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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka och få en fördjupad förståelse för hur 

internrekryterade chefer upplever att bli chef för tidigare arbetskamrater, och få en ökad 

insikt i de utmaningar som kan uppstå i samband med detta. Som metod användes en 

kvalitativ ansats varpå tio semistrukturerade intervjuer genomfördes. För att analysera 

intervjumaterialet användes tematisk analys, vilket resulterade i fyra huvudteman: Chef 

och vän med tidigare kollegor = en omöjlig ekvation?, Distans som ett medel och en 

konsekvens, Att skapa och bibehålla förtroende och Att ge kritik och feedback. Något som 

var av särskilt intresse med resultatet var att cheferna hade olika syn på huruvida 

vänskapsrelationer kunde kombineras med chef-kollega-relationer eller inte, och att 

samtliga chefer beskrev någon typ av distans till sina tidigare arbetsrelationer till följd av 

chefskapet. Resultaten går delvis i linje med tidigare studier, där ett vanligt fynd är att 

chefskap över tidigare arbetskamrater ofta får negativa konsekvenser för vänskapen. Vår 

studies resultat visar dock att det kan finnas positiva aspekter av att ha varit kollegor 

innan chefskapet, som till exempel ökat upplevt förtroende från arbetskamraterna. 

Studien belyser att det kan finnas utmaningar med chefskapet som är unika till följd av att 

bli chef för just tidigare arbetskamrater, och att dessa utmaningar är viktiga att hantera för 

både arbetskamraters och chefers välmående, och för att se till att internrekrytering inte 

leder till orättvis favorisering på arbetsplatsen. 

 

Nyckelord: intern befordran, internrekrytering, ledarskap, ledning, organisation, tematisk analys, 

arbetsvänskap, arbetsrelation 
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Abstract 

The aim of the study was to examine and gain a more in-depth understanding of bosses’ 

experience regarding internal promotion and becoming the boss for previous work 

colleagues, as well as gaining more thorough insight regarding the challenges that may 

occur. A qualitative approach was used in this study, and ten semi-structured interviews 

were conducted. Thematic analysis was used to analyze the interview data, which resulted 

in four main themes as well as two sub-themes for each main theme: Boss and friend with 

previous work colleagues = an impossible equation?, Distance as a mean and a 

consequence, To create and maintain trust and To give critique and feedback. A 

particularly interesting finding was that the bosses had different views on whether friend 

relationships should co-exist with boss-subordinate relationships or not. All the bosses 

also described some kind of distance to their previous work relations because of the 

leadership. The results are partially in line with previous research, since a common 

finding is that becoming the boss over previous subordinates often leads to negative 

consequences to the friendship. However, this study also implies that there were positive 

aspects of being colleagues before the leadership, such as an increased perceived trust 

from subordinates. This study emphasizes that some challenges with leadership were 

unique due to becoming a boss over previous work colleagues, and these challenges are 

important to manage for the sake of both subordinates and leader’s well-being, as well as 

making sure that internal promotion does not lead to unfair biases in the workplace. 

 

Key words: internal promotion, internal recruitment, leadership, management, organization, 

thematic analysis, workplace friendship, workplace relationship 
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Introduktion 

Att vara chef på ett företag eller i en verksamhet ställer stora krav, på lyhördhet såväl som 

skicklighet i att hantera relationer till sina anställda (Alvesson & Sveningsson, 2019; Härenstam 

& Östebo, 2012). Boëthius (2015) belyser viktiga processer i en organisationsstruktur, däribland 

kommunikation, socialt klimat samt roller och rolltagande. Boëthius (2015) menar också att 

sociala relationer på arbetsplatsen i många fall bidrar positivt till verksamheten.  

Enligt Statistiska Centralbyrån [SCB] (2019b) blev i genomsnitt 62 000 personer 

internrekryterade per kvartal under år 2018. Fler internrekryteringar skedde i privat sektor än i 

offentlig sektor och fördelningen över internrekrytering totalt var hälften män, hälften kvinnor 

(SCB, 2019a). Många företag internrekryterar även personal till chefspositioner, till synes ofta av 

praktiska skäl såsom att personen redan har en insikt i företaget och att personens kompetenser 

redan har bevittnats i olika arbetssituationer. Heraty och Morley (1998) menar att det finns en 

trend i att företag satsar på internutbildningar i organisationsutveckling och verksamhetsstyrning, 

och sedan vill utnyttja dessa investeringar i att internrekrytera för chefspositioner.  

Det finns flera sätt som ett företag kan välja att rekrytera ny personal, ofta handlar det om 

antingen en extern eller intern rekryteringsprocess (Moser, 2005). Det finns många studier som 

undersöker och jämför effektivitet och möjliga följder av de olika tillvägagångssätten och 

processerna (Moser, 2005). Det finns en mängd rekryteringshemsidor och bloggar som ger olika 

råd om fördelar och nackdelar med att rekrytera internt och risker och vinster med att tillsätta en 

chef som tidigare har varit arbetskamrat. Bland fördelar för organisationen att använda 

internrekrytering nämns saker som att spara tid och pengar, trygghet i att veta vem de anställer, 

och det faktum att möjligheten till befordran finns kan bidra till motivation hos medarbetare att 

stanna kvar på företaget (Røhn, 2018). Bland nackdelar nämns potentiella interna konflikter, 

förlust av nytt tänk utifrån och en risk att tidigare dåliga kollegiala erfarenheter kan påverka 

chefskapet negativt (Lernia, 2018).  

Det finns begränsat med forskning på individuella upplevelser av internrekrytering och i 

synnerhet på chefens upplevelse av att bli internrekryterad (Unsworth, Kragt & Johnston-

Billings, 2018). Fritz (2014) betonar vikten av att kvalitativ forskning får ta en större plats i fältet 

organisationspsykologi eftersom att även om kvalitativ metod fått ett uppsving så har området en 

historia av att ha undersökts främst kvantitativt.  
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Vi har ett stort intresse av att arbeta inom fältet organisationspsykologi, där handledning 

av personal och därmed också chefer utgör en del av arbetet. Vi är intresserade av att, istället för 

att se till organisationens perspektiv och strategier för en lyckad rekrytering, fokusera på den 

befordrade personens upplevelse av processen och positionen av att vara chef för tidigare 

kollegor. Efter litteratursökning har vi funnit forskning på hur chefer kan förhålla sig till vänskap 

med kollegor, men inte i så stor utsträckning på dessa relationer i samband med ett hierarkiskifte. 

Eftersom det är ett vanligt skeende att chefer internrekryteras tror vi att det är viktigt att tillföra 

psykologiska dimensioner på hur detta eventuellt kan influera chefens mående, arbetsprestation 

och kollegiala relationer. Kvalitativ forskning om hur chefer upplever att vara chef för tidigare 

kollegor tror vi kan bidra till en nyanserad bild av detta fenomen för såväl individer i samma 

position som för organisationer i stort.  

Alvesson och Sveningsson (2019) menar att relationer och sociala roller på ett företag 

påverkar hur medarbetarna ser på sin chef. Kulturen och de olika hierarkiska positionerna i en 

organisation har inflytande på hur chefskapet upplevs, till exempel om chefen är en äldre, erfaren 

kollega. Att som arbetskamrater gå från att ha en jämlik organisatorisk roll till att få olika 

hierarkiska positioner skulle därför till stor del kunna tänkas påverka relationen mellan kollegor.  

En person med titel “chef” kan ha olika ansvarsområden. Enligt Nationalencyklopedin 

innebär att vara chef “(högsta) ledande funktion och i sista hand avgörande bestämmanderätt 

över någon verksamhet som utövas av en grupp” (http://www.ne.se). Wenglén (2019) belyser tio 

olika typer av chefsroller och arbetsuppgifter, däribland rollen som ledare - att fördela arbetet, 

entreprenör - initiera och driva igenom förändringsprocesser, och informationsspridare - att 

vägleda värderingar och sprida information. Vilken eller vilka roller en chef tar skiljer sig åt 

beroende på bransch eller organisationsnivå.  

Wenglén (2019) framhåller också att begreppet chef är en formell titel som till skillnad 

från ledare också innefattar andra arbetsuppgifter, som till exempel att ha hand om administration 

och sjukskrivningar.  I vår studie har vi valt att intervjua just chefer som har en formell titel och 

inte personer som enbart definierar sig som ledare. Vi vill integrera fler ansvarsområden än 

ledarskapet i sig och vi tror att de hierarkiska markeringar som ett chefskap innebär gör skillnad i 

vår frågeställning jämfört med en person som enbart definierar sig som “ledare”. Alvesson och 

Sveningsson (2019) belyser att ledarskap ofta framhävs som centralt för framgång i en 

organisation, varför vi tänker att chefskap också är det. Forskning har också visat att chefen är 
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den person på arbetsplatsen som påverkar de anställdas arbetsinsats och trivsel i störst grad 

(Maccoby, 2004) och därför anser vi att arbetsgruppen chefer är en relevant grupp att undersöka. 

Vi har också valt att lägga till ett krav på att cheferna vi intervjuar ska ha personalansvar, vilket 

vi definierar som ansvar för lönesättning, medarbetarsamtal och daglig verksamhet. Anledningen 

är att vi vill undersöka den relationella aspekten av att bli chef för tidigare arbetskamrater och 

tror att det är av vikt att chefen då har kontakt med personalen.  

Enligt Wenglén (2019) är det ofta självvalt att chefer inte söker sig till gemenskapen med 

underordnade, och om de ändå gör det tenderar de att inte helt få vara med. Författaren menar 

vidare att vissa chefer kan känna sig ensamma. Wenglén (2019) belyser att chefer ibland hamnar 

i en klämd position där de behöver balansera att implementera beslut som fattats av en högre 

instans samtidigt som det är viktigt att skapa tillit och respekt hos sina underordnade. Chefskapet 

innebär också att behöva förhålla sig till vissa motstridigheter, som att både visa vägen och hålla 

låg profil eller att både visa närhet och hålla ett visst avstånd (Alvesson & Sveningsson, 2019).  

En förhoppning är att kunna bidra med ett nyanserat perspektiv på internrekrytering av 

chefer bestående av upplevelsen från ett individperspektiv, och kunna tillföra aspekter på 

hantering av detta fenomen utifrån chefers erfarenhet. Resultatet hoppas vi kan vara hjälpsamt i 

psykologyrket såväl i arbete med organisationer som i handledning och möten på individnivå. 
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Teori 

Läsaren bör ha i åtanke att psykologiska teorier som tas upp i denna del är teorier som har 

introducerats efter resultatinsamlingen. Vi hade mycket begränsad teoretisk förkunskap vid 

generering och analys av data, eftersom vårt mål var att utforska ett fenomen (att bli chef för sina 

tidigare arbetskamrater) på ett explorativt sätt med så lite inflytande av förförståelse som möjligt. 

Syftet med teoridelen har därmed varit att i efterhand försöka få en fördjupad förståelse av de 

fynd som har uppkommit i denna studie, och föra resonemang om resultaten utifrån teorier och 

tidigare forskning i diskussionen sist i arbetet. 

Leader-Member Exchange Theory [LMX] 

LMX grundas i tanken att ledare har olika relationer till varje medlem i en arbetsgrupp, 

vilket gör att utbytet mellan ledaren och medlemmen blir ett eget system, en dyadisk relation 

(Graen & Uhl-Bien, 1995). Beroende på hur medlemmarna och ledaren interagerar kan 

medlemmarna hamna i olika subgrupper inom en och samma arbetsgrupp, s.k. ingroup och 

outgroup. Ingroup består av de medlemmar som kommer bra överens med ledaren, vilket kan 

resultera i att ledaren avsätter mer tid åt dessa individer, ger mer beröm och därmed även fler 

ansvarsområden. Konsekvensen av detta blir sedan att gruppmedlemmen arbetar hårdare för hela 

gruppen och vill ha mer ansvar, vilket leder till en kedja av positiva beteendemönster. Burris, 

Rodgers, Mannix, Hendron och Oldroyd (2009) beskriver att när individer är en del av “the inner 

circle” tenderar ledare att tolka det de säger mer positivt jämfört med de individer som är en del 

av “the outer circle”. Detta medför också att ledarnas respons blir mer välvillig. Ledare tenderar 

också att lita mer på dessa personers omdöme när de behöver hjälp med beslutsfattande (Burris et 

al., 2009). De medlemmar som inte känner samma anknytning till ledaren eller inte tycker om 

denne hamnar i outgroup. Medlemmar i denna grupp stödjer inte ledaren i lika stor utsträckning, 

gör endast det som förväntas av deras roll inom organisationen, och bidrar inte lika mycket till 

gruppen jämfört med de medlemmar som är med i ingroup (Graen & Uhl-Bien, 1995).  

Social Identity Theory 

Social Identity Theory är en teori utvecklad av Tajfel och Turner (1986) och syftar både 

till den uppfattning en person har om sin egen identitet i termer av förmåga och 

personlighetsdrag, och till den roll eller gruppkategori en person identifierar sig med. De 

värderingar och normer som följer med gruppen, till exempel student, chef, påverkar formandet 
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av synen på oss själva. Personer i omgivningen som genom social kategorisering liknar en 

persons själv delas in i ingroup och de som skiljer sig i outgroup (Stets & Burke, 2000). 

Brodt och Dionisi (2011) belyser att det sker en förändring i social identitet när en 

befordran sker inom en arbetsgrupp, vilket i sin tur påverkar hur gruppmedlemmarna ser på 

varandra. De menar samtidigt att om identiteten som skapats i en ingroup bibehålls även efter att 

någon har blivit befordrad ses ofta ledaren med en positiv syn, medarbetarna är öppna för 

ledarens initiativ och visar lojalitet. Att en medarbetare blir befordrad borde alltså skapa fördelar 

för gruppen om de utgör en ingroup. Hade ledaren tvärtom blivit bemött med negativa reaktioner 

skulle detta kunna hota gruppen och medlemmarnas identitet genom att skapa spänningar. 

Role Theory 

Role Theory handlar om att den roll en person har i en grupp påverkas av kontexten, den 

sociala positionen och fysiska miljön, och detta i sin tur påverkar personens tankar och beteenden 

(Biddle, 1979). Författaren menar att en roll kan sammanfattas som en typ av identitet eller en 

samling karaktäristiska beteenden. Han för också ett resonemang om hur en roll skapas och han 

menar att vissa framhåller att de som skapar en roll gör det på ett sätt som de tror förväntas av 

dem, och det kan också ske genom att personers egna förväntningar påverkar hur de vill lära 

andra sin roll. När en medarbetare blir chef för tidigare kollegor kan det också uppstå “interrole 

conflict”, vilket innebär att personen märker att vissa beteenden som är naturliga i deras ena roll 

inte är förenliga med den andra. I detta exempel är vissa beteenden, som hör ihop med rollen som 

tidigare kollega och vän, inte kompatibla med nya beteenden som förväntas av en chef (Forsyth, 

2013).  

 

Tidigare forskning 

Internrekrytering och att bli chef 

Daum (1975) undersökte i en kvantitativ studie hur en arbetsgrupp reagerade på ledarskap 

som tillsattes internt och externt. Deras resultat indikerade att attityder och beteenden 

förändrades inledningsvis i gruppen med en internt tillsatt chef genom att medarbetarna visade 

mindre tendenser att hjälpa till med uppgifter som inte innebar belöning, och att de generellt hade 

lägre tillfredsställelse. Det finns dock andra studier som visar att huruvida ledaren är tillsatt 

externt eller internt inte spelar någon roll för ledarens inflytande eller medarbetarnas upplevelse 

av ledaren (Knight & Weiss, 1980). Park och Faerman (2019) gjorde en kvalitativ studie där de 
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undersökte nyblivna chefers upplevelser av händelser som sker vid övergången från anställd till 

chef, och hur chefernas emotionella och sociala kompetenser påverkade och utvecklades i 

samband med detta. Deltagarna beskrev att de under rollförändringen utvecklade strategier för att 

hantera övergången emotionellt och att detta också utvecklades av att få feedback från de andra 

medarbetarna. Social och emotionell kompetens visade sig vara viktigt för både chefernas 

egenhantering av övergången till chefsrollen, för att hantera medarbetarna och för fortsatt 

bemästrande av rollen. Därför framhåller Park och Faerman att den emotionella aspekten av 

övergången från anställd till chef är viktig att uppmärksamma och att organisationer bör stödja 

nyblivna chefer i detta. 

Att bli chef för tidigare kollegor 

Utbudet av studier specifikt om chefers upplevelser av att bli chef för tidigare kollegor är 

begränsat, men det finns nyligen publicerad forskning som har undersökt detta i termer av 

vänskapsrelationer på arbetsplatsen. Unsworth et al. (2018) ville undersöka hur chefer hanterade 

psykologiska utmaningar i rollen som chef och vän till sina tidigare arbetskamrater. De utgick 

från två olika branscher där den ena, gruvarbete, var mansdominerad och den andra, barnomsorg, 

var kvinnodominerad, och undersökte på dessa arbetsplatser relationen mellan manliga chefer 

och manliga underordnade respektive kvinnliga chefer och kvinnliga underordnade.  

