för praktikern utan de måste gestaltas och 

namngivas, vilket utgör en interaktiv process – i dialog med situationen – som Molander 

(1996) kallar problemgrundning. Meningsgivande och problemskapande betraktas alltså som 

ett kunskapsområde. Den kunnige praktikern har tillgång till en repertoar av exempel, bilder, 

tolkningar och handlingar som bygger på egna erfarenheter eller som tagits över från till 
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exempel en yrkesgemenskap (Schön, 1995). Professionell praktik inkluderar även element av 

repetition där praktikern möter vissa typer av situationer om och om igen.  

 

Schön (1995) menar att kompetenta praktiker vet mer än de kan uttala, att ”knowing-in-

practice” till största delen är tyst. Två viktiga begrepp i sammanhanget är ”knowing-in-

action” och ”reflection-in-action” som båda hör ihop med ”att tänka på vad man gör”. Den 

kunnige praktikerns handlande utmärks av kunskap-i-handling och reflektion-i-handling där 

reflektionen modifierar kunskapen. Schön hänvisar till en skiljelinje mellan det bekanta och 

det överraskande för att skilja mellan begreppen. Reflektionens hemvist finns i det 

överraskande, varför reflektion-i-handling utmärks av att den omformar tänkande och 

handlande under handling.    

 

Molander (1996) menar att Schöns beskrivning av vad som sker i kunnigt handlande – av 

kunskap-i-handling och reflektion-i-handling – både är utmärkt och olämplig. Den kunniga 

praktikern är enligt Molander (1996) uppmärksam i sin handling och har förmågan att hålla 

flera alternativ öppna som levande möjligheter i sin handling. Dessutom har den kunniga 

praktikern överblick över situationen och beredskap för att oväntade saker kan inträffa samt 

beredskap att ändra sin handling. Den reflekterande praktikern är i grunden den 

uppmärksamma och lärande praktikern. Molander (1996) menar att det är en viktig insikt att 

den egna handlingen kan bli källa till kunskap-i-handling, samtidigt som den görs och ju mer 

erfaren och kunnig en praktiker är, desto mer kan hon skärpa uppmärksamheten. Den kunniga 

praktikerns arbete – som utgår från hennes möte med en problematisk situation – utmärks 

alltså av kunskap-i-handling där uppmärksamhet och lärande är nyckelbegrepp. I detta ingår 

också kompetensen att bygga en ny teori för varje situation utifrån en repertoar av 

föreställningar, exempel m.m., d.v.s. ett moment av konst eller artistiskt kunnande.  

 
Sett utifrån detta professionella kunskapsperspektiv går det att förstå reflektionen som verktyg 

i chefskapet. Genom respondenternas berättelser har vi fått ta del av kunskapsområdet 

problemgrundning - problem har namngivits och gestaltats i olika situationer. I citaten 

framkommer att cheferna har tillgång till egna erfarenheter, av till exempel performance 

feedback, som används.  I den empiriska bearbetningen visar även temat få stöd att exempel 

tas över från den yrkesgemenskap som chefen ingår i. Att professionell praktik inkluderar 

element av repetition där praktikern möter vissa typer av situationer om och om igen 
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illustreras i beskrivningarna av chefskapet, att det kommer mer från höften, sätter sig i 

ryggmärgen och blir mer naturligt.   

 

Begreppen kunskap-i-handlling och reflektion-i-handling som hör ihop med ”att tänka på vad 

man gör” och Molanders syn att den kunnige praktikern är uppmärksam och lärande i sin 

handling, åskådliggörs i citaten under temat reflektion som verktyg. Till exempel beskriver en 

respondent att den största utvecklingen beror på att han oftast stannar upp och funderar på vad 

han säger, hur det uppfattas och hur han kan säga det annorlunda. Att man som ny chef 

tvingas reflektera över sig själv och situationer stämmer väl överens med Schöns (1995) syn 

på reflektion-i-handling som ett verktyg vars hemvist finns i det överraskande. En av 

respondenterna uttrycker explicit att reflektionen sker i nya situationer och förhoppningarna 

om att det praktiska kunnandet ska komma mer från höften, sätta sig i ryggmärgen och bli mer 

naturligt kan också tänkas illustrera reflektionens hemvist. Kunskap-i-handling finns enligt 

