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1. Inledning  
Detta är en studie om chefers upplevelser av att bli chef över sina tidigare kollegor. När man 
blir chef över sina tidigare kollegor har man vanligtvis blivit internrekryterad. 
Internrekrytering för organisationer innebär att bevara den befintliga kompetensen inom 
organisationen. Vid internrekryteringar ser organisationen över vilka medarbetare som kan 
fylla det saknade kompetensbehovet (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & 
Torbiörn 2012). När man internrekryterar chefer kan det resultera i att den nya chefen blir 
chef över sina tidigare kollegor. Användning av internrekrytering kan vara fördelaktigt för 
både organisationen och för medarbetarna. I en studie gjord av Keller (2018) sammanfattar 
han i sin litteraturgenomgång att det för organisationer kan vara förmånligt med 
internrekrytering. Dels på grund av att det håller nere kostnaderna för rekryteringsprocessen 
och att det kan öka tillfredsställelsen för medarbetarna genom att möjligheterna till 
internrekrytering finns.   
  
En utmaning för chefer i deras nya position kan bli att leda sina tidigare kollegor och 
upprätthålla de arbetsrelationer som redan finns trots de nya hierarkiska skillnaderna. 
Kristensen och Thalund (2010) anser att chefer som internrekryteras kan ställas inför andra 
dilemman än chefer som externrekryteras. Internrekryterade chefer kommer att behöva 
tydliggöra sig själva i sin nya position gentemot sina tidigare kollegor på grund av sin 
tidigare position i organisationen. Vi anser att området kring chefers upplevelser av att bli 
chef över sina tidigare kollegor behöver undersökas ytterligare då chefer står inför en stor 
utmaning och att processen av att gå från kollega till chef kan vara problematisk. Chefer som 
rekryteras internt och går från en roll till en annan måste rimligen hantera förändringar kring 
sin arbetsidentitet.  
  
Vilket vi tror kan vara en utmaning som olika människor hanterar på olika sätt. Den nya 
positionen kan även väcka frågor och funderingar om hur man är som chef eller vill vara 
som chef. Att undersöka sådana frågor hjälper oss att bättre förstå processen chefer går 
igenom när den ska bli chef över sina tidigare kollegor. Från att vara ett med gruppen till att 
ställas utanför och leda den kan skapa blandade känslor hos chefer och göra de ambivalenta 
kring sin nya position. Det kan även finnas utmaningar kring hur chefer ska agera som chef 
inför de tidigare kollegorna och hur chefer kan bli påverkade utifrån interaktionen med de 
tidigare kollegorna. Övergången från kollega till chef kan även förändra deras arbetsrelation 
till den gamla gruppen i socialpsykologisk mening.   
  
Vi har valt att utgå ifrån chefers perspektiv då vi vill bidra med kunskap som kan förbättra 
övergången från kollega till chef genom internrekrytering för organisationer. Vi vill även 
bidra med ökad kunskap kring den påverkan arbetsrelationer kan ha när en kollega blir chef 
över sina tidigare kollegor. En annan bidragande faktor för att utgå ifrån chefers perspektiv 
är att vi anser att chefer står inför den största utmaningen eftersom det är de som tar sig an 
en ny position. Vid sökning efter tidigare forskning inom området hade vi svårt att finna 
studier som specifikt utgick ifrån chefers perspektiv av att gå från kollega till chef. En studie 
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vi fann som delvis berör det vi undersöker är Unsworth, Kragt och Johnston-Billings (2018). 
Skillnaden är att vi undersöker chefers upplevelser över att bli chef över sina tidigare 
kollegor medan de specifikt undersöker vänskapsrelationerna i koppling till när en kollega 
blir chef över sina tidigare kollegor. Däremot fann vi en del forskning kring chefsblivandet 
och hur man kan stötta förstagångschefer i processen (Park & Faerman 2019; Plakhotnik 
2017; Plakhotnik, Rocco & Roberts 2011; Sillett 2015). Studier som de belyser inte 
upplevelser av att bli just chef över sina tidigare kollegor utan lyfter hur det är att bli chef 
för första gången samt hur studierna kan bidra med kunskap kring processen. Studierna lyfter 
även problematik så som att det saknas stöd i processen av att bli chef. De antyder att det 
saknas stöd kring de känslomässiga aspekterna av övergången och att det saknas stöd för att 
lyckas i rollen. Flertalet av de studierna pekar även ut att övergången till chef är en svår 
utmaning. Problematiken studierna indikerar på landar i att vi vill undersöka processen 
utifrån hur cheferna hanterade och upplevde den samt som nämnt ovan, vill vi utgå ifrån 
chefers perspektiv eftersom det är de som genomgår förändringen från kollega till chef. I 
studierna ovan ligger fokus på förstagångschefer. I vår studie ställdes inga frågor kring 
tidigare chefskap men vi kommer att använda den befintliga forskningen kring 
förstagångschefer som stöd. Detta på grund av att vi anser att det som tas upp kring 
förstagångschefer i de forskningsstudierna även kan upplevas liknande för den som blir chef 
för mer än första gången. Detta eftersom vi menar att fenomenet att bli chef över sina tidigare 
kollegor kan ske för första gången men att bli chef inte behöver vara första gången.  
  