Cheferna beskrev psykologiska konflikter som innebär en sårbarhet för att eventuellt bli 

utnyttjade i sin position och en rädsla för att utöva makt över sina underordnade. Unsworth et al. 

(2018) identifierade fem strategier för att hantera dessa utmaningar: (a) att frånsäga sig ansvar, 

antingen över den specifika kollegan eller skylla på ett överordnat beslut, (b) att avsluta 

vänskapen och därigenom undvika sociala aktiviteter på fritiden, (c) att både behålla en 

arbetsrelation och en privat relation till en individ, men agera enligt en roll åt gången (d) att 

tillåta överlappande roller, vilket innebär att både vänskapsrollen och chefsrollen får finnas 

samtidigt, och (e) utnyttja vänskapen och använda den som ett verktyg för att kunna leda 

gruppen.  Forskarna skapade sedan en modell som visade att beroende på ledaridentitet och 

vilken utmaning cheferna står inför, så använder de sig av olika strategier för att lösa 

utmaningen.  

Chefskap och vänskap 

Forskning på chefer som blivit chef för tidigare kollegor är alltså begränsad, men det 

finns ytterligare studier om vänskap mellan chef och anställd. 
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Song och Olshfski (2008) fann att vänskap mellan anställda och chefer kan ha negativa 

associationer i form av bland annat nepotism och favoritism. En komparativ studie gjordes i 

Seoul City i Sydkorea och New Jersey i USA där Song och Olshfski (2008) valde att undersöka 

relationen mellan kvaliteten på vänskap mellan chef och anställd och hur det kan påverka 

inställningen till arbetet. Studien visade bland annat att vänskap på arbetsplatsen hade en positiv 

inverkan på medarbetarnas inställning till arbetet i båda städer. Det visade sig också att när 

medarbetarna hade flera möjligheter till att bli vänner med sina chefer, så ledde det till en mer 

positiv arbetsinställning. På de ställen där det fanns normer och regler som uppmuntrade till 

kommunikation mellan chef och underordnad var det mer sannolikt att en vänskap kunde 

utvecklas. Slutligen fann de att styrkan och kvaliteten i vänskapen i störst utsträckning påverkade 

inställningen till arbetet på ett positivt sätt.  

Sias, Heath, Perry, Silva och Fix (2004) gjorde en narrativ studie på 25 heltidsanställda 

med olika yrkestitlar, med djupintervjuer om vänskaper som hade raserats på arbetsplatsen. De 

identifierade fem olika typer av narrativ som de sorterade i “problem personality”, “distracting 

life events”, “conflicting expectations”, “promotion” och “betrayal”. Vid studiens tidpunkt fanns 

ingen ytterligare forskning gjord kring frågeställningen om förstörda vänskaper på arbetsplatsen. 

Sias et al. (2004) menade att det som får dessa typer av vänskapsbrott att vara annorlunda 

och särskilt svåra, gentemot andra, är det faktum att trots bruten vänskap, så måste den kollegiala 

kontakten fortsätta, såvida ingen part slutar på arbetet. Att efteråt behöva undvika varandra eller 

att vara orolig för att saker, som har berättats i förtroende, ska komma ut samt förlusten av stöd 

menade Sias et al. (2004) kan skada arbetsprocesser, och göra dem mindre effektiva. De fann att 

studiens deltagare använde strategier som distansering, undvikande av att umgås på fritiden och 

undvikande av icke-arbetsrelaterade diskussionsämnen. I resultatet framhöll deltagare, vars 

vänner blivit deras chefer, att den uppbrutna vänskapen kan ha att göra med favoritism, att de 

nyblivna cheferna är rädda för att kollegor ska tro att de favoriserar sina vänner och därmed tar 

avstånd. När en av vännerna blivit befordrad beskrevs känslorna som mindre intensiva, då det 

sedan tidigare fanns en förväntan om att relationen skulle förändras. 

Bridge och Baxter (1992) undersökte i sin studie det som de kallar “blended relations”, 

alltså när två kompisar både har en arbetsrelation och en vänskapsrelation till varandra. I 

samband med detta menade de att det uppstår “dialectical tensions” mellan de två rollerna som 

personerna i en sådan situation behöver hantera. De identifierade “impartiality–favoritism” (i 
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behandling av anställda), “openness-closeness” (ärligheten i vänskapen kontra organisationens 

restriktioner beträffande konfidentialitet), “autonomy-connection” (vänskap på arbetet innebär 

fördelar i mycket kontakt, men kan också innebära brist på upplevelse av autonomi), ”judgement-

acceptance” (villkorslös stöttning vänner sinsemellan kontra kritisk utvärdering mellan kollegor). 

Det framgick i Sias et al.’s (2004) studie att flera av deltagarna hade svårigheter att 

balansera ”impartiality–favoritism” i samband med när kollegan blir chef, och det som Bridge 

och Baxter (1992) kallar ”judgment–acceptance”. Dessa dialektiska spänningar menar Sias et al. 

(2004) kan vara en bidragande faktor till att vänskaper på arbetsplatsen avslutas och att det därför 

är viktigt att det finns en samsyn mellan kollegorna på hur dessa löses.  

Bridge och Baxter (1992) belyste fynd i sin studie som visade att de dialektiska 

spänningarna av kollegorna hanterades med en av följande strategier; att separera rollerna genom 

att på fritiden bete sig som vänner och på arbetet som kollegor, att välja den ena relationen över 

den andra, vilket innebär att vänskapen ibland prioriteras över organisationen eller tvärtom, eller 

att integrera de båda relationstyperna. De som använde integrering av rollerna som strategi var 

också öppna och flexibla med att både arbetsrollen och vänskapsrollen kan komma att förändras. 

Bridge och Baxter (1992) fann också att vänner med olika hierarkisk status på arbetsplatsen i 

större utsträckning än jämlika roller väljer att prioritera antingen vänskap eller arbete, oftast med 

fördel för arbete. 

Bridge och Baxter (1992) identifierade även flera sätt hur arbetskamraternas “blandade 

relationer” kunde försvåra situationen. Vänskapen beskrevs påverkas negativt av arbetsrelationen 

på flera sätt: ojämlikheter i arbetsrelationen (t.ex. chef-anställd), att behöva hantera 

organisationens krav på konfidentialitet balanserat med det som förväntas i vänskapens öppenhet 

och hemligheter, att som vänner också vistas på samma arbetsplats ökar behovet av distansering 

och få tid för sig själv, möjliga konflikter i samband med jobbet, att behöva ge negativ feedback 

eller bedöma varandras jobbinsats och kollegors åsikter skapar begränsningar i deras känsla av 

frihet att umgås på arbetet. På samma sätt beskrevs också sätt som vänskapen kunde influera 

arbetet negativt. Respondenterna lyfte att vänskapen gör det svårare att vara objektiv och att det 

blev en utmaning att se till vännens kontra organisationens bästa. Vänskapen resulterade i att 

arbetsprestationen kunde bli sämre eftersom personen kunde komma undan med att lägga tid på 

att prata med sin vän istället. De beskrev också att kollegornas syn på deras vänskap gjorde det 

svårare att hantera arbetsrelationen.  
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Tillit och bemötande i chef-kollega-relationen 

I studier av relationen mellan chef och vän nämns svårigheter i att hantera konfidentialitet 

och tillit. Kim, Wang och Chen (2018) valde att undersöka relationen mellan chef och anställd i 

termer av tillit. I denna studie valde de att fokusera på hur ömsesidig tillit i en sådan relation 

påverkar arbetsinsatsen. Forskarna identifierade tre konstrukt av tillit: tillit till ledaren, chefens 

upplevda tillit från de anställda och ömsesidig tillit. Dessa konstrukt var oberoende av varandra, 

vilket innebar att en hög tillit till ledaren (från den anställda) och en hög upplevd tillit (hos 

chefen) inte per automatik ledde till en hög ömsesidig tillit. Således var ömsesidig tillit en 

självständig del inom tillits-begreppet. Deras fynd implicerar bland annat att ju högre ömsesidig 

tillit det fanns mellan chef och anställd, desto bättre presterade den anställda på arbetsrelaterade 

uppgifter, och den anställda var även mer benägen att engagera sig i arbetet på ett positivt sätt 

och bemöta sina kollegor på ett mer relationellt plan. 

Ett av de ansvarsområden som också ingår i chefspositionen är att hålla 

medarbetarsamtal, och att framföra kritik. En studie av Young, Richard, Moukarzel, Steelman 

och Gentry (2017) undersökte hur ledares empatiska bemötande gentemot sina underordnade 

kunde påverka vid negativ feedback. Forskarna såg att när ledarna bemötte sina underordnade på 

ett empatiskt sätt vid negativ feedback, ledde det till en minskning av negativa affekter och en 

ökning av positiva effekter hos den underordnade. Detta ledde i sin tur till en mer positiv 

skattning av ledarens förmåga att ge negativ feedback samt sannolikheten för att en ledare skulle 

lyckas med sitt arbete på en högre hierarkisk position. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att utforska upplevelsen hos chefer som blivit internrekryterade och 

är chefer för sina tidigare arbetskamrater, med speciell tonvikt på vad som kan vara 

problematiskt och fördelaktigt samt hur detta påverkar chefen både i arbetet och privat.  

Frågeställningar 

- Hur upplever chefer att vara chef för tidigare arbetskamrater? 

- Hur hanterar chefer eventuella utmaningar relaterat till att bli chef för tidigare 

arbetskamrater?  
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Metod 

Epistemologisk ansats 

Vi har i denna studie valt en fenomenologiskt tolkande ansats. Målet med studien var att 

inhämta kunskap om deltagarnas subjektiva upplevelser om ett specifikt fenomen. Dessa 

upplevelser kunde av deltagarna beskrivas i form av tankar, känslor och tolkningar. Det fanns 

ingen avsikt i att påvisa kausalitet eller att göra anspråk på vad som orsakar dessa tankar, känslor 

och tolkningar. Syftet med en fenomenologisk tolkande ansats är att ta reda på ”hur något är” för 

en individ, snarare än att ta reda på vad som “egentligen” ligger till grund för det utvalda 

fenomenet (Willig, 2013). Individens subjektiva upplevelse blir därmed det som primärt är av 

intresse, oberoende av ifall den subjektiva upplevelsen egentligen är “sann” i en objektiv värld. 

En fenomenologisk tolkande forskare menar alltså att det finns mer än ett sätt att uppleva samma 

fenomen, även om det på ytan kan verka vara samma fenomen. Att bli chef för tidigare 

arbetskamrater kan alltså upplevas helt olika från individ till individ, och fokus blir därmed “hur 

upplever just den här personen detta fenomen?” (Willig, 2013).  

Deltagare 

För att medverka som deltagare i studien krävdes ett nuvarande chefskap över tidigare 

arbetskamrater som pågått i minst sex månader och dessförinnan en arbetsroll i samma 

organisation i minst sex månader. Vi bestämde tidsgränsen på sex månader utifrån att vi 

uppskattade det som rimligt lång tid för en chef att hinna få erfarenheter i chefsrollen. Gränsen på 

sex månader i tidigare arbetsroll bestämdes utifrån att chefen på den tiden skulle ha hunnit få en 

upplevelse av att vara kollega. Det krävdes att deltagaren inom ramen för sin chefsposition hade 

personalansvar. Det gjordes ingen selektion baserad på kön, ålder eller bransch. Vår ambition var 

att rekrytera 10 deltagare till studien. Willig (2013) framhåller att om forskaren vill jämföra 

grupper i en tematisk analys ska mängden deltagare i studien vara tillräcklig för att reflektera 

skillnad i grupperna snarare än individerna. Eftersom vi inte jämförde grupper utan ville hitta 

eventuella likheter respektive nyansskillnader mellan individer ansåg vi att 10 deltagare var ett 

rimligt antal. 

Totalt 12 personer anmälde intresse för studien, slutligen uppfyllde sju kvinnor och tre 

män inklusionskriterierna för att delta. Två personer togs inte med i studien, av vilka den ena 

saknade den typ av ansvar som efterfrågades och den andra hade varit chef för kort period. 

Deltagarna hade alla chefspositioner i olika typer av branscher: IT, skola, sjukvård, bemanning, 
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rättsväsende, barn och -ungdomsverksamhet, rekrytering, ideell verksamhet, konsultföretag och 

myndighet. Hur länge de hade varit chefer varierade kraftigt, från sex månader till 18 år. Det 

varierade också hur länge de varit på företaget innan de blev chefer, från åtta månader till 15 år. 

Deltagarnas ålder var 23–55 år, med en medelålder på 37 år. 

 

Tabell 1.  

Intervjupersonernas namn och ålder  

________________________________________________________ 

Namn*     Ålder    

________________________________________________________ 

Pernilla     20–25 år 

Elsa     20–25 år 

Marie     50–55 år  

Ivar     50–55 år  

Simon     45–50 år 

Sandra     20–25 år  

Penny     30–35 år  

Gloria     25–30 år 

Jasmine     30–35 år  

Benjamin    50–55 år  

________________________________________________________ 

*Alla namn är fiktiva 

 

Procedur 

För att rekrytera deltagare till studien skapades en poster som sattes upp på Institutionen 

för psykologi vid Lunds universitet och lades upp i digital form på Facebook. Postern innehöll 

information om vilken målgrupp som söktes till studien och hur studien skulle genomföras. 

Intresseanmälan skedde främst via mail och genom meddelande på sociala medier av personer 

som antingen frivilligt anmälde sig själva eller rekommenderade en bekant, ett så kallat 

snöbollsurval. Några deltagare kontaktades direkt då det på förhand fanns kännedom om att de 

uppfyllde inklusionskriterierna. Urvalet kan dels anses vara ett bekvämlighetsurval då 

majoriteten av deltagarna rekryterades genom privata kontakter, dels ett kvoturval då urvalet 

också var ett strategiskt urval som uppfyller kraven på viss representativitet. 
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 Screeningfrågor skickades till alla som anmält intresse för studien för att säkerställa att 

den potentiella deltagaren uppfyllde inklusionskriterierna. Efter att 10 personer hade tackat ja till 

att delta i studien författades en samtyckesblankett och ett informationsblad om studien som 

skickades till samtliga deltagare. I samband med detta bestämdes, utifrån önskemål från varje 

individuell deltagare, tid och plats för intervju; tre utfördes på Institutionen för psykologi vid 

Lunds universitet, tre på respektive deltagares arbetsplats och fyra via telefon på grund av att 

personerna befann sig på annan geografisk plats. Eftersom några av deltagarna utgjordes av 

bekanta till oss i denna studie hölls dessa intervjuer av den av oss som ej var bekant med 

deltagaren.  

 Semistrukturerade intervjuer valdes som grund för datainsamling, vilket enligt Willig 

(2013) är den mest spridda datainsamlingsmetoden i kvalitativ forskning och kan användas för 

flera olika kvalitativa ansatser. Eftersom en tidigare vedertagen intervjuguide inte hittades för 

den frågeställning som skulle undersökas, konstruerades en egen sådan med grund i vår 

förförståelse och intresse för frågeställningen och urvalsgruppen. 

  Intervjuguiden testades först i en pilotintervju med en av deltagarna som överensstämde 

med våra inklusionskriterier. Denna intervju kom sedan att ingå i studien eftersom endast några 

smärre revideringar gjordes efter pilotintervjun. Intervjuguidens slutliga utformning framgår av 

bilaga 1. 

Två av intervjuerna gjordes i närvaro av oss båda. Intervjuerna inleddes med underskrift 

av samtyckesblankett. För de som deltog via telefon scannades samtyckesblanketten in av 

deltagaren och skickades in på förhand. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide och tog 45–60 minuter. Intervjuerna spelades in med 

ljudupptagningsutrustning. Frågorna under intervjun ställdes utifrån utformad intervjuguide med 

utrymme för fördjupning och i slutet av intervjun fick deltagarna möjlighet att lägga till 

information som inte framkommit under intervjun. Intervjuerna genomfördes under februari och 

mars 2019. Transkribering gjordes parallellt med att intervjuerna pågick. Transkriberingarna 

användes sedan som grundmaterial för analysen. 

Dataanalys 

Valet av tematisk analys framför till exempel Interpretative Phenomenological Analysis 

[IPA] eller Grounded Theory gjordes till följd av att tematisk analys anses vara ett mer flexibelt 

verktyg inom kvalitativ forskning. Enligt Braun och Clarke (2006) tillhör tematisk analys den 
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typen av kvalitativ metod som i grunden är oberoende av förutbestämd teori och epistemologi, 

vilket tillåter en större flexibilitet vid användning av metoden till skillnad från till exempel IPA 

och Grounded Theory. Med det sagt tillåter tematisk analys fortfarande möjligheten att förankra 

teorier i data, men det är inte bundet till ett särskilt förhållningssätt sedan tidigare, vilket öppnar 

upp för ett mer flexibelt analyssätt. Med grund i att vi hade begränsad erfarenhet av kvalitativ 

forskning är tematisk analys även, enligt Braun och Clarke (2006), ett bra analytiskt verktyg att 

ta sig an kvalitativ data för första gången.  