Schön (1995) i det bekanta, vilket återges i respondenternas uttalanden om lärprocesser, 

exempelvis att de blivit bättre på konflikthantering. Vidare anser vi att det i citaten finns 

exempel på den viktiga insikten att den egna handlingen kan bli källa till kunskap-i-handling 

som Molander (1996) skriver om och att cheferna bygger en ny teori för varje situation utifrån 

en repertoar av föreställningar, exempel m.m. Detta senare moment av konst eller artistiskt 

kunnande är i linje med både Bennis (1990), Mintzbergs (refererad i Comber, 2005) och Hills 

(1992) syn på hur lärandet sker i chefskapet. Följande citat illustrerar momentet: ”För det 

första har man skapat sig en egen vision om, man har fått en performance feedback själv, 

utifrån det har man skapat en egen modell” 

 

 

Få stöd 

Det verkar som att respondenterna över lag under sin första tid som chef, kunnat förlita sig på 

andra personer i sin omgivning på olika sätt, främst på samma eller högre nivåer i 

organisationerna. Det talas om bollplank, om någon som ger en annan syn på saker, om att ta 

hjälp av andra och lyssna på vad andra kan bidra med, om stöd och någon som fört fram, litat 

på och tagit upp en, någon som hållit en om ryggen och accepterat en, någon som säger när 

man gör bra eller dåliga saker som chef och som hjälper en att hitta sin roll och förstå den 

samt någon som hjälper en att bearbeta så att man kan vara bättre förberedd som chef.   
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Endast två berättar om brist på mentorskap och stöd, vilket går emot Hills undersökning 

(1992) i vilken chefernas utvecklingsrelationer med överordnade och kamrater var sällsynta. 

En av dessa två respondenter beskriver att det finns mentorprogram, men att det är upp till 

chefen själv att söka dem. Endast en i vår undersökning beskriver det Hill (1992) talar om, att 

många såg på sina överordnade som hot istället för som en resurs för deras utveckling. 

Respondenten ifråga beskriver en naturlig rivalitet som bottnar i att alla på företaget vill ha 

samma jobb i slutändan. Enligt senaste Henley Management Trend Survey Sweden (refererad 

i Hedlund, 05-11-17) får allt färre chefer stöd i sin utveckling och det stöd som 

personalavdelningen vill ge, är inte det stöd som cheferna vill ha. Enligt en artikel i 

Affärsvärlden (Isaksson, 04-03-10) talar få om stöd för företagsledare och skribenten skriver 

att det är ett underskattat behov. En önskan om att ges tillfälle att reflektera över sitt ledarskap 

framkommer från en av respondenterna i sammanhanget.  

 

I Kotters forskning (1990) visade det sig att den mest typiska och viktiga erfarenheten för att 

utveckla ledarskapsfaktorer var verklig utmaning tidigt i karriären – att tidigt få chansen att 

leda, att ta risker, att lära av framgång och misslyckanden och få insikter om egna styrkor och 

svagheter. Oftast fanns det personer som var imponerade av deras potential och var villiga att 

chansa på dem, vilket några av respondenterna talar om. En respondent talar om hur mycket 

det betytt att en mentor har visat att hon trodde på respondenten, har gett henne ansvar och har 

stått bakom respondenten hela tiden trots bristen på chefserfarenhet. En annan talar om en 

ledare som litat på respondenten och utgjort ett stöd vid behov trots bristen på chefserfarenhet.  

 

Både Bennis (1990), Thomas & Bennis (2002) och Hill (2004) tar upp värdet av mentors- och 

coachingrelationer för lärande i chefsrollen. Arbete har inletts att definiera vilka kvaliteter 

effektiva coacher och mentorer har. Hill (2004) tar upp aspekter som att ställa höga krav, 

stödja på ett autonomt sätt, ha en gemensam lösningsfokuserat sätt att närma sig problem när 

de oundvikliga misstagen sker samt uppmuntra till reflektion över och befästa lärdomarna 

från erfarenheten. I vår studie talar några respondenter om mentorer utifrån ett 

lärandeperspektiv – att man inte behöver uppfinna hjulet själv när det finns andra som har 

varit med om andra situationer och att det finns ett behov av mentorer som har gjort alla 

misstagen.   
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Övrigt 

Kön/Genus 

Tre av de fyra kvinnorna i undersökningen uttalar sig på något sätt angående kön/genus 

medan inga av de sju männen tar upp ämnet. Hur kommer detta sig? Utgör kön/genus ett 