Vid användandet av tematisk analys utgick vi från Braun och Clarkes sex-stegs-modell 

som visar hur tematisk analys kan struktureras. Braun och Clarke (2006) poängterar dock att det 

är viktigt att tematisk analys har kvar den analytiska flexibiliteten, och att deras modell därför 

inte är det enda sättet att göra en tematisk analys på. Även Willig (2013) belyser att det i 

kvalitativ forskning är vanligt att vid upprepade tillfällen återvända till data både vid kodning och 

tematisering. Med detta som grund kan det finnas vissa skiljaktigheter mellan vårt arbetssätt och 

Braun och Clarkes föreslagna arbetssätt.  

Steg ett: bekanta dig med din data. Enligt Braun och Clarke (2006) påbörjas analysen 

redan i transkriberingen. Det är dock viktigt att vidare bekanta sig med insamlad data. Detta 

gjordes genom att materialet lästes igenom ett flertal gånger vid upprepade tillfällen, med syfte 

att skapa en förståelse av innebörd och särskilda mönster. Vi diskuterade redan i detta stadium 

möjliga teman, för att försöka få en överblick över data. Eventuella teman som framkom 

antecknades, så de kunde lyftas fram igen i ett senare skede av analysen.  

Steg två: ta fram initiala koder. En kod syftar till att finna en del av data som är av 

intresse för författarna. Av Boyatzis (1998) beskrivs en kod som “det mest basala segmentet, 

eller elementet, av rådata eller information som kan utvärderas på ett meningsfullt sätt angående 

ett fenomen” (s.63). Eftersom det inte fanns någon utgångspunkt i en särskild teori före 

datainsamling så var kodningen mer datadriven än teoridriven. Detta innebar att tematiseringen i 

nästa steg inte gjordes med förutbestämda frågor och funderingar baserad på en specifik teori. Vi 

försökte istället att ta oss an data från botten uppåt, även kallat bottom-up. 

 Koderna genererades manuellt genom att löpande anteckna relevanta ord och stycken vid 

genomläsning av materialet. Koder som var snarlika lades ihop till en och samma kategori. Detta 

gjordes systematiskt med hjälp av dels programmet NVivo, dels markeringar i Word. En vanlig 
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kritik mot kodning är att kontexten försvinner (Bryman, 2001), vilket ledde till att vi försökte låta 

bli att enbart koda enskilda ord och istället koda större segment av texten åt gången. 

Steg tre: leta efter teman. I det tredje steget läggs fokus på att hitta bredare teman som 

uppstår till följd av analys av koderna, till exempel genom att belysa likheter och mönster som 

har uppstått vid generering av koder (Braun & Clarke, 2006). Vi använde oss initialt av NVivo 

för att försöka identifiera teman. Detta gjordes genom att skapa passande rubriker och överföra 

relevanta koder under respektive rubrik. I ett senare skede gjordes det, enligt rekommendation av 

Braun och Clarke (2006), en tankekarta varpå alla större rubriker skrevs ner. Därefter 

diskuterades möjliga samband mellan olika koder, teman samt olika nivåer av teman för att 

identifiera huvudteman, underteman och vilka teman som inte ansågs viktiga för 

frågeställningen.  

Steg fyra: utvärdera teman. I det fjärde steget ska de identifierade temana utvärderas. 

Enligt Braun och Clarke (2006) kan detta ske genom att först granska de koder och citat, så 

kallade segment, som finns under ett tema och sedan ta ställning till om segmenten utgör ett 

enhetligt mönster. I de fall där segmenten inte passade in i temana, gjorde vi ny bedömning av 

temat för att se om det var temat som var bristfälligt eller om det var segmenten som inte passade 

in i temat. I vissa fall gjordes det ett nytt tema för att samla upp den delen av data som inte 

rymdes i det ursprungliga temat, i andra fall togs segmentet bort om det ansågs att det inte längre 

var tillräckligt meningsfullt för analysen. Vissa av de koderna och underteman som hade lagts 

under ett ‘övrigt’-tema i steg tre, kunde tas fram igen om de ansågs mer relevanta efter revidering 

av befintliga teman.  

När samtliga teman hade granskats på ett tillfredsställande vis, gick vi igenom 

datamaterialet igen utifrån de färdigställda temana, då kodningen var en dynamisk process. Som 

Braun och Clarke (2006) också nämner kan upprepad kodning pågå för evigt i teorin, och det är 

inte alltid helt tydligt när det är bäst att sluta. Då kodning och tematisering i vissa perioder 

gjordes parallellt, blev revidering av både koder och teman något som skedde på ett naturligt sätt 

vid ett flertal tillfällen. Slutligen tog vi beslutet att fastställa val av teman utan upprepad kodning. 

Detta beslut togs till följd av att fortsatt kodning inte upplevdes ge några betydelsefulla 

förändringar och det upplevdes en mättnad i data.  

Steg fem och sex: definiera och namnge teman samt producera rapporten. Varje 

tema ska i den slutgiltiga utformningen kunna beskrivas kort och kärnfullt, och för att det ska 
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kunna göras krävs att det finns en grundad förståelse för vad varje tema berättar likväl som att 

skillnader mellan temana är tydliga (Braun & Clarke, 2006). Då några av temana som har tagits 

fram i denna studie tangerade något med varandra användes tankekartor till att rita upp 

subgrupper under varje tema och sedan finslipades de olika undertemana i omgångar, så att dessa 

inte överlappade i allt för stor uträckning. Braun och Clarke (2006) menar att undertemana 

underlättar struktur och visar vilken tyngd som ges de olika delarna av analysen. Under detta steg 

började också de färdiga namnen på teman och subgrupper formas. Braun och Clarke (2006) 

hävdar att namnet på ett tema bör vara kärnfullt och ge en god första bild om innehållet.  

 Det sista steget innefattar enligt Braun och Clarke (2006) att få ihop analysen på ett 

lättöverskådligt vis som samtidigt visar trovärdigheten och komplexiteten i den data som har 

framkommit. 

Förförståelse 

I kvalitativ forskning anses objektivitet inte vara relevant för att bedöma studiens kvalitet 

(Henwood & Pidgeon, 1992). Det som däremot är viktigt att ta i beaktning enligt Henwood och 

Pidgeon (1992) kvalitetskriterier om kvalitativ forskning, är reflexivitet. De menar att 

forskningsprocessen hela tiden formar resultatet och intervjupersonen, varför forskarna behöver 

vara tydliga med det vid presentation av resultatet i studien. Även Elliott, Fischer och Rennie 

(1999) lägger vikt vid att kvalitativa forskare behöver vara tydliga med värderingar och 

antaganden så att läsaren kan förstå tolkningarna som görs i ljuset av dessa, och eventuellt 

fundera på alternativa sådana. Med bakgrund i Henwood och Pidgeon (1992) och Elliot et al. 

(1999) redogör vi för vår förförståelse i samband med studiens genomförande.  

 Studiens frågeställning och upplägg grundades i vårt intresse för organisationspsykologi 

och viljan att i framtiden arbeta praktiskt med organisationer, mer specifikt med 

ledarskapsutveckling, förändringsprocesser och gruppdynamik. I detta fält innefattas i många 

organisationer handledning av chefer, varför vi ansåg det vara en intressant och relevant grupp att 

undersöka. Vi har på tidigare arbetsplatser i olika branscher varit med om att personer har 

befordrats inom företaget, och hört hur diskussionerna går bland kollegor om detta, men vi har 

sällan fått ta del av den internrekryterade chefens perspektiv. Vi har inte egna erfarenheter av att 

bli internrekryterade och bli chef för tidigare arbetskamrater, men vi har bekanta och tidigare 

arbetskamrater som genomgått denna process, vilket har gett en viss förförståelse av hur en sådan 

rollförändring kan upplevas av andra. På de arbetsplatser där vi har varit anställda har vi upplevt 
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att det uppstår en förändring i relationer när medarbetare får olika hierarkiska positioner och att 

detta för med sig vissa utmaningar. Vi har därför en förförståelse av att det kan vara utmanande 

att bli chef för tidigare arbetskamrater och tror att detta på olika vis påverkar relationerna till 

kollegorna. Detta skulle kunna påverka vår tolkning av materialet även om det genomgående har 

funnits en medvetenhet om vår egen förförståelse i analysarbetet. Då några av deltagarna i 

studien är personer vi har viss kännedom om sedan tidigare, kan det också ha lett till att vi har 

tolkat deras svar annorlunda jämfört med de personer som vi inte har någon kännedom om 

intervjupersonerna sedan tidigare. 

Etiska överväganden  

Alla deltagare fick inför intervjuerna en samtyckesblankett att skriva under och ett 

informationsblad att läsa igenom (se Bilaga 2). Där framgick det bland annat att vi inte hämtade 

in några personkänsliga uppgifter, att intervjuerna spelades in och att all insamlad data skulle 

hanteras konfidentiellt. Det framgick även att allt råmaterial i form av inspelningar, 

transkriberingar och anteckningar från intervjuerna skulle komma att makuleras och raderas efter 

studiens slut. Information delgavs också om rätten att när som helst avbryta sitt deltagande och 

att deltagandet bygger på frivillighet. Detta är i enlighet med vad Willig (2013) rekommenderar 

att ta hänsyn till vid forskning, utifrån ett etiskt perspektiv.  

Ett problem beträffande urval av deltagare i studien är, att några av dessa är bekanta med 

någon av oss. Detta kan ha lett till att deltagarna påverkats i vad de valde att berätta, då de vet att 

någon de är bekant med kommer att ta del av materialet. För att göra omständigheterna så goda 

som möjligt blev deltagarna väl informerade om hur data skulle komma att behandlas och vilka 

författarna är. För att göra intervjun så neutral som möjligt delade vi upp intervjuerna mellan oss 

så att ingen behövde intervjua någon som vi var bekant med.  Frågorna i intervjuguiden 

konstruerades på en nivå avvägd mot syftet, det vill säga ej med terapeutisk ingång eller 

uppmuntrande av ämnen som kan bedömas som känsliga ur etikprövosynpunkt. 

Generellt anammades ett professionellt förhållningssätt. Deltagarna gavs i slutet utrymme 

att lägga till information som inte framkommit under intervjun och de fick möjlighet att ställa 

frågor när som helst under studien. Vid de intervjuer som genomfördes via telefon användes, 

med undantag från en videointervju, enbart röstfunktion på grund av att det bedömdes vara 

säkrare. I största möjliga mån gjordes ansträngningar för att göra intervjuer i form av fysiska 

möten. Hantering och lagring av data skedde övervägande på stationär dator på grund av mindre 
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risk för stöld eller förolyckande av känsligt datamaterial. Under bearbetning av data har det 

använts kodnamn för samtliga deltagare för att bibehålla anonymisering. 

 

Resultat 

Studiens resultat har delats upp utifrån fyra utvalda teman, och samtliga inkluderar även 

två underteman (se Tabell 2). Det första temat “Chef och vän med tidigare kollega = en omöjlig 

ekvation?” fyller funktionen att på ett deskriptivt vis belysa ett av de områden som har varit mest 

framträdande under intervjuerna. Temat handlar om deltagarnas förhållningssätt gällande 

relationen mellan sig själv som chef och tidigare kollegor, med betoning på vänskap. De 

efterföljande temana täcker upp olika facetter och konsekvenser av chef-kollega-relationen. Det 

andra temat beskriver hur deltagarna upplever olika typer av distans på både grupp- och 

individnivå. Det tredje temat beskriver vad deltagarna har gjort för att skapa och bibehålla 

förtroende gentemot sina arbetskamrater. Det fjärde temat beskriver utmaningar som kan uppstå i 

mötet med sina tidigare arbetskamrater med fokus på medarbetar- och lönesamtal. 

 

Tabell 2. 

Resultat presenterade i huvud- och underteman 

___________________________________________________________________________________________ 

Huvudteman      Underteman    

___________________________________________________________________________________________ 

Chef och vän med tidigare kollega = en omöjlig ekvation? Olika syn på om vänskap är möjligt eller inte 

Tydlighet i vad som är arbete och fritid 

 

Distans som ett medel och en konsekvens   Distans i relation till sammanhållning i arbetsgruppen 

       Distans i individuella, personliga arbetsrelationer 

 

Att skapa och bibehålla förtroende    Tillit - ett resultat av ansträngning och acceptans 

       Vikten av transparens och bemötande 

 

Att ge kritik och feedback     Det känslomässiga engagemanget 

       Att förhålla sig objektiv vid lönesättande samtal 

___________________________________________________________________________________________ 
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Chef och vän med tidigare kollega = en omöjlig ekvation? 

Kan och bör individer vara både vän med och chef för sina tidigare arbetskamrater? 

Under intervjuerna framkom detta tema för samtliga deltagare, och i efterhand har vi funderat på 

vad deltagarna egentligen lade i begreppet vän. En möjlig tolkning är att uppfattningen av 

begreppet vän skulle kunna variera för deltagarna, att några syftar på att umgås som vänner på 

fritiden, medan andra syftar på att de har en vänskaplig men ändå avgränsad, kollegial relation. 

Detta kan också tänkas påverka deras ställningstagande om det är möjligt och rimligt att vara det 

som de kallar “vän” med sina kollegor. Vi har valt att tolka användandet av begreppet 

individuellt för varje enskild deltagare, och väger in den kontext de nämnde vänskap i, för att 

försöka förstå vilken typ av vänskap de syftade på. 

  Olika syn på om vänskap är möjligt eller inte. Deltagarna uttryckte olika erfarenheter 

och åsikter om huruvida en tidigare kollegial vänskapsrelation kan behållas efter chefskap. 

Samtliga kunde se både för- och nackdelar med att bli chef för personer som de hade umgåtts 

med som vänner, men det fanns vissa nyansskillnader i deras inställning och sätt att hantera det 

på. En av deltagarna, Simon, menade att chefen behöver göra en prioritering som innebär att 

välja mellan chefskap och vänskap. Han beskrev att avkall på sociala relationer krävdes i den nya 

rollen: “jag tror att privata relationer måste brytas för att det ska funka, det är min personliga 

övertygelse”. 

Även Marie, Benjamin, Sandra och Jasmine beskrev att de i samband med chefskapet 

begränsat sina privata relationer med kollegor, till stor del för att undvika att hamna i situationer 

där rollen som chef, och rollen som vän, krockar. Flera av deltagarna menade att det finns 

fördelar på lång sikt och att det är en naturlig konsekvens att vänskapen förändras, något vi 

återkommer till under temat ”Distans som ett medel och en konsekvens”. 

Pernilla visade en mer relationsskyddande hållning, där hon beskrev att hon innan 

chefskapet var rädd för att ”bli ovänner med nära vänner just för att det är svårt att skilja mellan 

det privata och det professionella”. Pernilla uttryckte här en oro för att chefskapet skulle kunna 

påverka de privata relationerna, något som hon också pratade om i termer av sammanhållning 

som vi återkommer till i ett senare tema. Även Penny hade en relationsskyddande inställning och 

verkade tro på att vänskap påverkar den kollegiala relationen positivt: 
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Vi pratar om allt ärligt och öppet, vi pratar även om känslor på jobbet, hur vi mår, och 

sådär, och jag känner att jag kan va öppen med dom också, vi har nog en väldigt hög 

transparens i vårt team som, jag tror det är mycket högre än om vi inte hade varit vänner 

också. 

– Penny 

 

Penny uttryckte i sin intervju att vänskap generellt gynnar den kollegiala relationen, och detta 

genomsyrade också intervjuerna med Elsa och Ivar. Ett mönster vi såg och en möjlig tolkning är 

att hierarkisk skillnad i chefskapet spelade roll i hur deltagarna resonerade. Pernilla, Penny, Elsa 

och Ivar verkade enligt deras berättelser ha en närmare hierarkisk relation till arbetskamraterna 

de är chefer för, jämfört med resten av deltagarna. En möjlig tolkning är att deras vänskap var 

viktigare att bibehålla när relationen hade en mera hierarkisk relation, till skillnad från om det 

hierarkiska avståndet hade varit större.  

Det skulle också kunna vara så att graden av vänskap spelade roll för hur rollen mellan 

vän och chef balanseras för vissa av cheferna, där till exempel Simon hade en stark 

vänskapsrelation som han var övertygad om måste brytas, för att det inte skulle uppstå problem i 

chefskapet. Här ställer vi oss återigen frågan om de som tycker att vänskapen kan behållas vid 

chefskap syftar till en vänskaplighet snarare än privat relation. Samtliga som uttryckligen sade att 

de tyckte det var viktigt att vara vänner. Pernilla, Penny, Elsa och Ivar nämnde dock att de också 

kunde umgås med vissa av kollegorna på fritiden. 