ämne som snarare kvinnliga än manliga chefer fokuserar och förhåller sig till och kanske 

behöver fokusera och förhålla sig till? Innehållet i det som sägs i respondenternas berättelser 

kan diskuteras utifrån forskning om kön/genus. En respondent uttrycker åsikter som att män 

är bättre på att uttrycka vad de vill och att män som siktar på en chefsposition gärna klargör 

det för sin omgivning på ett tidigt stadium i karriären.  Kvinnor är enligt citatet mycket 

försiktigare med att uttrycka en önskan att bli chef och framförallt väntar de längre med att 

berätta vad de vill och börjar därför inte att utvecklas i en ledarroll förrän ganska sent. Bland 

intellektuellt högre presterande individer är män klart överrepresenterade i förhållande till 

kvinnor (Heim; Deary m.fl., refererade i Howard, 2005). En förklaring till varför det är så har 

med sociala faktorer att göra enligt Howard (2005). Författaren nämner faktorer som att 

kvinnor är ”rädda” för framgång, att kvinnor har ett mindre intresse för konkurrens och karriär 

samt en avsaknad av kvinnliga förebilder och en önskan om balans i livet (Fried-Buchalter; 

Rogers; Wilgosh, refererade i Howard, 2005). Ytterligare en social faktor som tas upp i 

sammanhanget är relaterad till de möjligheter som finns. Det talas om ett glastak (Hufman & 

Torres, refererade i Howard, 2005) för kvinnor som innebär ett osynligt tak som förhindrar 

kvinnor att avancera över en viss nivå. Inom de flesta områden kontrollerar ”grindvakter” de 

resurser som behövs för en högre prestation. Mäns överrepresentation och kvinnors 

underrepresentation samt teorin om glastaket kan i sig stå för en del av förklaringen till att 

kön/genus bli ett ämne som kvinnliga chefer är upptagna av.    

 

En annan respondent talar om att engagera sig för mycket som en typisk kvinnlig egenskap. 

Enligt MacRae (2005) fortsätter kvinnor att kämpa för att klara alla sina roller och samtidigt 

upprätthålla en balans i livet. En respondent berättar om ett jämställdhetsprojekt på arbetet 

och säger i detta sammanhang att hon tänker på könsroller i hemmet. Enligt en studie som 

utförts i USA, Sverige och Nederländerna (MacRae, 2005) framgick det att män i de tre 

länderna arbetar fler betalda timmar i veckan än kvinnor, men att kvinnor har en total 

arbetstid per vecka som överskrider männens med 5-10 timmar. Kvinnor har också mindre tid 

att ägna åt fritidssysselsättningar än män. 
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Rättvisa och ekvidistans 

I Hills (1992) undersökning framkom det att cheferna för att klara av att leda en heterogen 

grupp, kämpade med att balansera spänningsmomentet att behandla underordnade rättvist men 

som individer. Några respondenter belyser vikten av ett rättvist, konsekvent och icke 

favoriserande förhållningssätt till sina underställda. En respondent säger att även om man som 

chef alltid kommer bättre överens med vissa medarbetare än med andra, så är det viktigt att 

försöka behandla alla lika. Vid privata relationer till medarbetare betonas vikten av att hålla 

isär arbete från privatliv i syfte att undvika att någon känner sig förfördelad eller orättvist 

behandlad. Det talas också om konsekvens och att det är viktigt att hålla sig till de regler som 

finns uppsatta och att undvika undantag. 

 

Förebilder 

Kotter (1990) skriver att det ofta finns både goda och dåliga förebilder tidigt i karriären hos 

individer som är effektiva i relativt stora ledarskapsroller. Enligt citaten har vissa av 

respondenterna förebilder medan andra inte har det. De förebilder det talas om är främst 

respondenternas nuvarande eller tidigare chefer.  Några respondenter menar att de har 

”plockat detaljer” från olika förebilder och sedan använder sig av dessa erfarenheter i sitt eget 

ledarskap.  