     Tydlighet i vad som är arbete och fritid. De som uttryckte att vänskap och en chef-

kollega-relation går att ha parallellt återkom ofta till vikten av att skilja på arbete och fritid. Ivar 

och Marie var båda öppna för att behålla vänskapen med kollegor, men belyste att de efter att ha 

påbörjat chefskapet har behövt vara tydliga i sin gränssättning. Detta beskrev cheferna att de 

gjorde genom att tala om att diskussioner som rör arbetet hålls inom ramen för arbetsplatsen: 

 

De är samma om man går ut och käkar lunch eller nåt sånt där är det väldigt lätt att 

snacka jobb men då får man också tänka på att antingen om man pratar om nånting att 

man kommer tillbaka och så säger då liksom att ”eh det här pratade vi om på lunchen, 

vad tycker du om det?”, så att alla är med och kan säga sitt då. 

– Ivar 
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Jag var väldigt tydlig, speciellt mot den här tjejen, “nu kan vi liksom inte prata, vi kan inte 

prata jobb när vi träffas utan nu är det skidåkning då” eller vad det nu var då. 

– Marie 

 

Det beskrevs som en utmaning och av stor vikt att se till att viktiga beslut inte tas utanför 

arbetsplatsen eller tvärtom att delar av information som rör jobbet inte framkommer i privata 

sammanhang. Att se till att alla får viktig information samtidigt menade både Ivar och Marie var 

viktigt för att skapa tillit för gruppen som helhet. För Elsa handlade hantering av sina roller som 

vän och chef om att kunna gå in i chefsrollen på ett tydligt sätt, jämfört med den sociala rollen 

hon har som privatperson, när hon umgås med kollegorna på fritiden:  

 

Man pratar om högt och lågt och väldigt personliga saker, och sen nästa dag så sitter man 

där och diskuterar någons semesteravtal när någon är lite missnöjd med samma person, och 

då kunna skilja på dom två rollerna, det tror jag är superviktigt.  

– Elsa 

 

 Elsa uttryckte att skillnaden mellan hennes nya roll som chef och gamla roll som kollega 

innebar en förändring i hur hon satte gränser mellan samtal med vänner och kollegiala samtal. 

Detta berörde även Sandra som menade att hon inte riktigt kunde delta i “snacket” på jobbet och 

att hon behövde vara den som säger ifrån när saker måste göras: 

 

I början så kunde jag liksom sitta och lyssna på honom en väldigt lång tid innan jag tills 

slut sa ”trevligt att snacka med dig men nu måste jag fokusera på jobbet” och det har ju, 

det har definitivt också, det knyts ju an till det här att, att tidigare ha en annan relation och 

så plötsligt så ska man va den som är den, och som säger “nej jag har inte tid att lägga 

min energi på att vara personlig längre”. 

– Sandra  

 

   Det Sandra sade skulle kunna tolkas som att tiden inte finns till för vänskap i den nya 

chefspositionen.  Men det som också kan tolkas in är vikten av att kunna prioritera och att sätta 
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gränser för det som tidigare har funnits utrymme för, inom ramen för den tidigare kollegiala 

relationen, men som det inte längre finns utrymme för i den nya chef-kollega-relationen. 

Sammanfattningsvis så skiljer det sig något mellan deltagarna i huruvida de tycker att det 

går att vara både vän med och chef för tidigare arbetskamrater. En person, Simon, tyckte att det 

behöver göras en prioritering i antingen vänskap eller chefskap. En annan, Elsa, belyste vikten av 

att kunna gå in och ut i sina olika roller. Flera tyckte att det gick att vara både vän och chef så 

länge chefen ser till att gränserna är tydliga när det pratas arbete och fritid.  

Oavsett vad deltagarna hade för åsikt när det gällde prioritering mellan vänskap och 

arbete, så beskrev samtliga deltagare att vänskapsrelationerna till viss del hade förändrats, och en 

av anledningarna till detta förklarades med den upplevda distansen efter chefskapet. 

Distans som ett medel och en konsekvens 

Under intervjuerna och dataanalysen fanns det ett ord som genomgående nämndes av 

intervjupersonerna inom ramen för flera olika kontexter - “distans”. Innebörden av ordet verkade 

ha flera olika betydelser för olika intervjupersoner och betydelsen kunde även skilja sig beroende 

på i vilket sammanhang det nämndes. Temat beskriver två av de mest betydelsefulla tolkningarna 

av ordet.  

“Distans som medel” kan förstås som ett aktivt och medvetet val av intervjupersonerna att 

ta avstånd från något, till exempel relationer eller vissa sociala sammanhang. Medlet kan förstås 

som ett verktyg som var och en har tillgång till, och som kan användas för att hantera 

utmaningar, till exempel de utmaningar som uppstår interpersonellt till följd av att få en ny roll i 

gruppen. 

         “Distans som konsekvens” kan förstås som det mer passiva utfallet av en händelse. Det är 

inte nödvändigtvis ett omedvetet val, men ibland verkar det uppstå en distans trots att avsikten 

inte var att distansera sig från början. I vissa fall har distansen som konsekvens beskrivits vara 

helt omedveten, där “det bara har blivit så”, möjligen till följd av chefskapet.  

Distans, både som medel och konsekvens, kan också förstås på flera andra sätt. När det 

talas om distans i detta tema kan det både syfta på den fysiska distansen - till exempel genom att 

hålla sig borta från fikarummet, alternativt den sociala distansen - till exempel känslan av att inte 

vara en del av gruppen längre på samma sätt som tidigare. Under de kommande utdragen från 

intervjuerna kommer det att förtydligas vilken typ av distans det syftas på. Följaktligen har temat 

även delats upp i två underteman, av vilka det ena främst syftar på chefens distans gällande 
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sammanhållningen på gruppnivå, medan det andra främst syftar på individuella relationer. På 

gruppnivå tenderar distansen att syfta på avståndet chefen tog till mer ytliga arbetsrelationer, och 

på individnivå tenderar distansen att syfta på avståndet chefen tog till mer personliga 

arbetsrelationer. 

Distans i relation till sammanhållning i arbetsgruppen. I följande tema beskrivs 

deltagarnas upplevda distans gällande sammanhållningen i arbetsgruppen, vilket täcker både den 

passiva distansen och den aktiva distansen. Andra faktorer som också nämndes som anledning 

till deltagarnas distanstagande från gruppen var att de ville värna om den egna professionaliteten 

(till exempel i sociala evenemang där alkohol förekommer) eller såg en vinning i ”teambuilding” 

och kollegial sammanhållning utan chefens närvaro. 

Samtliga intervjupersoner beskrev sammanhållningen som god på sina respektive 

arbetsplatser. De flesta berättade också att de till viss grad kände sig som en del av 

sammanhållningen, men inte på samma sätt som innan de blev chef. Anledningen till detta 

beskrevs oftast vara på grund av att det hade uppstått en viss distans mellan chefen och 

arbetsgruppen: 

 

Det är ju ändock att det kan bli en viss distans, även för mig, jag har aldrig haft nån som 

vart rädd på något sätt eller så, men man kan märka det när man kommer in i ett 

personalrum, det behöver inte ens vara min personal, att det blir lite tyst när man kommer 

in. 

– Benjamin 

  

I citatet beskrev Benjamin hur han märkte att det kan tystna när han kommer in i 

personalrummet. Det citatet kan förstås som den mer passiva distansen. Distansen var inte till 

följd av att chefen sade till gruppen att vara tysta, utan snarare tycks det ha att göra med att 

gruppen inte kände sig helt bekväm med att prata öppet framför chefen. Detta skulle kunna tolkas 

som att det uppstår en passiv distans mellan arbetsgruppen och chefen, i detta fallet distans i en 

social situation.  

Även Marie beskrev att hon är delaktig i sammanhållningen på vissa sätt men aldrig i 

“snacket om, aa, organisationen”. Marie hänvisade till “snacket” i organisationen på ett sätt som 

kan tolkas som att hon syftade på konversationer om till exempel brister i organisationen eller 
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“skitsnacket” som kollegorna inte vill att chefen ska höra, och att hon därför inte får ta del av det 

på samma sätt som tidigare. 

         En annan typ av distans, som Benjamin också belyste, var den mer aktiva distansen han 

tog på ett medvetet och fysiskt sätt: 

  

När alla löner sätts och så, då brukar jag hålla mig undan tills det har lagt sig lite för det 

blir alltid känslor kring det, och så sitter jag väl inte i fikarummet, det gör jag inte under 

den tiden, nej. 

– Benjamin 

 

I denna del av intervjun beskrev Benjamin att han medvetet höll sig borta från 

personalrummet under vissa perioder som var särskilt utmanande, till exempel vid lönesättning. I 

detta fall handlar det om att fysiskt hålla sig borta från en social kontext, genom att låta bli att gå 

dit. Det kan tolkas som att chefen vill hålla sig undan från jobbiga känslor, möjliga 

konfliktsituationer eller att se till att känslorna är lättare att hantera, för den anställda, om inte 

chefen är närvarande. Att aktivt hålla sig borta från sociala situationer beskrev även Gloria på 

följande vis: 

  

Innan när man var [i tidigare arbetsroll] och man hade en tuff dag så gick man ju kanske 

till sina, till sitt lilla gäng, kollegor, men dom går ju inte jag till på samma sätt nu längre 

så att, det är ju en liten skillnad, absolut. 

– Gloria 

 

         Här syftade Gloria på en aktiv distans, där hon medvetet låter bli att gå till samma grupp 

människor som tidigare, när hon har en tuff dag. Detta kan tolkas som att hon inte vill belasta 

sina tidigare kollegor, eller att hon av olika anledningar inte vill dela med sig av sina problem på 

samma sätt som tidigare, i egenskap av chef. 

         Ett sätt att förstå de beskrivna distanstagande beteenden kan ha att göra med de 

förväntningar som finns på chefsrollen sedan tidigare, både från chefen själv och från kollegor. 

Det kan finnas vissa upplevda normer och begränsningar för cheferna gällande hur de bör agera, 

något som Benjamin belyste på följande vis: 
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När jag sökte och fick den här tjänsten så sa man på intervjun “du ska va medveten om att 

nu är inte situationen likadan som den var innan”, och då gick jag ju in med att jag tyckte 

att det inte skulle va det helt och hållet... och, men det är den ju inte helt och hållet det är 

ju riktigt, sen är det ju du själv i ditt ledarskap som bestämmer, lite hur man vill 

distansera sig eller om man vill va med. 

– Benjamin 

 

Redan innan Benjamin började tjänsten fick han höra, av sin överordnade, att den nya 

chefsrollen skulle föra med sig vissa förändringar och att relationerna inte kommer att vara på 

samma sätt som de har varit tidigare. Utifrån de förväntningar från ledningen som explicit fanns 

innan han började tjänsten kombinerad med den reaktion han fick från sina kollegor, är det inte 

osannolikt att distansen han tar till stor del beror på de förväntningar som fanns på chefsrollen 

sedan tidigare. Benjamin beskrev också en förväntan från organisationen att han som chef inte 

kan vara med på sociala aktiviteter på samma sätt som tidigare: “vi är tillsagda att gå tidigare, 

och asså sköta det här med både öl och så”. Detta styrker påståendet att hans beteende som chef 

till viss del var styrt av andras förväntningar. En annan intervjuperson beskrev också sin 

förändrade inställning till sociala kontexter där alkohol är inblandat: 

  

Man har ju en helt annan inställning till sina kollegor om man inte är chef, man kan 

liksom ta en bärs för mycket, och man kan skämta om att inte göra sitt bästa på jobbet 

men så plötsligt som chef så är det, helt plötsligt inte acceptabelt och komma bakis till 

jobbet eller såhär då kan man inte längre ha den relationen. 

– Sandra 

 

Både Benjamin och Sandra beskrev att de skapade en distans till den typ av beteende som 

var acceptabelt i den tidigare arbetsrollen men som inte anses så lämpligt av en chef. Detta går att 

tolka som att det är viktigt att värna om professionaliteten för att skapa eller bibehålla respekt 

och förtroende gentemot arbetskollegorna.  

En som talade om att just värna om sin professionalitet, i kontexten att det kan leda till 

vissa begränsningar i sociala sammanhang som chef, var Pernilla: 
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Jag är ju den, också att vara chef, att vara den som drar i bromsen på mycket, få vara den 

tråkiga på många sätt, det är att stänga ner festen, så jag har nog gått från vara lite den 

pratglada, inte clownen, men asså lite kanske knäppisen på nåt sätt kunde jag få va när jag 

var [i min tidigare roll], för då kunde jag ha lite mer loose cannons på så sätt, det vill säga 

nu har jag en annan sida i mig också som är väldigt, storasyster, och en person som är 

väldigt organiserad och strukturerad vilket jag får användning i av det här. 

– Pernilla 

  

Pernilla talade också om sociala aktiviteter som hon inte kunde ta del av på samma sätt 

som tidigare, möjligen till följd av de förväntningar som finns på chefsrollen från både henne 

själv och andra. 

En annan aspekt av distanstagande som framkom var mer relaterad till ”teambuilding”. 

Jasmine menade att det var viktigt att de tog distans från gruppen, för att se till att de fick 

utrymme att skapa en kollegial sammanhållning utan chefens närvaro: 

 

Jag tycker också att man ska få… man ska få prata skit om chefen [skratt] och man ska få 

ventilera och så vidare… men det blir inte samma sak om jag är där, och sen kanske inte 

dom gör det, men man ska ändå få ha det utrymmet själv 

– Jasmine 

  

Jasmine pratade om att det är viktigt att kollegor emellan får ventilera irritationsmoment i 

vardagen. Jasmine gav uttryck för att vara medveten om att kollegor ibland kommer att ha 

negativa åsikter och tankar om chefen, och det därför är viktigt att ta fysisk distans som chef, så 

att de andra i gruppen får möjlighet att prata om sådana samtalsämnen också. Även Gloria 

betonade vikten av att ge kollegorna utrymme:  

 

Jag tycker det är viktigt att dom får ha sin stund också, och lära känna varandra, för det är 

ju alltid speciellt när man har sin chef närvarande att man inte vill säga allt och man 

kanske, eller jag vet inte om folk blir det, men att man inte kan känna sig lika bekväm, så 

jag låter dom ha sitt lite grann så att säga, och ändå, amen lite ha det, avståndet ibland. 

– Gloria 
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Gloria beskrev bland annat att hon tog distans för att resten av gruppen skulle lära känna 

varandra bättre. I båda dessa exempel kan distansen förstås som att ta fysiskt avstånd, att aktivt 

hålla sig undan från gruppen i vissa sammanhang. Gloria beskrev också att hon ibland medvetet 

tonar ner vissa beteenden för att släppa fram andra i gruppen: 

 

I början så anordnade jag ju detta, alltså flera aktiviteter för att vi skulle komma igång, 

och det gör jag väl lite fortfarande, asså vi gör ju saker tillsammans och när dom anordnar 

saker så inkluderar dom alltid mig så om jag också ska va med då, så att jag är ju en del 

av sammanhållningen, men om jag inte är det så funkar deras sammanhållning ändå, och 

det är väl det som har varit målet också, att inte jag ska va den som ”nu samlar vi allihopa 

och nu kör vi igång” utan nu har dom ändå börjat kunna ta det initiativet och 

engagemanget själva, så att det är jättebra tror jag. 

– Gloria 

  

Detta skulle kunna tolkas som att hon även tar distans från sin tidigare roll i gruppen till 

förmån för gruppen som helhet. 

Sammanfattningsvis finns det många olika sätt att hantera den nya chefsrollen på, och ett 

genomgående fenomen har varit distansen som mer eller mindre medvetet uppstår mellan chef 

och arbetsgrupp. Distansen till arbetsgruppen har identifierats både som ett medvetet val, en 

omedveten konsekvens samt en fysisk distans och en upplevd distans oftare förknippad med 

sociala situationer. Givetvis finns det flera nyanser i begreppet distans, och innebörden av 

fenomenet kan förstås på flera sätt utöver de tolkningar som har angivits här. Till exempel finns 

det också en distans som kan uppstå i individuella, personliga relationer, vilket tenderar att 

handla om att minska risken för favorisering för individer på arbetsplatsen, snarare än att värna 

om den kollegiala sammanhållningen och begränsningar i chefsrollen på gruppnivå i sociala 

evenemang.  

Distans i individuella, personliga arbetsrelationer. Förutom distansen som deltagarna 

beskrev på gruppnivå och som oftast handlade om mer ytliga arbetsrelationer, fanns det också 

många exempel på varför de distanserade sig på individnivå. Detta skiljde sig något från 

distanstagandet på gruppnivå, eftersom det på individnivå oftast handlade om relationer de hade 

en närmare personlig relation. Distanstagandet på individnivå kunde bland annat bero på att 
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deltagarna ville minska risken för favorisering, eller åtminstone minska sin arbetsgrupps farhågor 

om att favorisering skulle kunna förekomma. Andra anledningar som angavs var att det var ett 

sätt att få ökat förtroende från arbetsplatsen (något som kommer beskrivas mer utförligt i nästa 

tema), och ett sätt för att se till att alla skulle få lika mycket information inför olika 

beslutsfattande i organisationen. 