 

 

Metodologiska reflektioner 

Kvalitativ forskning handlar om subjektiva erfarenheter uttryckta i ord som i denna studie 

möjliggör för läsaren att både ta del av en individs upplevelse och flera personers erfarenhet 

genom temana. Ett flertal metodologiska invändningar gör sig gällande i sammanhanget och 

som Johansson (2005) skriver är och förblir det svårt att avgöra kvaliteten av en narrativ 

analys. Undersökningen är kontextuellt bunden. Det faktum att vi är tre kvinnor i samma, 

relativt unga, ålder har sannolikt påverkat studien. Självklart har vårt val av och formulering 

av frågor inverkat på intervjupersonerna. En annan känslig punkt är det mått av godtycke, 

som spelat in vid bearbetningen av materialet. Vår indelning i olika teman, och namngivande 

av dessa, kan naturligtvis ifrågasättas även om vi menar att de teman som framkommit i 

analysen sannolikt skulle kännas igen av den som tar del av det obearbetade materialet. 

Språkets roll är långt ifrån självklar i sammanhanget. Mot dess representativa validitet kan 

hävdas dess konstruerande aspekt – att språket är med och skapar upplevelsen och att det inte 

är säkert att det är upplevelsen som fångas utan snarare sättet att beskriva den eller tala om 
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den. Efter att ha tagit del av teorier i ämnet bedömer vi det språkbruk som respondenterna 

använt som väldigt likt det i litteraturen, vilket skulle kunna implicera ett sätt att prata om 

chefskap, att nyblivna chefer anammar ett särskilt sätt att uttrycka sig. Vidare liknade 

respondenternas berättelser varandra i större utsträckning än vad vi hade förväntat oss. Efter 

att ha tagit del av elva chefers syn på sig själva och chefsrollen ser vi numera på yrket med 

skräckblandad förtjusning. 
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Slutsats 

 

Föreliggande arbete syftar till att få kännedom om personlig utveckling hos relativt nyblivna 

chefer och därigenom få fördjupad förståelse av första chefsrollens innebörd och processen av 

chefsblivande. Sammanfattningsvis anser vi att innehållet i de teoretiska utgångspunkterna på 

flera sätt finns representerat i respondenternas berättelser. Golemans (1998; 2000) samtliga 

fem komponenter som utgör den emotionella intelligensen, Hills (1992) fyra ansvarsområden 

och delar av Bennis (1990) teori skildras i intervjuerna.  

 

För samtliga har chefsrollen inneburit ökad självinsikt och satt igång en utvecklingsprocess 

hos dem själva kopplat till personlighet och behoven i arbetet, även om sättet att uttrycka sig 

om och känslorna inför detta varierar. Det verkar som att chefskap innebär insikter och 

lärande på ett personligt plan. Det framkommer att första chefsrollen innebär flera element 

som chefer måste förhålla sig till. För det första handlar det om att hantera ett flertal uppgifter: 

att engagera, att stödja, att coacha, att fatta beslut, att kommunicera och att ge feedback. För 

det andra handlar det om att positionen som chef i många fall medför känslor av ensamhet och 

ett byte av referensgrupp. För det tredje handlar det om en hög arbetsbelastning som många 

gånger inverkar på privatlivet. Uppgifterna kan vara obestämda, osynliga och oväntade och 

samtliga talar om vikten av gränssättning, prioritering och delegering. För det fjärde utgör det 

mellanmänskliga samspelet en väsentlig grund som nya chefer måste förhålla sig till i sin roll, 

vilket innebär konflikter, konflikthantering, känslor på arbetet och att reglera dessa genom 

reflektion och inre dialog. Vad gäller processen av chefsblivande verkar lär- och 

insiktsprocesser ske genom erfarenhet i form av reflektion, träning, misstag och feedback från 

andra. Vidare verkar det för lär- och insiktsprocesser vara betydelsefullt att få stöd på 

informella och formella plan i chefsrollen och i utvecklingsprocessen, men samtidigt ha en 

viss frihet och ett handlingsutrymme att agera inom.     