 De flesta anledningarna till distansen i individuella privata relationer bottnade i farhågor 

gällande favorisering och chefens förmåga att förhålla sig objektiv, vilket Simon belyste: 

  

Det kom mycket frågor kring det under anställningsintervjun, för det var tre grupper, först 

var det en chefsgrupp som intervjuade mig, representanter från ledningsgruppen, sen var 

det fackliga organisationerna med våra fackliga representanter här, och sen var det även 

en medarbetargrupp som intervjuade mig, och mycket av frågorna och farhågorna som 

kom fram där handlade liksom om hur jag ställde mig inför att vara neutral, och det visste 

jag skulle komma i och med att vi har haft en nära relation i många år, det är inget 

konstigt att såna tankar kommer, så det tänkte jag från dag ett. 

– Simon  

 

Simon beskrev att det har varit viktigt för honom att förhålla sig neutral, och att inte 

favorisera någon trots att det fanns en arbetskamrat som han hade haft en nära relationen med 

sedan tidigare. Senare i intervjun beskrev Simon även att det inte var en farhåga för honom 

personligen att han skulle favorisera någon, utan att det snarare var något han tog hänsyn till på 

grund av farhågor från arbetsgruppens sida.  

Liknande farhågor om favorisering och neutralitet framkom även i andra intervjuer, till 

exempel beskrev Ivar att det var viktigt att inte vara jävig. Ett vanligt sätt att hantera detta på var 

att ta distans från sina nära relationer. Detta kunde innebära att han fick distansera sig i 

chefsrollen mot en person som han stod nära för att han inte skulle bli jävig: 
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Eftersom vi blev tillsammans så kunde ju inte jag va hennes chef [...] nae men det var 

ganska givet, det det det finns ju inte en möjlighet eh där hade man ju verkligen blivit 

eh... aa jävig om man säger så... med dom bitarna så det det hade varit slut, det hade inte 

funkat, så det var ju självklart.  

– Ivar 

 

Senare i intervjun framkom det att den personen Ivar blev tillsammans med, fick en ny 

chef på arbetsplatsen. Även Simon belyste att han fick ta distans från nära relationer: 

  

Vi umgicks mycket privat, gick på [sportevenemang] tillsammans och umgicks med 

barnen och såhär, och nånstans tycker jag väl det kunde inte fortsätta, så det pratade vi 

om rätt mycket [...] vi har varit på [sport]resor tillsammans, och varit på semestrar 

tillsammans, att bryta den relationen, för jag visste att det fanns liksom farhågor om jag 

skulle få tjänsten, hos vissa här, att jag skulle favorisera dom som jag jobbat tätare med 

[...] så att för det ska få nån form av gruppens förtroende så kände jag att jag behövde 

bryta den privata relationen, och det, det har varit tufft. 

– Simon 

 

Simon valde att bryta en privat relation för att få gruppens förtroende, då gruppen hade 

farhågor om att det i annat fall skulle ske en favorisering. Det var inte helt tydligt huruvida 

brytandet av nära privata relationer var nödvändigt för att kunna vara helt neutral enligt Simons 

egna personliga värdering. Det fanns indikationer på att brytandet av en privat relation har varit 

en handling som har gjorts till följd av utomstående åsikter och farhågor, och att Simon därmed 

har känt att han har behövt prioritera organisationens intresse framför sitt eget. Troligen har 

kombinationen av båda aspekter legat till grund för beslutet att bryta en nära relation. 

Både Simon och Ivar pratade om personer som står dem mycket nära, den ena en kompis 

vars familjer har umgåtts och rest tillsammans på fritiden, den andra om en ny kärlekspartner. 

Båda benämnde nära relationer som ett möjligt hinder för neutralitet.  

Även Marie beskrev distansering till en nära vän: 
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Aa jag distanserade mig nog lite grann, det tror jag, och jag var väldigt tydlig, speciellt 

mot den här tjejen, ”nu kan vi liksom inte prata, vi kan inte prata jobb när vi träffas utan 

nu är det skidåkning då” eller vad det nu var då men jag försökte att hålla på det, så att det 

inte, skulle komma ut på fel sätt, och det är väl en acceptans på det, men jag tror att vi 

åkte inte skidor mer än nåt år till efter det, sen kanske det inte berodde på bara detta, utan 

det kanske var andra omständigheter… men lite mer distanserad blev jag nog. 

– Marie 

 

Marie distanserade sig från en nära vän och beskrev att de slutade umgås efter det att hon 

blivit chef. Marie nämnde inte explicit att det var på grund av risken för jäv eller favorisering, 

utan talade istället om förtroende som en anledning till distansen: “man fick väldigt mycket 

förtroende väldigt tidigt, och då kände jag ju ändå själv att jag fick ha, en annan typ av distans”. 

Ett sätt att tolka detta på är att gruppens förtroende är avhängigt av huruvida de tror på 

om chefen förmår att distansera sig från sina tidigare personliga relationer. I den nya 

chefspositionen kan chefen få del av andra kollegors privatliv.  Därför kan det vara viktigt för 

chefen att distansera sig från nära relationer, så att chefen inte av misstag delar med sig av privat 

information till obehöriga.  

Att begränsa vilken typ av information och hur mycket information chefens nära 

kollegiala relationer får kan också vara ett sätt att distansera sig, i det här fallet genom att inte 

prata om arbetet på fritiden: 

 

Äh det är väl mer det att man får tänka på att framför allt när jag är tillsammans med en 

utav kollegorna så får man inte prata jobb hemma [...] för att det blir lätt så liksom att 

pratar man jobb så tar man oftast väldigt lätt beslut också, om man då liksom ”ah ska vi 

gå på den kursen då eller” sådär ”ah jo men ah vi kan göra det” så glömmer man bort att 

det beslutet det tog vi hemma och så när man då sen ”ah nu sticker vi på den kursen”, 

”aha, ah det har inte vi hört nåt om”, ”nähe ah men det bestämde vi ju, nä juste det gjorde 

vi hemma ja”. Så där får man mer tänka på att jobbet är jobbet, och fritid är fritid.  

– Ivar 
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Ivar beskrev ett bekymmer om att jobbrelaterade beslut togs utanför arbetsplatsen. Han 

poängterade att han aktivt tänker på att distansera sig från den typen av beslutsfattande samtal på 

fritiden. Detta var också något Marie berörde, när hon förtydligade för sin kompis att de inte 

kunde prata jobb när de träffades utanför arbetstid. 

Ytterligare en anledning att ta distans från nära relationer framhölls vara bristande tid: 

  

Ja, men där handlar det mer om arbetsbörda, där jag liksom nu, fysiskt enligt de fysiska 

lagarna om tid och rum, att ha tiden till att lägga ner på liksom den mängden tid han vill 

lägga på att prata, och tidigare så hade jag ju mer den tiden, det fanns ju dagar då vi inte 

hade nånting alls att göra liksom, då kunde man ju snacka i sex timmar åt gången liksom, 

och det var ju möjligt liksom, och där är ju egentligen det viktigaste om varför det inte 

funkar nu. 

– Sandra 

 

Sandra beskrev att hon upplever en ökad arbetsbörda som chef jämfört med sin tidigare 

arbetsroll, där det ibland inte fanns något att göra på hela dagen. Här går det att fundera över ifall 

mängden tid hon lägger på att prata med kollegan också kan bero på att hon prioriterar 

verksamheten högre som chef jämfört med när hon var ”vanlig” anställd. Troligen är 

verksamhetens framgång viktigare för henne när hon är där i egenskap av chef, vilket skulle 

kunna förklara varför hon känner att det inte längre finns utrymme för att lägga tid på att prata 

med kollegan. 

Tidsbrist i samband med chefskapet framkommer också i en annan intervju: 

  

Jag är på [företaget] alltså 8 timmar per dag och en del på helgerna och sånt också, jag 

vill ju komma därifrån, asså för jag tycker det är kul, och det vet dom andra också så jag 

märker att jag kanske inte blir spontant medbjuden då och då, men det är för jag tackat 

nej så många gånger tror jag, det stör mig inte så mycket, men, det klart, det skaver ju lite 

när jag vet att dom andra har väldigt kul utan mig typ och tänka, så, tänker inte att jag bör 

komma med för att amen “Pernilla har ändå jobbat, hon orkar inte”, lite så. 

– Pernilla 
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  Pernilla beskrev att den bristande tiden, till följd av att hon arbetar mer än de andra, 

delvis ligger till grund för att hon har fått tacka nej till många träffar utanför arbetstid. Det är värt 

att poängtera att Pernilla är den enda som arbetar heltid på sin arbetsplats. Det går även att tolka 

att när hon väl har tid för umgänge utanför arbetstid, så finns det inte ett lika stort intresse eller 

behov av det jämfört med tidigare. Det skulle kunna vara så att hon känner att hon vill komma 

bort från arbetet efter ett långt arbetspass, och att hon inte skulle komma bort från arbetet på 

samma sätt om hon hade umgåtts med sina arbetskollegor på fritiden.  

Pernilla beskrev att denna typ av distans kan tolkas både som ett aktivt, medvetet val - att 

hålla sig borta från sociala situationer för att hon vill komma ifrån det som hon kopplar till 

arbetet. Det går också att tolka som en mer passiv distans, en konsekvens, att det faktum att hon 

har tackat nej så många gånger har lett till att hon inte blir medbjuden lika ofta som förut. 

 Flera personer nämnde att det faktum att de inte umgås med sina tidigare arbetskollegor 

på samma sätt som tidigare inte behöver bero på just chefsrollen, utan det kunde också bero på 

andra faktorer. I ett tidigare citat av Marie, beskrevs bland annat relationen till en kompis som 

hon brukade umgås med på fritiden och som hon inte umgås med längre. Detta menade hon 

kunde bero på ”andra omständigheter” än chefskapet trots att hon i samma citat sade att hon blev 

lite mer distanserad i rollen. 

Även Sandra hävdade i samband med citatet om tidsbrist ovan, att hennes beteende 

gentemot kollegan har att göra med den arbetsbörda som tillkom med chefspositionen, och att det 

är det som gör att hon helt enkelt inte har tid att umgås med tidigare kollegor på samma sätt 

längre. En tolkning är att Sandra syftar på att distansen inte beror på att hon har förändrats som 

person till följd av chefsrollen, utan snarare att det beror på yttre, arbetsmässiga, faktorer.  

Benjamin beskrev också att han har dragit sig tillbaka och inte blir inbjuden till sociala 

sammanhang i samma utsträckning som tidigare. Samtidigt hänvisade han till att det inte är “en 

konfliktfri värld”, vilket kan tolkas som att det har funnits en djupare anledning till att han inte 

umgås med sina tidigare arbetskamrater förutom som konsekvens av själva chefsrollen: 
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Ja det kan det säkert va vi var ju ett ganska stort gäng då, i ungefär i samma ålder, eh, sen 

när just det hände att jag liksom tänker att nu drar jag mig tillbaka och det var grejer där 

jag inte var inbjuden med, jag vet inte riktigt när det liksom hände på det sättet, men 

naturligtvis så det är ju inte en… konfliktfri värld heller...  

– Benjamin 

 

Oavsett vad som egentligen ligger till grund för distansen som verkar uppstå mellan 

tidigare nära relationer och chefer, och oavsett om det är ett medvetet val eller en konsekvens av 

chefskap, så är det en intressant påföljd som verkar vara konsekvent i samband med att bli chef 

för tidigare arbetskamrater. Som tidigare nämnts används distansen också som strategi i samband 

med andra utmaningar i kollegiala relationer, och en sådan utmaning kan vara att skapa och 

bibehålla förtroende bland sina arbetskamrater. 

 

Att skapa och bibehålla förtroende 

      Tankar kring att skapa och bibehålla förtroende är något som förekommer i intervjuer med 

samtliga deltagare, och flera nämnde det som en viktig faktor i att lyckas med ett chefskap över 

tidigare kollegor. Begreppet förtroende är mångfacetterat, och för att förstå vad deltagarna 

menade med att inge förtroende som chef, har vi valt att inkludera framför allt två nyanser av 

begreppet. Den första nyansen syftar till den typ av förtroende som deltagarna beskrev att 

kollegorna visar för chefens position i arbetsgruppen, till exempel tron på chefens kompetens och 

respekt för chefen som en auktoritet. Den andra nyansen som vi identifierar i chefernas 

användande av begreppet förtroende syftar till att visa tillit på det interpersonella, intima planet, 

till exempel att kollegor anförtror chefen personlig information. 

         Tillit - ett resultat av ansträngning och acceptans. Flera av deltagarna gav uttryck för att 

tillit och förtroende skapades aktivt genom en kombination av chefens ansträngningar och 

kollegornas acceptans. Vissa kunde också se en ökad tillit i termer av vad som ingår i rollen som 

chef. Flera av deltagarna beskrev att de genom sitt chefsansvar, som bland annat innebär att 

fördela arbetsuppgifter, hantera sjukskrivningar och fördela semester, får en inblick i 

medarbetarnas privatliv. Simon och Marie berättade att de i sin chefsposition upplever att 

kollegorna i större utsträckning delar med sig av privata angelägenheter: 
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Nåt som är nytt är också att folk kommer och berättar saker för mig som dom inte gjorde 

innan visserligen, både personliga relationer, alltså personliga förhållanden som jag 

behöver veta, i, rent kanske kunna erbjuda stöd eller ja det är faktiskt nytt och det är lite 

märkligt, jag har börjat vänja mig, att folk kommer och berättar saker. 

– Simon 

 

Så jag blev ju väldigt förvånad hur många det var som faktiskt stod i ens dörr på 

morgonen och ville prata, och man fick väldigt mycket förtroende väldigt tidigt. 

– Marie 

 

Både Simon och Marie upplevde att kollegor anförtror sig till dem, och båda indikerade 

att det var mer än det de hade förväntat sig innan chefskapet. Det är möjligt att ökad tillit delvis 

beror på chefskapet i sig och att det är vissa saker som medarbetare per automatik måste berätta 

för chefen, för att det är saker i privatlivet som potentiellt kan påverka arbetet. Detta skulle till 

exempel kunna vara om den anställda känner sig stressad till följd av något som har hänt i 

privatlivet och därför inte kan arbeta som vanligt. 

Flera menade just detta, att förtroende till viss del kommer av sig självt på grund av den 

nya titeln, men de hävdade också att det kräver både chefens ansträngning och kollegornas 

acceptans. Vissa av deltagarna menade att det faktum att chef och medarbetare har varit kollegor 

tidigare kan öka kollegornas förtroende. Benjamin menade att genom att ha arbetat ihop med 

tidigare arbetskamrater med samma arbetsuppgifter, kan kollegan ha en bild av att chefen har 

ökad förståelse och kunskap om det kollegan går igenom: 

 

Det har väl lite med högt i tak att göra, men jag tror både kön, ålder på olika vis men 

också relationer med som jag har jobbat med tidigare också, det sa jag nog lite innan 

också att de kan komma in ”nu har jag den här situationen, ah jag kan ju ta det med dig 

också, du har ju varit [tidigare yrke], du vet ju hur det är”. 

– Benjamin 

 

      En tolkning av det Benjamin sade är att de som tidigare har varit arbetskamrater med 

honom känner att de kan vända sig till honom med saker som inte nödvändigtvis enbart handlar 
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om givna ärenden inom ramen för chefskapet, utan att de även kan be om råd i andra frågor. 

Detta skulle i sin tur kunna tolkas som att Benjamin fick en delvis ökad tillit, på grund av sin 

bakgrund som kollega och sin tidigare yrkestitel. Även Gloria nämnde att kollegornas kännedom 

om de kunskaper hon hade sedan tidigare om yrket och arbetsplatsen påverkar chefskapet 

positivt, men att det också har varit utmanande att få förtroende:   

 

Sen så ska jag ju inte sticka under stolen med att folk har utmanat en lite i början, men 

där tror jag återigen, att vara tydlig, och det som är positivt är att folk vet ju vem man är, 

och att folk vet att man har kompetensen sen innan så folk ifrågasätter inte det på samma 

sätt utan dom kan ju mer ifrågasätta ett ledarskap, eller mest i början, och det gjordes det i 

början. 

– Gloria 

Gloria menade att det faktum att hon haft en kollegial roll tidigare och förvärvat 

kunskaper om organisationen gör att hon har ett försprång i förtroende. En tolkning är att hon 

trots detta samtidigt behövde bevisa att hon förtjänade kollegornas förtroende i sin roll som chef, 

eftersom det fortfarande kunde finnas kollegor som utmanade hennes ledarskap. Även Marie 

förklarade att det krävs ansträngningar från hennes sida för att vinna kollegornas förtroende:  

 

Det är intresse för arbetet, och intresse för människorna och vad dom gör, det tror jag är 

jätteviktigt för att dom ska känna att dom trivs med en som chef, och acceptera en som 

chef och inte liksom det går inte att komma in och säga att ”nu bara för jag har fått den 

här titeln så är jag, då är det jag som bestämmer” den typen av chefskap, tror jag inte man 

hade lyckats med. 

– Marie 

 

     Det verkade enligt Gloria och Marie alltså krävas en tydlighet men också ödmjukhet i 

chefsrollen för att få kollegornas förtroende. 

Att ha framgång i att bli chef för tidigare arbetskamrater kan tolkas handla både om att 

vara lite tuff och att markera den nya positionen, och samtidigt vara inkännande och visa prov på 

att kunna ta sig an sin nya roll på ett tryggt sätt. För detta verkar dock krävas att också kollegorna 

ger plats och är öppna för att acceptera rollskiftningen, vilket vissa menade kunde vara en 
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utmaning. Gloria beskrev sig ha upplevt vissa utmaningar i relation till sina tidigare 

arbetskollegor, till följd av att både hon och de tidigare arbetskamraterna behövde förhålla sig till 

hennes nya roll. De kollegor som tillkom efter chefskapet verkade i större utsträckning acceptera 

den hierarkiska skillnaden direkt: 

 

Jag kan säga att jag tycker nästan att det har varit lättare med dom som jag inte kände 

innan för att, aa, för att då, relationen har varit tydlig från början så att säga, så att, dom 

har ju då gått in i rollen om att “jag är din anställda, och du är min chef punkt”, dom 

andra har ju fått vända om lite grann, så att säga, och det har även jag fått göra med dom, 

så att aa, det blir lite skillnad såklart. 

– Gloria 

 

Även Sandra, Jasmine och Marie beskrev att vissa av deras kollegor har visat tveksamhet 

mot dem i deras chefsposition och att detta är något de har behövt förhålla sig till. Sandra 

berättade att en arbetskollega “inte riktigt har viljat acceptera mig som chef på en lång tid” och 

att detta gjorde henne sårad. Marie beskrev också att vissa av kollegorna sade rakt ut att de var 

fundersamma om hon skulle klara av uppdraget:  

 

Dom var lite bekymrade när jag fick jobbet, för dom tänkte att jag inte kunde 

verksamheten, och att dom var lite oroade för det [...] jag la mig mån om att lära mig vad 

det var dom faktiskt gjorde och sätta mig in i deras jobb, det tror jag var, att det gjorde att 

man skapade förtroende, förtroende det tycker jag, det är lite A och O, i att lyckas i den 

här rollen, speciellt att bli chef för sina gamla kollegor då så tror jag det här att förtroende 

måste man ju liksom förtjäna. 

– Marie 

Även Jasmine beskrev att hon möttes av ett konfrontativt bemötande från en kollega i samband 

med sin nya chefsposition: 

 

Där hade jag väl en… aa men kollega på den tiden som sa, som jag var lite osäker på hur 

han skulle ta det här… och då så [skratt] hade vi ett samtal, men där jag berättade att ”nu 
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ser det ut såhär och hur känns det liksom”, och sen sa han ”ah men även om jag hade 

blivit tillfrågad hade jag inte velat ha rollen” [sägs med lite aggressiv ton], så han var väl 

lite… lite så sur på att han inte hade fått eh frågan [...] det var ju aldrig nåt, blev ju aldrig 

ett problem men han ville väl ändå visa lite sitt missnöje sen [...] ah men just såhär, 

småpikar i att ”ah man jag hade inte velat ha den rollen i alla fall” liksom. 

– Jasmine 

 

   En tolkning är att kollegornas skepticism skulle kunna ha att göra med avundsjuka och 

konkurrens, en situation som sannolikt kan uppstå i en arbetsgrupp där en av medarbetarna får en 

annan hierarkisk position. Marie beskrev också en situation där konkurrens funnits om samma 

position och följden av det:  

 

Asså, det var ju, asså helt otroligt och speciellt då kanske män i medelåldern eller i mitt 

fall i vart fall så kan att jag fått rollen, att dom inte fick det och då har dom varit kollegor 

helt plötsligt så väljer man att inte överhuvudtaget prata nästan, utan det blir liksom 

nästan ett tonårsbeteende.  

– Marie 

 

   Här blev det tydligt att Marie fick ett annat kollegialt bemötande till följd av 

konkurrensen om chefspositionen. Hur de olika deltagarna hanterar skepticism och motstånd från 

kollegor skiljer sig, men flera pratade om vikten av transparens. 

Vikten av transparens och bemötande. Flera deltagare nämnde att förtroende är viktigt 

i chefsrollen, och flera gick också in på hur förtroende kan skapas och bibehållas. Marie beskrev 

att hon möttes av kollegor som till viss del var tveksamma inför att hon skulle bli chef men 

belyste samtidigt att hon uppskattade att de var öppna med sina tveksamheter, så att hon hade en 

chans att bemöta dem. Hon betonade vikten av att vara nyfiken och visa intresse för de olika 

positioner hon förväntas ha koll på i sin nya roll, och nämnde att detta, i kombination med att 

vara ute i verksamheten, har varit en nyckel till att vinna kollegornas förtroende. Även Jasmine 

beskrev hur hon hanterade kollegornas tveksamheter genom att vara transparent: 
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Nä men jag tror jag var ganska beredd på den, så den var lite väntad, och därför var jag 

också förberedd på att hantera den och jag tror att just att ha en rak och ärlig dialog, 

gjorde väl att, ah men gjorde det lättare, och lite så som jag sa också att jag kände mig så 

pass trygg i att jag skulle klara av det här, att då kunde jag också luta mig tillbaka på det. 

Sen vill man ju alltid omvända en person och känna att du har förtroendet där, och det är 

sånt som tar kanske lite tid. 

– Jasmine 

 

     Jasmine nämnde här att tydlighet i kommunikationen är viktigt för att skapa förtroende. 

Tydlighet nämnde även Gloria, som också belyste vikten av att behålla sin personlighet i 

chefsrollen: 

 

Att man ändå får fortsätta vara sig själv helt enkelt men att man ändå liksom gör en viss, 

man gör ett tydligt avstamp kanske i början då lite grann, att va extra tydlig [...] och låta 

det sjunka in lite faktiskt, men också att man ändå inte, att man inte sticker under stolen 

med det utan att man är medveten om det [...] att man säger ”jag vet att det här kanske 

känns lite konstigt för allihopa, för när jag satt här för några veckor sen så var jag kollega 

och nu ska jag va chef, jag har själv tyckt det är lite speciellt men jag tror det kommer gå 

skitbra”. 

– Gloria 

 

     Både Jasmine och Gloria poängterade att förändring är något som får ta tid och att det är 

viktigt att vara öppen med att förändringen sker. I kombination med transparens i 

kommunikationen kan det också tolkas in att skapa förtroende är kopplat till en tro på sin egen 

förmåga. Gloria betonade vikten att bibehålla sin personlighet i chefskapet och inte kräva direkt 

auktoritet utan istället vara tydlig med vad som gäller. Detta går i linje med vad andra deltagare 

också har varit inne på, att förändringen inte bara sker automatiskt utan att det är en process där 

förtroende växer fram med tiden.  

    Sammanfattningsvis lyfte deltagarna att förtroende både kan gynnas av att ha varit 

tidigare kollegor med sina anställda, men också att det innebär en utmaning i att bevisa att de 

klarar av sin nya roll. Flera upplevde att de hade fått en ökad tillit då kollegorna i större grad 
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delar med sig av personliga saker. Strategier som nämns för att på olika sätt inge förtroende i sin 

chefsposition gentemot tidigare kollegor är att behålla personligheten i den nya rollen, agera 

enligt en kombination av tydlighet och ödmjukhet och att vara transparent i kommunikation om 

den nya kollegiala relationen.  

Att ge kritik och feedback  

Situationer på arbetsplatsen som involverade att ge och ta emot kritik och feedback till 

sina medarbetare var ett område samtliga intervjupersoner nämnde. Genomgående under 

intervjuerna beskrevs denna typ av samtal som svåra och belastande. Oftast beskrevs dessa 

utmaningar i samband med lönesättning och medarbetarsamtal där chefen har behövt lämna 

negativ feedback till en anställd. Det framkommer att handledning varit hjälpsamt för deltagarna 

i hantering av detta. 

Troligen kan dessa samtal vara utmanande för alla chefer, oavsett om chefskapet är över 

tidigare arbetskollegor eller inte. Därför väljer vi i de kommande undertemana att lyfta fram de 

aspekter av det kommunikativa samspelet som intervjupersonerna beskrev som en följd av att en 

tidigare arbetsrelation, snarare än det som nämns som utmaningar i chefskapet generellt.  

 Det känslomässiga engagemanget. Med känslomässigt engagemang åsyftas det 

relationella band som har byggts mellan chef och tidigare arbetskamrat innan chefskapet 

påbörjades. Flera av deltagarna, däribland Jasmine och Gloria, vittnade om att de upplevde ett 

starkare känslomässigt engagemang för de kollegor som de tidigare hade varit arbetskamrater 

med jämfört med de som tillkommit efter chefskapet. Jasmine beskrev att det var mer besvärligt 

att behöva ge kritik och negativ feedback till de som hon haft som tidigare kollegor: 

 

[...] och om man då inte känner att den personen har nån bra action eller så är det klart att 

det är ett, aa men tråkigt samtal framför allt, och det är väl inte ett samtal som man tycker 

är trevligt att ha med nån som man varit kollega med tidigare [...] men det skulle ju vara 

ett tufft samtal för då har du en, ja men en annan relation till personen från början [...] det 

är lättare att stänga av [emotionellt] med en person du inte har en relation till sen tidigare.  

– Jasmine 

 

Jasmine beskrev att samtal med personer som inte presterar som förväntat kan bli jobbiga, 

och att det blir särskilt tufft till följd av att hon har en annan relation med kollegan sedan tidigare. 
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Det kan tolkas som att det finns en viss emotionell belastning för henne vid negativ feedback till 

kollegor eller att hon kan bli känslomässigt berörd när hon måste lämna ett negativt besked till en 

kollega. Det som verkade göra det tuffare för henne att ha den typen av samtal med tidigare 

kollegor, var att det blev svårare att koppla bort negativa känslor som uppstod i detta 

sammanhang. 

Även Gloria upplevde att det kunde kännas mer speciellt att ge kritik till tidigare kollegor, 

och syftade i synnerhet på de kollegorna som hon brukat umgås med: 

 

Jag tycker det är särskilt med dom kollegorna som jag också umgicks med, så att säga, 

asså som var mitt lilla gäng om man säger så, när jag då var [tidigare roll], det är klart att 

dom är mer speciella att ge kritik till [...] man har lite, sina fördomar nästan eller asså på 

ett positivt sätt om dom här personerna att man tänker ”nämen han är ju jätteduktig”, och 

så kanske han inte alltid är det, och då måste man vända sitt mindset lite grann, nämen så, 

det kan va det lite det svåra med att va chef över sina kollegor, just att dels dom här lite 

negativa men också att ens bild av dom kanske börjar ändras när man är chef. 

– Gloria 

 

Gloria belyste att bilden hon hade av sina tidigare kollegor kunde vara präglad av tidigare 

arbetsrelationer, i detta fall på ett positivt sätt, och att det kunde kännas svårt när hennes bild 

förändrades till följd av en kollegas sämre arbetsprestationer. Vi tolkar det som att det 

svårhanterliga i den typen av samtal, där hon ger negativ feedback, dels beror på den goda 

relationen som fanns sedan tidigare, dels på att de positiva förväntningar som fanns om de 

tidigare arbetskamraterna inte alltid stämmer överens med verkligheten. 

Flera uttrycker alltså att en tidigare nära relation till en kollega kan göra att det upplevs 

svårare att ge kritik och negativ feedback till den kollegan. I flera av intervjuerna poängterade 

deltagarna att det upplevdes särskilt svårt med kollegor de även umgicks med privat. Det kan 

tolkas som att ju närmare relation de har med sina kollegor, desto svårare upplevs dessa samtal.  

 Det var inte alla deltagare som upplevde att den nära relationen gjorde denna typ av 

samtal svårare. Ett undantag beskrevs av Simon på följande vis: 
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[intervjuare: “hur blir det, jag tänker på den här kollegan som vi pratade om tidigare, som 

du hade haft en väldigt nära, personlig eller privat relation med också, hur blir det i en sån 

här jobbig situation just med lönesättning, har ni haft nån sån?”]  

Nej, där är det däremot enklare, det tycker jag, han kan bli arg på mig och jag kan bli arg, 

vi har fortfarande den öppna relationen så att säga sinsemellan att det är inte så det har 

skurit sig på nåt sätt, det är mer en sorgeprocess att vi inte kan träffas på samma sätt som 

tidigare, men på jobbet har vi fortfarande en bra relation så att, det är nästan lättare att 

lämna besked till dom jag känner bättre tycker jag, för dom vet var dom har mig, jag vet 

var jag har dom nånstans. 

– Simon 

 

Det framgick att samtal, här lönesättande samtal, kunde väcka känslor, i det här fallet i 

form av ilska. Däremot beskrev Simon det som en styrka, då han visste var de har varandra. Till 

kontexten ska tilläggas att personen som Simon refererade till, var en vän som han även reste 

med på fritiden, och vars barn umgicks tillsammans med varandra på fritiden. Så en möjlig 

tolkning kan vara att de var så nära varandra att relationen inte är jämförbar med en typisk 

arbetskamrat-relation, vilket också skulle kunna vara en anledning till att Simon tyckte det var 

enklare att ha denna typ av samtal med en tidigare nära arbetskamrat.  

 Att förhålla sig objektiv vid lönesättande samtal. Genomgående under intervjuerna 

beskrev majoriteten av deltagarna att de hade en viss kunskap om sina tidigare arbetskollegor när 

det gällde arbetsförmåga och arbetsprestationer:  

 

Jag vet ju hur dom har jobbat, jag vet ju hur dom jobbar, eh så dom [suck] har man en ny 

chef kan man förstora upp sig själv naturligtvis, det funkar ju inte här. 

– Benjamin 

 

Benjamin beskrev att medarbetare inte kan förstora sig själva eftersom han redan vet hur 

de arbetar, till skillnad från en extern chef som inte kan ha samma insikt i medarbetarnas 

arbetsförmåga. Denna vetskap som Benjamin refererade till, kan tänkas vara baserad på de 

subjektiva bedömningar som folk gör i allmänhet vid arbete ihop med andra människor. Av den 
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anledningen blev det särskilt viktigt att göra bedömningar av de anställda på ett objektivt sätt, i 

synnerhet vid lönesättning, något som också framkommer i intervjuerna.  

Objektivitet, neutralitet och jäv var alla ord som framkom i samband med lönesättande 

samtal med tidigare kollegor. Flera chefer, bland annat Simon och Benjamin, beskrev att det var 

viktigt att försöka vara objektiv och basera lönesättningen på mätbara faktorer: 

 

Jag vet faktiskt inte hur dom uppfattar det, jag tror att dom tycker att jag är hyfsat rättvis 

för det, det min absoluta målsättning att vara rättvis och kunna motivera med siffror eller 

besöksstatistik eller liknande, jag tror det är jobbigare för mig att lönesätta mina gamla 

kollegor än vad det är för dom, jag skulle vilja att alla, får lönepåslag men så ser det inte 

riktigt ut, så jag måste prioritera nån, och det känns tufft, man vet att alla är duktiga på 

olika saker och det jag prioriterar kanske inte är det som dom tycker är det viktigaste, och 

då är det liksom nånstans min bedömning som blir gällande och det kan va jobbigt. 

– Simon 

 

Simon beskrev att han försökte bibehålla och visa på objektivitet genom att motivera 

lönebeslut med mätbara siffror. En tolkning är att han gör detta för att kunna visa ett konkret 

underlag och slippa att någon klandrar honom för jäv i lönesättning av personer han tidigare har 

haft som arbetskamrater. Detta hade kanske varit en risk om han hade baserat lönesättningen på 

mer subjektiva faktorer i kombination med siffror. Benjamin beskrev också ett fokus på 

prestation: 

 

Jag är väldigt, väldigt noga med och det tror jag alla som lönesätter är, att man tittat på 

prestation, sen är där en... rad andra parametrar: prestation, tidigare lön, kriterier, särskilt 

premierade yrkesroller och så vidare, hela det är en mix, jag blir påverkad av det, jag är 

otroligt noga innan och förbereder mig väldigt, väldigt mycket inför de här rätt så korta 

lönesamtalen. 

– Benjamin 
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De faktorer Benjamin nämnde, såsom prestation, tidigare lön och yrkesroller är också 

faktorer som vi tolkar som mätbara, och det kan också förstås som ett sätt för honom att inte 

framstå som jävig vid lönesättande samtal.  

Sammanfattningsvis verkade det enligt deltagarna vara viktigt att som chef visa förmåga 

att kunna förhålla sig objektiv, och speciellt i situationer med tidigare arbetskamrater. Det finns 

ofta viss kännedom om kollegorna från den tidigare arbetsrelationen som kan påverka bilden av 

personen inför till exempel lönesamtal, som av vissa deltagare hanteras genom att basera lönen 

på mätbara variabler.  

 

Diskussion 

I resultatet belyser vi att chefer har olika åsikter och idéer om huruvida vänskap är något 

eftersträvansvärt eller inte i en chef-kollega relation. Vissa deltagare menar att vänskap är en 

styrka och en fundamental förutsättning för ett fungerande chefskap, medan andra menar att 

vänskapsrelationer måste upphöra för att minska risken för jäv och favorisering.  