 

 

Framtida forskning 

Det behövs mer forskning inom området personlig utveckling, vad det är som gör att 

människor skiljer sig åt i förmåga att engagera sig i självutveckling och hur organisationer 

kan hjälpa sina nyblivna chefer dels att lära sig om sig själva och andra i sin chefsroll, dels att 

utöva en stödjande och coachande roll för liknande processer gentemot medarbetare.  
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En annan sida av chefskapets mynt är de underordnade. Likväl som att organisationer arbetar 

för chefers utveckling skulle förhållandet mellan chefer och anställda enligt vår mening lika 

gärna kunna inbegripa ett arbete med och utveckling av underordnades föreställningar, 

beteenden och dylikt. Till exempel skulle auktoritetsproblematiken kunna hanteras på de 

underordnades nivå. Kan det vara av intresse att vinkla forskning utifrån detta perspektiv?  
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Bilaga 1 
 
 

Intervjuförfrågan 
 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, som skriver kandidatuppsats i 
ämnet ledarskap. Det har forskats mycket på området och det finns teorier som framhåller att 
den som befinner sig i ledande position berörs på ett personligt plan. Ett exempel kan vara att 
man som chef i samspelet med medarbetare tvingas att reflektera över sig själv. Få studier har 
gjorts på första chefsrollens innebörd och vad denna innebär för den personliga utvecklingen. 
Syftet med vår undersökning är därför att få kännedom om detta.  
 
Undersökningen bygger på ett flertal personliga intervjuer som kommer att behandlas och 
sammanställas på ett sådant sätt att Din och Ditt företags identitet garanterat förblir anonym.  
 
Vi är övertygade om att Du med dina erfarenheter, kan bidra med intressant och viktig 
kunskap. Om Du är intresserad av att delta i undersökningen eller vid eventuella frågor, var 
vänlig kontakta oss snarast möjligt eftersom vår uppsatstid är begränsad. 
 
 
Med förhoppning om Din medverkan, 
 
vänliga hälsningar 
 
Jenny, Åsa och Nina 
 
 
Jenny Beckenius     
0733 - 60 20 52     
jenny.beckenius.216@student.lu.se   
 
Åsa Mörnhed 
0702 – 21 24 06 
asa.mornhed.540@student.lu.se 
 
Nina Tillström 
0709 – 28 68 21  
nina.tillstrom.222@student.lu.se 
 
Handledare: 
Christine Blomqvist 
046 – 222 81 92 
christine.blomqvist@fek.lu.se 
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Bilaga 2 
 
 

Urvalet 
 
 
Respondent Kön Ålder Bransch  Position Tid 

som 
chef 

Antal 
underordnade 

1. Man 28 Möbler och 
heminredning 

Avdelningschef 3 år 
6 
mån 

5 

2. Kvinna 28 Bank och finans Ställföreträdande 
chef  

1 år 10  

3. Man 40 Livsmedelsförpackning 
och -distribution 

Global teamlead 5 år 14 
 

4. Man 37 Utbildnings- och 
konsultföretag, IT-
bransch 

Försäljningschef 8 år 4 
 

5. Kvinna 27 Möbler och 
heminredning 

Gruppchef 2 år 12 
  

6. Man 33 Livsmedelsförpackning 
och -distribution 

Process lead 
Finance (Project 
Mangagement 
team) 

2 år,  
6 
mån 

28 

7. Man 30 Möbler och 
heminredning 

Funktionschef 
Restaurang 

1 år 
6 
mån 

4 chefer som 
har 13-15 
under sig 

8. Kvinna 31 Mobiloperatör Sales Manager 2 år 
10 
mån 

80 

9. Man 29 Dagstidning Mellanchef, första 
chef 

2 år 3 

10 Man 28 Byggbransch Platschef och 
projekteringsledare 

1 år Varierande 
beroende på 
projekt, egna 
yrkesarbetare 
5-10, 
tjänstemän 1.  