Det framgår även att det är viktigt att distinktionen mellan arbete och fritid är tydlig för 

att en vänskap med kollegor ska vara aktuell. Vissa deltagare hanterar detta genom att distansera 

sig från tidigare arbetskamrater, vilket dels är ett sätt att hålla gränsen mellan vän och chef tydlig, 

dels ett sätt att stärka kollegornas förtroende för chefen. Flera uttrycker just vikten av att få 

kollegornas förtroende, vissa beskriver att de skapar och bibehåller förtroende genom transparens 

och tydlighet i kommunikationen.  

Slutligen nämner ett flertal deltagare också utmaningarna med att ge negativ feedback till 

sina tidigare arbetskamrater. Deltagarna menar att det i dessa situationer blir särskilt viktigt att 

förhålla sig objektiv. Detta beskrivs utmanande speciellt vid lönesättande samtal, då det kan 

innebära att en chef ibland kan behöva lämna ett tråkigt besked till en tidigare vän, vilket i sin tur 

kan såra personen. 

Chef och vän = en omöjlig ekvation? 

       Att bli chef för tidigare arbetskamrater leder till en formell rollförändring som innebär 

vissa befogenheter. Samtidigt har cheferna den gamla rollen att förhålla sig till som för vissa 

innebär kollegiala vänskapsrelationer. Ett av de tydligaste temana i intervjuerna är utmaningarna 

som följer av att vara vän med och chef för tidigare kollegor. Flera av deltagarna uttrycker att det 

går att vara både vän och chef med sina kollegor, men att det blir en förändring i relationen och 
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att prioriteringar behöver göras. Bridge och Baxter (1992) identifierar i sin studie tre sätt att 

hantera problematiken som kan uppstå mellan att ha blandade relationer på arbetsplatsen. Det ena 

är att separera rollerna mellan arbete och fritid, det andra är att prioritera en roll före den andra, 

det tredje är att integrera rollerna i varandra. Deltagarna i vår studie beskiver alla någon form av 

dessa tre hanteringssätt. Unsworth, Kragt och Johnston-Billings (2018) belyser också att ett sätt 

att hantera utmaningar på, är att skilja mellan arbetsrelationen och den privata relationen, så att 

bara en relation får ta plats åt gången.  

Bridge och Baxter (1992) menar att vänner med olika hierarkisk status på arbetsplatsen i 

större utsträckning tenderar att prioritera organisationen före vänskapen. Eftersom vi intervjuat 

chefer borde detta alltså gälla dem, och det är flera i vår studie som berättar att de i sin roll 

prioriterar vänskap med kollegor lägre än förut. Detta har, enligt några deltagare, att göra med att 

skapa förtroende från gruppen som helhet, och en tolkning är att de prioriterar organisationen och 

chefsuppdraget högre än att en vänskap ska bestå. En av deltagarna gör ett tydligt 

ställningstagande i att han helt brutit den privata relationen. Några har velat behålla båda rollerna, 

men med inställningen att både den kollegiala och sociala relationen kan komma att påverkas av 

chefskapet. En deltagare uttrycker att det är viktigt att tydligt skilja på sin chefsroll och 

vänskapsroll. Att hierarki verkar spela roll för hur kollegor hanterar balans mellan vänskaper är 

intressant, eftersom en tolkning vi gör i resultatet är att om chefen var närmare kollegorna i 

hierarki tenderar de att vara mer måna om att behålla vänskapen.  

Distans som ett medel och en konsekvens 

Temat “distans som ett medel och en konsekvens” lyfter chefernas tendens att på olika 

sätt få och ta avstånd från både individer och grupper. Majoriteten av deltagarna belyser 

begreppet distans, både som ett behov av att skapa distans till sina gamla arbetskamrater och 

distans som en konsekvens av att de kommit längre ifrån sina medarbetare sedan tillträdet av den 

nya chefspositionen. Detta är i enlighet med tidigare studier; Unsworth, Kragt och Johnston-

Billings (2018) belyser hur chefer hanterar psykologiska utmaningar i samband med att vara chef 

för tidigare arbetskamrater. Enligt deras studie tenderar chefer att avsluta vänskapen, vilket oftast 

leder till att chefen slutar umgås med de tidigare arbetskamraterna i egenskap av vän. 

En vanlig utmaning som framkommer i vårt resultat är att deltagarna känner ett krav på 

att behöva förhålla sig objektiva och inte favorisera någon, där en vanlig strategi är att distansera 

sig från tidigare arbetskollegor som de har haft en nära relation med. Följaktligen finns det vissa 
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likheter med Unsworth, Kragt och Johnston-Billings (2018) resultat och vårt resultat, då 

deltagare i vår studie distanserar sig från den privata relationen för att kollegorna inte ska 

misstänka favorisering, vilket också kan leda till att vänskap utanför arbetsplatsen avslutas. 

I vårt resultat framkommer också distans som konsekvens, där chefens del i 

sammanhållningen upplevs annorlunda efter chefskapet jämfört med före chefskapet. Detta 

resultat går att förstå utifrån Social Identity Theory, då en chef kan uppfattas, av de anställda, att 

inte längre vara en del av ingroup till följd av en befordran. Detta kan vara en anledning till att de 

anställda till exempel inte bjuder med chefer till sociala aktiviteter utanför arbetstiden. Om 

chefen upplevs vara i outgroup kan det leda till att de anställda blir mer skeptiska till chefens 

motiv i allmänhet (Brodt & Dionisi, 2011). 

Att skapa och bibehålla förtroende 

Samtliga deltagare menar att förtroende är en av de viktigaste delarna i ett fungerande 

chefskap. Flera av deltagarna upplever att de har fått en ökad tillit från arbetskamrater sedan de 

blivit chefer. Kim, Wang och Chen (2018) belyser i sin studie vikten av ömsesidig tillit i 

relationen mellan anställd och chef. De menar att en chef kan uppleva tillit från kollegorna, och 

kollegorna kan uttrycka tillit för chefen, men om inte chefen upplever tillit till sina kollegor så 

finns det ingen ömsesidig tillit. En ömsesidig tillit menar Kim, Wang och Chen (2018) är en 

framgångsfaktor som leder till ökat engagemang hos de anställda och positiva relationella 

effekter mellan kollegor. Vi kan alltså tolka chefernas upplevelse av kollegornas tillit som en god 

grund för deras chefskap, men det är också viktigt att belysa att deltagarnas användning av 

begreppet tillit och vår tolkning av det som en framgångsfaktor inte täcker alla dimensioner av 

begreppet. Detta då det finns delar av tilliten, enligt Kim, Wang och Chen (2018), som vi inte 

kan ta i beaktande eftersom vi bara har chefernas perspektiv. 

Det framkommer i resultatet att flera deltagare anser att för att få förtroende som chef 

måste de vara inkännande och samtidigt ta plats i sin nya roll. För att kunna ta plats krävs också 

till viss del att chefen ges plats. Här beskriver flera, bland andra Sandra och Marie, att de bemötts 

av skepticism och att kollegorna, till en början, inte accepterade deras nya position. En möjlig 

tolkning är att de gamla kollegorna redan sedan tidigare kände en skepticism gentemot personen 

som blev chef och att detta sedan följde med in i de nya rollerna.  

Detta kan kopplas till LMX som menar att de kollegor som kommer bra överens med 

chefen också får tillbaka mer i termer av chefens tid och ges fler ansvarsområden. I en så kallad 
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ingroup är det tänkbart att förtroendet mellan personerna ökar. De som däremot inte har en lika 

god relation till chefen eller inte stödjer chefen på samma sätt, tenderar att inte anstränga sig lika 

mycket som de kollegor som är i ingroup. Att bli chef för tidigare kollegor, som av olika 

anledningar är skeptiska till den nya chefen, gör det sannolikt svårare att skapa förtroende från 

båda håll. Vissa av deltagarna menar att förtroende tar tid att bygga upp, och möjligen tar det 

längre tid med de individer som hamnar utanför ingroup. 

Detta skulle också kunna ses i perspektiv utifrån Social Identity Theory, att när en person 

går från jämlik till överordnad hamnar chefen i outgroup sett ur kollegornas perspektiv, och detta 

gör att bemötandet blir annorlunda (Brodt & Dionisi, 2011).  

Vissa av deltagarna beskriver att de har upplevt ett ökat förtroende från kollegor när de 

blev chefer i form av att kollegorna delar med sig mer av personlig information. Även om detta 

delvis skulle kunna bero på, som några nämner, att chefer behöver ha viss information i samband 

med ökat ansvar för verksamheten, skulle detta också kunna bero på andra faktorer. Det faktum 

att deltagarna i studien blivit chefer för tidigare arbetskamrater kan tänkas göra att tröskeln blir 

lägre för kollegorna att dela med sig av information. Det är möjligt att chefen redan vet saker om 

kollegan som gör det lättare för kollegan att känna tillit. Några av deltagarna beskriver att de 

umgås mindre med, eller medvetet tar distans från, tidigare kollegor som de har haft en nära 

relation till. Vissa av de andra kollegorna, som tidigare varit arbetskamrater men inte utgjort en 

nära relation, verkar dock visa mer tillit och förtroende för chefen i termer av att till exempel dela 

med sig av mer personlig information. Nära arbetskamrater verkar alltså för vissa visa mindre 

tillit, enligt chefernas perspektiv, jämfört med tidigare, medan de människor som chefen inte stått 

nära tidigare ger mer förtroende efter det att chefskapet börjat.   

Att ge kritik och feedback 

En utmaning som uppstår till följd av den nya chefsrollen är de samtal där de behöver ge 

negativ feedback till sina anställda. Denna typ av samtal beskrivs oftast förekomma vid 

lönesättning eller medarbetarsamtal. En aspekt av detta, som vissa deltagare menar gör dessa 

samtal särskilt vanskliga, är det känslomässiga personliga band de har skapat med tidigare 

medarbetare. Det skulle kunna vara så att chefen har ett tydligare motstånd att ge en person de 

känner negativ kritik eftersom de i större uträckning bryr sig om vad de tycker och känner 

jämfört med kollegor som de inte är nära. Detta kan kopplas till Bridge och Baxter (1992) som 
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beskriver att vänskapen mellan arbetskollegor kan påverkas negativt till följd att behöva ge 

negativ feedback eller bedöma den andras arbetsinsats.  

 En studie av Young et al. (2017) visar att om en chef visar empatisk förståelse för den 

som tar emot negativ feedback, så minskar detta de negativa affekterna och ökar de positiva 

affekterna hos mottagaren av feedbacken. En möjlig implikation av vårt resultat kan därför vara 

att internrekryterade chefer (med en tidigare relation till sina anställda) är bättre på att ge negativ 

feedback till sina anställda, till följd av det känslomässiga bandet som de beskriver sig ha med 

sina tidigare arbetskamrater. Utifrån detta skulle en möjlig tolkning av vårt resultat vara att 

deltagarna ibland tycker att det är mer emotionellt påfrestande att ge negativ feedback till tidigare 

kollegor jämfört med nya kollegor, men att en ökad empati för medarbetare med ett 

känslomässigt band också gör att kritiken landar bättre hos mottagaren.  

 Gällande objektivitet, lyfter Bridge och Baxter (1992) också att något som kan vara 

belastande för vänskapen är det faktum att organisationer ofta har krav på konfidentialitet och att 

det kan uppstå motstridigheter när detta krav ställs emot förväntningar om öppenhet och 

hemligheter i en vänskap. I vår studie menar majoriteten av deltagarna att det är viktigt att 

förhålla sig objektiv, dock beskriver även ett flertal av respondenterna att vissa av deras privata 

relationer med kollegor har försämrats. Att chefernas privata relationer har försämrats kan till 

viss del förklaras av chefens aktiva distanstagande. En annan möjlig implikation av våra fynd, 

med Bridge och Baxters (1992) studie i åtanke, är att distansen som uppstår mellan chef och 

anställd sker till följd av att chefen måste förhålla sig objektivt för organisationens skull, på 

bekostnad av vänskapens tidigare krav på öppenhet och transparens.  

 Sammanfattningsvis upplever chefer förändringar i de kollegiala relationerna; dels till 

följd av nya arbetsrelaterade uppgifter, såsom lönesamtal och medarbetarsamtal, som tillkommer 

med chefspositionen, dels till följd av förändringar i deras vänskapsrelationer som delvis kan 

bero på det faktum att chefer behöver förhålla sig objektivt för organisationens skull och därmed 

inte kan vara lika öppna gentemot sina tidigare nära arbetskamrater. 

Metoddiskussion 

Till följd av det snäva urvalet, som kvalitativ forskning generellt tenderar att ha, har vi 

möjlighet att gå in mer ingående på analyser av vår data. Läsaren bör ha i åtanke, att ambitionen 

med denna studie inte är att utveckla en uttömmande teori, hitta kausala förklaringar, eller 

generaliserbara strategier och konsekvenser relaterat till fenomenet att bli chef för tidigare 
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arbetskamrater. Syftet med studien är att ingående undersöka individers subjektiva upplevelser 

och erfarenheter av att bli chef för sina tidigare arbetskamrater med en fenomenologisk tolkande 

ansats. I vår metoddiskussion kommer vi därför att förhålla oss till Yardleys (2000) fyra kriterier 

för god kvalitativ forskning. 

Enligt Yardley (2017) finns det många faktorer som bidrar till god kvalitativ forskning 

utifrån validitet. Hon sammanfattar fyra aspekter som de mest framträdande som vi har förhållit 

oss till löpande genom studien: (a) ”sensitivity for context”, (b) ”commitment and rigor”, (c) 

”transparency and coherence” samt (d) ”impact and importance”. 

 Den första aspekten är en känslighet för kontext, vilket innebär att forskaren ska visa 

medvetenhet om deltagarnas perspektiv, såväl föra resonemang kring hur kulturell och språklig 

kontext kan påverka vad deltagarna säger och hur forskaren tolkar detta. Även en lyhördhet för 

data är viktigt, genom att se till att inte utgå från tidigare föreställningar om data, utan istället 

förhålla sig till deltagarnas meningstillskrivningar. 

Intervjuerna genomfördes på olika geografiska platser och med olika medel, och det kan 

tänkas att svaren vi får under intervjuerna skiljer sig beroende på om intervjun sker på 

intervjupersonens arbetsplats, om vi intervjuar på en neutral plats alternativt håller intervjun över 

telefon. Vi tror att en anledning till att svaren kan skilja sig till följd av detta är att det är svårare 

att notera nyanser i samtalet, som till exempel kroppsspråket, om inte intervjuaren och 

intervjupersonen är på samma fysiska plats. Vi valde att hålla vissa av intervjuerna över telefon 

av praktiska skäl, vilket kan tänkas påverka utfallet. Flera av intervjuerna genomfördes på 

deltagarnas arbetsplats medan vissa genomfördes på neutral fysisk plats, vilket också kan tänkas 

påverka svaren vi har fått. En intervjuperson påtalade till exempel att hon trodde att det faktum 

att intervjun hölls utanför arbetsplatsen, gjorde skillnad i vad hon öppnade upp sig kring. 

Under intervjuerna fanns det också en tendens att intervjupersonen började beskriva 

upplevelsen av att vara chef i generella termer och hur de beter sig och förhåller sig till privata 

relationer i allmänhet. I vissa av intervjuerna tydliggjorde vi detta genom att fråga om det som 

intervjupersonen sade, gäller i förhållande till tidigare arbetskamrater, eller om det gäller 

chefskap generellt, men ibland har detta inte gjorts. Att intervjupersonerna tenderade att prata om 

chefskap generellt kan ha att göra med vår utformning av intervjuguiden och att vi inte 

tillräckligt hårt tryckte på vår frågeställning under intervjuerna. Det kan också ha att göra med att 

frågorna inte var tillräckligt tydliga eller bristande erfarenhet hos den som intervjuar. Vi har 
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under kodning och bearbetning av texten varit medvetna om detta och upprepade gånger fått 

återgå till att läsa frågeställningen för att behålla fokus på, och inte dras med, i data.  

Förutom spridningen i kön, bransch och ålder så förefaller gruppen relativt heterogen då 

samtliga respondenter är etniskt svenska, vilket innebär att det inte finns några uppenbara 

variationer, gällande språk och kultur, bland deltagarna. I intervjuerna är det dock flera som 

använder begrepp som anses vara allmängiltiga, till exempel “tillit”, “förtroende” och “vänskap”. 

Även ord som “chef” och “ledarskap” används ibland som synonyma och ibland som olika 

distinktioner. I vissa fall har vi bett deltagaren att utveckla betydelsen av begreppet, men i 

efterhand har vi insett att det krävs en tolkning av oss för att förstå vad deltagaren syftar på. Ett 

exempel på detta är vänskap, och när deltagaren pratar om huruvida det går att vara vän med och 

chef för sina kollegor. När en intervjudeltagare till exempel säger att vänskap är något som 

gynnar arbetsrelationen kan det både innebära att ha en vänskaplig arbetsrelation och en privat 

vänskap utanför arbetet. Distinktionen mellan dessa gjordes inte regelbundet i 

intervjusituationen, eftersom det först var vid tolkning av materialet som vi noterade att det 

kunde finnas skillnader i betydelsen av detta ord. 

 Den andra aspekten är att engagemang och stränghet kan påvisas genom att vara 

engagerad i ämnet och vara tydlig med hur data har samlats in, visa på en kompetens att använda 

utvalda metoder och föra en detaljerad och djupgående analys om fynden (Yardley, 2000). 

 För att ta hänsyn till den andra aspekten har vi skrivit om hur vi har gått tillväga för att 

samla in data under proceduravsnittet och en detaljerad beskrivning av den utvalda metoden: 

tematisk analys. En djupgående analys av fynden har förts fram i diskussionen i enlighet med 

Yardleys andra aspekt. 

Den tredje aspekten är att läsaren tydligt bör kunna se hur författarnas tolkningar 

härstammar från data för att säkerställa transparens och sammanhang. 

Genomgående under arbetet har vi haft ambitionen att vara tydliga med vad vår 

förförståelse är, och även hur vi tror att den kan ha påverkat våra tolkningar av data. Enligt vår 

epistemologiska ansats går det aldrig att vara helt objektiv, och därför har vi varit transparenta 

med att det har funnits en viss bekantskap till ett par av deltagarna sedan tidigare, vilket kan ha 

lett till tolkningar som baseras på information som inte fanns med i intervjumaterialet. Detta kan 

ses som en svaghet med studien, och därför är det något vi har varit särskilt medvetna om vid 

tolkning av resultatet. 
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Efter att ha rekryterat våra intervjupersoner noterade vi att det fanns en stor spridning i 

både ålder, tidsperiod som chef och branschtillhörighet. Detta gjorde att utformandet av 

intervjuguiden gjordes semistrukturerad för att intervjuerna skulle koncentreras på ungefär 

samma frågor. Vid skapandet av vår intervjuguide gjorde vi en avvägning att inte utgå från en 

särskild teori, utan baserade den på våra frågeställningar och vad vi ville ta reda på. Vår egen 

förförståelse av upplevelsen av att vara chef för tidigare kollegor kan alltså också influerat 

utformningen av vår intervjuguide. 

Slutligen är det, enligt den fjärde aspekten, viktigt att kunskapen som genereras är 

användbar på antingen ett praktiskt sätt, eller ett sätt för att komma på nya hypoteser. Eftersom 

kvalitativ forskning inte är lämpligt för att eftersträva generaliserbara resultat (Yin, 1994), har vi 

istället förhållit oss till överförbarhet, för att kunna ta Yardleys fjärde aspekt i beaktande. 

Överförbarhet handlar om att forskarna tydligt ska beskriva kontexten studien görs inom, så att 

läsaren kan ta hänsyn till huruvida fynden är tillämpbara under andra förutsättningar som ryms 

utanför den specifika kontexten som data har genererats från (Henwood & Pidgeon, 1992).  

I vår studie har vi valt att undersöka chefers upplevelse av att bli chef för tidigare 

arbetskamrater, men det är inte otänkbart att våra fynd även skulle vara gällande för individer 

som får en typ av ledarroll, utan att formellt vara chef, inom en mindre arbetsgrupp. Det kan 

också tänkas att vissa fynd är överförbara på individer som blir chef i allmänhet, då exempelvis 

ökad upplevd tillit, eller den upplevda distansen från sammanhållningen, är kopplat till chefskap i 

stort, och inte bara är gällande för individer som blir chef för sina tidigare arbetskamrater. Våra 

fynd skulle också kunna inspirera företag och organisationer i hantering av chefer som blivit chef 

för tidigare arbetskamrater. Att som organisation få en nyanserad bild av hur detta kan upplevas 

från ett individperspektiv tror vi skulle kunna vara till hjälp vid internrekrytering i stort. Flera 

deltagare nämner att de uppskattat handledning i processen, vilket visar vikten av förberedelse 

för rollen, stöttning och råd av erfarna kollegor eller någon i liknande situation.  

Urvalsdiskussion. Vid annonsering av studien var titeln på affischen “Vän eller chef?”. I 

efterhand tänker vi att detta kan ha påverkat vilka personer som lockades av affischen och hur 

vissa av respondenterna svarade under intervjun. Några deltagare tenderade att prata om hur de 

upplever att vara vän som chef snarare än hur det är att vara chef för tidigare arbetskamrater. En 

av deltagarna påpekade detta, vilket tyder på att syftet med studien inte var helt tydligt för just 

den personen. Relationer mellan chef och kollegor påverkas troligen av många faktorer, 
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däribland kön, ålder och bransch. Vi valde dock att inte basera våra inklusionskriterier på några 

andra faktorer än tiden deltagaren hade varit chef och tidigare anställd. Vi resonerade att vi inte 

på förhand kunde veta exakt vilka faktorer som skulle kunna ha störst inflytande på de olika 

utmaningarna en internrekryterad anställd kan stå inför som chef till sina tidigare arbetskamrater. 

Vi ville därför ha ett öppet förhållningssätt inför intervjuerna, så att vi sedan kunde lyfta upp 

relevanta faktorer som togs upp av informanterna själva.  

Eftersom vi ville utforska den mänskliga relationen, och hur den påverkas av hierarkiska 

förändringar mellan två tidigare jämlika arbetsroller, tyckte vi inte att det var tillräckligt 

motiverat att basera vår selektion på en specifik bransch. Vi ville undersöka en bred grupp av 

chefer för att se om det oavsett bransch fanns liknande mönster. Eftersom vi hade en förförståelse 

av att chefer är en svår grupp att få tid att intervjua tänkte vi också att en öppenhet beträffande 

bransch ökade studiens genomförbarhet. I efterhand kunde ett snävare urval möjligtvis enklare 

gett oss mättnad i data. Svar från tio olika intervjupersoner med tio olika branschbakgrunder var 

en större utmaning att tematisera, även om det fungerade. Hade vi valt en snävare urvalsgrupp 

inom till exempel samma bransch kunde utformningen av intervjuguiden ha varit friare. 

Samtidigt är det en styrka med studien att många chefer upplever liknande problematik 

oberoende av bransch. 

Slutsatser 

Våra fynd bidrar till förståelsen för hur chefer upplever att bli chef för tidigare 

arbetskamrater. Det verkar finnas liknande upplevda fördelar och utmaningar oavsett chefens 

bransch, kön och ålder. En utmaning beskrivs vara balansen mellan att vara chef och vän med 

tidigare arbetskamrater. Denna balans hanteras på olika sätt men verkar framförallt handla om att 

en prioritering görs mellan organisation och vänskap, för att bland annat undvika arbetsgruppens 

misstankar om favorisering. 

 Distans nämns som en strategi att hantera chefskapet genom att ta distans från 

arbetsrelationer och sociala tillställningar. Distans beskrivs också som en oavsiktlig konsekvens 

av chefskapet, till exempel att chefen inte är en del av sammanhållningen på samma sätt som 

tidigare. Oavsett hur distans uppkommer verkar förändring av tidigare relationer vara en 

oundviklig följd av chefskapet. 
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 Tillit mellan chef och medarbetare anses vara en grundläggande faktor för ett lyckat 

chefskap. Tidigare goda arbetsrelationer tenderar att öka tilliten för den nya chefen, medan 

tidigare sämre arbetsrelationer tenderar att leda till skepticism gentemot chefen. 

 En utmanande del av chefskap för tidigare arbetskamrater beskrivs vara medarbetar- och 

lönesamtal, då det ofta innebär att ge kritik, vilket därmed kan leda till att behöva såra en vän. Ett 

sätt att hantera detta på är att förhålla sig till objektiva mått vid bedömning av prestation. 

Framtida forskning 

För att kunna få mer kunskap om vilka fördelar och nackdelar det finns med att befordra 

individer inom en arbetsgrupp, exempelvis till en chefsposition, så är det önskvärt med mer 

forskning. Framtida forskning hade kunnat undersöka chefskap för tidigare arbetskamrater vidare 

genom att utforska facetter såsom identitet, personlighet och hur olika typer av ledarskap 

påverkar den upplevelsen.  

 Det finns även andra perspektiv som till exempel medarbetar- eller 

organisationsperspektiv som kan bidra till ökad förståelse för detta fenomen. Det hade varit 

intressant att se hur internrekrytering påverkar medarbetarnas arbetsmotivation när chefen är en 

tidigare hierarkiskt jämlik kollega, jämfört med när chefen är externt tillsatt. 

Det skulle också vara intressant att undersöka hur organisationer kan ta hänsyn till den 

blivande chefens tidigare relationer på arbetsplatsen och hur denna faktor kan integreras i 

rekryteringsprocessen. Sammanfattningsvis kan vidare forskning bidra till en ökad insikt i hur 

organisationer kan hantera internrekrytering av chefer, och ge goda förutsättningar för både 

individ och arbetsplats. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

Introduktion 

 

● Kan du berätta lite om dig själv?  

 

● Hur länge var ni kollegor? Hur länge har du varit chef? Vad var din roll på företaget 

innan?  

 

 

Beskrivning av arbetsplatsen 

 

● Kan du berätta lite om hur det är på arbetsplatsen, rent organisatoriskt?  

 

● Hur ser det ut på arbetsplatsen? Sitter ni tillsammans, har gemensamma ytor?  

 

● Vad innebär din chefsposition i verksamheten? (typ av ansvar) 

 

 

Initiala chefsstadiet 

 

● Vill du berätta lite kort om hur du blev chef?  

 

● När du bestämde dig för att tacka ja till att bli chef, hade du då några tankar kring att bli 

chef för dina tidigare arbetskamrater? Om ja, hur gick de tankarna?  

 

Arbetskultur 

 

● Hur skulle du beskriva sammanhållningen på arbetsplatsen? (Om vi får fråga kring vad vi 

menar med sammanhållning: “Vad tänker du på när du hör sammanhållning?”. Om de 

inte kommer på/säger något orimligt, ge exempel som “stämning, interaktion på/utanför 

arbetsplats”).   

 

● Hur märker du detta? (Märker du det på flera sätt?).  

 

● Är du en del av den sammanhållningen? I så fall hur?  
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Relationer 

 

● Om du tänker på dina kollegor som också är tidigare arbetskamrater, hur ser de 

relationerna ut idag? Hur såg det ut innan du blev chef?  

(likheter/skillnader i nuvarande och dåvarande relationer) 

- Be om konkreta exempel (ex. bemötande, kommunikation, beslutsfattande, 

beteende, fikarummet)  

- Hur har det känts för dig? (När blev detta tydligt?)  

- Fanns det några kollegor du umgicks med innan du blev chef i privata 

sammanhang? Förändrades det efter att du blev chef?  

 

● Upplever du en skillnad mellan kollegor som du varit arbetskamrat med tidigare och de 

som anställts efter du blivit chef?  

 

● När är det som mest utmanande för dig att vara chef för tidigare arbetskamrater?  

○ Hur hanterar du en sån här situation? (Praktiskt? Emotionellt?)  

○ Hur blir det för dig i en sådan situation?  

 

● Nu när vi har pratat om en mer specifik situation… om vi tänker mer allmänt kring de 

utmaningar som kan uppstå mellan en chef och de tidigare arbetskamraterna, hur 

balanserar/förhåller/parerar du detta?  

 

● Hur tycker du att en idealisk chef-kollega relation ska se ut?  

 

Övrigt 

 

● Till individer: Vilket råd skulle du ge till någon som ska bli chef för tidigare kollegor?  

 

● Till organisationer: Med din erfarenhet idag, vad bör organisationer tänka på som både 

fördelar och utmaningar med att tillsätta en chef för sina tidigare arbetskamrater?  

 

● Nu har vi ställt de frågor vi har tänkt. Något du tycker vi har funderat på som vi inte har 

frågat dig om eller något som du vill lägga till? 
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Bilaga 2 

Informationsformulär om studie “Vän eller chef - en kvalitativ studie om att vara chef för 

sina tidigare arbetskamrater” 

 

Bakgrund och syfte 

I många organisationer finns det möjlighet att befordra anställda inom företaget vilket kan innebära 

att man blir chef för vänner och tidigare kollegor. Tidigare forskning har visat att kollegiala 

relationer kan påverkas av organisatoriska rollförändringar inom ett företag. Vi vill därför 

undersöka chefers upplevelser av att förhålla sig till sina medarbetare, både som chef och tidigare 

arbetskamrat, såväl arbetsmässigt som emotionellt. 

 

Förfrågan om deltagande 

Du är tillfrågad att delta i vår studie eftersom du uppfyller de kriterier som vi har satt upp för att få 

delta inför screening eller hela studien, och för att du antingen har meddelat ditt intresse till oss 

eller sagt ja vid förfrågan om att delta. Vi har valt att annonsera om studien på relevanta fysiska 

och digitala platser. 

 

Hur går studien till? 

Du kommer att få deltaga i en intervju som bedöms ta ca 60 minuter under ett tillfälle. Intervjun 

kommer att äga rum antingen på gemensamt bestämd plats alternativt via telefon eller videosamtal. 

Intervjuerna kommer att spelas in. Insamlad data kommer att anonymiseras och det kommer 

således inte gå att koppla intervjudata till dig som enskild person. Insamlad data kommer att 

behandlas med konventionella kvalitativa analysmetoder.  

 

Vilka är riskerna? 

Att delta i studien bedöms vara riskfritt. Vi bedömer risken för att du som intervjuperson ska 

uppleva någon typ av obehag, smärta eller andra biverkningar som mycket liten. All information 

du ger till oss kommer att avidentifieras, läs mer under ‘hantering av data och sekretess’. 

 

 

 



65 

 

 
 

Finns det några fördelar? 

Att delta i studien bedöms inte påverka dig som intervjuperson på något påtagligt vis. De fördelar 

som finns är att du får möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser om hur det 

är att vara chef för tidigare arbetskamrater, och därmed påverka den data som kan öka förståelsen 

för detta organisatoriska fenomen. 

 

Hantering av data och sekretess 

Dina resultat kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Vi kommer inte att 

hämta in några personuppgifter eller andra personkänsliga uppgifter från dig. Insamlad data 

kommer att vara anonym och det kommer således inte gå att koppla intervjumaterialet till dig som 

enskild intervjuperson. Ifall du avbryter ditt deltagande kan vi fortfarande komma att använda 

insamlad data i vår analys och examensarbete. Efter att examensarbetet är inlämnat kommer vi att 

makulera allt råmaterial i form av inspelningar, transkriberingar och anteckningar från 

intervjuerna. Vi har inte för avsikt att få studien publicerad i någon vetenskaplig tidskrift.  

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Studien kommer att resultera i en examensuppsats inom ramen för psykologprogrammet vid Lunds 

universitet. Examensuppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Lunds universitets databas för 

examensuppsatser (https://lup.lub.lu.se/student-papers/search) tidigast juni 2019. En 

populärvetenskaplig artikel av uppsatsen kommer också att finnas tillgänglig på Lunds universitets 

webbplats tidigast juni 2019.  

 

Försäkring, ersättning 

Ingen särskild försäkring har tecknats för deltagare i studien då detta ej bedömts som nödvändigt. 

Ingen ekonomisk kompensation för eventuellt förlorad arbetsinkomst utgår. 

 

Frivillighet 

Deltagande i studien är helt frivilligt och du har rätt att när som helst, utan särskild förklaring, 

avbryta ditt deltagande. Vid avbrott före intervju sparas medgivandeformulär. Vid avbrott efter 

intervju sparas anonymt insamlad intervjudata samt medgivandeformulär. Vill du återta ditt 

samtycke i efterhand kan du vända dig till någon av oss, kontaktuppgifter anges nedan.  
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Ansvariga 

Huvudman för studien är Lunds universitet. Arbetet handleds av leg. psykolog Tomas Jungert samt 

leg. psykolog Tove Lundberg. Studien genomförs av psykologstudenterna Emma Petzén och 

Marcello Jakobsen och utgör grunden för ett examensarbete på psykologprogrammet vid Lunds 

universitet. 

 

 

Vi svarar gärna på frågor i alla skeenden av ditt deltagande: 

 

 

Emma Petzén    Marcello Jakobsen 

07XXXXXXXX   07XXXXXXXX 

xxxxxxxx@student.lu.se  xxxxxxxx@student.lu.se 
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Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

Genom att skriva under med din namnteckning nedan intygar du att du läst igenom beskrivningen 

av studien i dokumentet ‘Informationsformulär om studie “Vän eller chef - en kvalitativ studie om 

att vara chef för sina tidigare arbetskamrater” samt ger ditt medgivande till att delta i studien. 

 

Medgivande 

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer att gå till 

och den tid den tar i anspråk. 

 

• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas och vet 

vem jag ska vända mig till vid ytterligare funderingar. 

 

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför vi har blivit 

tillfrågade och vad syftet med deltagandet är. 

 

• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt deltagande utan 

att jag behöver förklara varför. 

 

• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare och handledare som är knutna 

till studien kommer att ta del av den insamlade rådatan. 

 

 

Ort ……………………………………... 

 

Datum …………………………………. 

 

 

 

Namnteckning      Namnförtydligande 

 

 

…………………………………………..  …………………………………………. 

 

 