11. Kvinna 27 Kommun Biträdande 
förskolerektor 

1 år, 
3 
mån 

28 
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Respondent Huvudsakliga 

arbetsuppgifter 
Utbildning Fortbildning 

1. Personalutveckling, 
bibehållande, ekonomisk 
uppföljning 

Yrkesofficersutbildning Internutbildningar 

2. Leda dagliga arbetet när 
chefen inte är där. 
Resultatmöte, frågor, 
sjukdom, beslut. 
Utveckla avdelningen 
och spara/placera i 
banken tillsammans med 
chefen. 
Träffa bankens största 
placeringskunder 

Civilekonom, Lunds 
universitet 

UGL, Organisation och 
ledarskap, 10 p, 
Beteendevet. Inst., 
Allmän litteratur i ämnet 

3. Leda och följa upp 
teamet. Coacha i det 
dagliga arbetet. 

Civilingenjör 
Maskinteknik, LTH 

 

4. Organisera säljgruppens 
arbete, försäljningsarbete, 
rapportering 

Fil. Kand i Medie - och 
Kommunikationsvetenskap 

Affärsstyrning IHM, 
Sälj- och 
säljledningskurser 
Performax 

5. Försäljning, säljstyrning, 
säljlogistik, 
arbetsfördelning, 
motivera. 

Internationell ekonomi, 
Lunds universitet 

Internutbildningar 

6. Project planning, 
resource utilization, 
people development, 
securing deliveries, 
targets & budgets, 
performance 
management  

Bachelors BA  

7. Drift av restaurang, fullt 
resultatansvar, sitter i 
ledningsgruppen 

Marinens officershögskola, 
Jönköpings Int. 
Handelshögskola (Ek. & 
Pol.) 

 

8. Coaching, administrativa 
uppgifter, målstyrning 

Fil. Kand 
Handelshögskolan 
Göteborg, Turismgeografi 
med inriktning mot tyska 
och 
ekonomi/marknadsföring 

 

9. Försäljning och 
affärsutveckling 

Jönköpings Int. 
Handelshögskola (ek. & 
Pol.) 

Interna utbildningar med 
såväl övrig personal som 
med försäljningschefer. 

10. Ekonomiskt och 
produktionstekniskt 
ansvar för projektering 
och uppförande av 
byggprojekt. Planering, 
uppföljning, inköp, 
förhandling, 
arbetsledning 

Civilingenjör, Väg/Vatten, 
Chalmers 

Juridik, arbetsmiljö, 
kvalitet, 
verksamhetssystem etc.  

11. Personalansvar, ekonomi, 
verksamhetsutveckling 
 
 

PA-programmet, Lunds 
universitet 

Traineeprogram inom 
kommunen, UGL, interna 
arbetsledarutbildningar 



Första chefsrollen och personlig utveckling  

 88

Bilaga 3 

 
Intervjuguide 

 
Hur kommer det sig att Du blev chef? 
 
Vad tänkte Du om chefskap innan du blev chef? 
 
Vad tänker Du om chefsrollen nu? 
 
Du har nu varit chef i X antal månader/år. Vad har chefsrollen inneburit för Dig som person? 
 
Kan Du beskriva Dig själv som person under den här tiden Du har varit chef? 
 
Vilka sidor hos Dig kan ha gynnat Ditt chefskap? 
 
Vilka sidor hos Dig kan ha utgjort ett hinder i Din roll som chef? 
 
Vilka egenskaper tror Du är viktiga att en chef har? 
 
Hur får Du kunskap om Dig själv? 
 
Kan Du erinra Dig en situation där Du lärde Dig något om Dig själv? 
 
Kan du erinra Dig en situation där Du skulle lära Dig något men inte gjorde det? 
 
Har rollen som chef påverkat hur Du ser på Dig själv? Utveckla hur. 
 
Kan Du beskriva Dig själv som person under den här tiden, utifrån hur Du upplever att andra 
uppfattar dig? 
 
Vilka erfarenheter har varit av stor betydelse för Din personliga utveckling under Din tid som 
chef? 
 
Vilka är Dina viktigaste lärdomar om Dig själv under tiden som chef? 
 
Hur ser Du på Din personliga utveckling i framtiden? 
 
Vad skulle Din organisation kunna göra för att underlätta chefskapet? Har Du fått något stöd? 
 
Har Du någon förebild som chef? 
 
Utifrån Din erfarenhet, vilket råd skulle Du ge framtida chefer angående personlig 
utveckling? 