Definitionen av att vara chef kan enligt Szücs och Andersson-Bäck (2015) beskrivas som att 
inneha en formell position med anknytning till ledarskap. Distinktionen mellan chef och 
ledare är att med chefskap tillkommer ansvar för personalen medan det för en ledare inte 
behöver tillkomma (Röding & Blomquist 2010). Cheferna som deltog i denna studie var 
både mellanchefer (personalchefer och avdelningschefer) och första linjens chefer 
(teamleaders). 
  
Fortsättningsvis talar vi enbart om chefer för att underlätta för läsarna och för att vi inte har 
analyserat de olika chefstyperna för sig, vilket skulle öka risken för att de blir igenkända. 
När vi hänvisar och skriver ”sina tidigare kollegor” menar vi specifikt de kollegor som den 
nyblivna chefen varit likställd kollega med innan chefen fick en ny position. Vi benämner 
även chefen som blir chef över sina tidigare kollegor som ”den nyblivna chefen”, då vi menar 
att personen blir ny chef för sina tidigare kollegor men inte nödvändigtvis chef för första 
gången. Studien fokuserar på chefers upplevelser av processen då de blev chef över sina 
tidigare kollegor. När vi skriver med begreppet upplevelser så är det en beskrivning av vad 
cheferna beskrivit att de upplevt.   
 
2. Syfte   
Studiens syfte är att belysa chefers upplevelser av processen av att bli chef över sina tidigare 
kollegor. Studien ska bidra till ökade kunskaper om socialpsykologiska processer som berör 
chefsblivande genom internrekrytering. I studien analyseras chefers utsagor om processen 
då de lämnat positionen som kollega och istället blivit överordnad. Det är fokus på chefer 
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och deras upplevelser av processen då de blev chef över sina tidigare kollegor. I den mening 
handlar studien om informanters beskrivning av deras subjektiva verklighet. Deras 
beskrivningar av sina upplevelser existerar därför för oss rent objektivt och blir möjliga att 
undersöka. När man blir överordnad sina tidigare kollegor är det ett specifikt socialt 
sammanhang som kan upplevas olika från individ till individ.   

2.1. Frågeställningar  
1. Hur upplever chefer sin första tid som chef över sina tidigare kollegor?  
2. Hur upplever chefer att deras arbetsrelationer till tidigare kollegor har påverkats 

utifrån processen att gå från kollega till chef över sina tidigare kollegor?  

2.2. Disposition  
Del tre innehåller tidigare forskning och där inleder vi med att presentera det 
socialpsykologiska perspektivet som är vår inriktning. Därefter introducerar vi den tidigare 
forskning som kan anknytas till begreppen arbetsidentitet och arbetsrelation. I 
nästkommande del, del fyra, skriver vi om genomförandet av studien. Vi presenterar det i 
former av hur, vad och varför. Hur vi har gått tillväga, vad vi har använt för metoder och 
varför vi valde att använda dem. I del fem talar vi om det vi har funnit i vårt material utifrån 
vår analysprocess. I nästkommande del, del sex, kommer vi återkoppla till den tidigare 
forskningen och till våra frågeställningar. I sista delen, del sju, för vi en slutsats av det vi 
funnit i vår studie samt förslag för framtida forskning.   

3. Tidigare forskning  
I denna del kommer tidigare forskning att presenteras och därefter en diskussion om de 
socialpsykologiska processer som berör chefsblivandet. Socialpsykologi är enligt Gordon 
Allport ” Med få undantag uppfattar socialpsykologer sitt ämne som en strävan att förstå och 
förklara hur individers tankar, känslor och beteende påverkas av den faktiska eller inbillade 
närvaron av andra” (Allport refererad i Nilsson 2015, s. 10). I Angelöw, Jonsson och Stiers 
(2015) beskrivning av socialpsykologin fann vi begreppen identitet och relation. Begreppen 
kan användas för att resonera kring vad som händer i de sociala sammanhang där människor 
interagerar. I vår studie försöker vi skapa oss en förståelse för interaktionen mellan chefer 
och deras tidigare kollegor genom frågor som berör chefers arbetsidentitet och arbetsrelation 
till sina tidigare kollegor.  
  
När chefer går från kollega till chef och blir överordnad sina kollegor kan arbetsrelationerna 
komma att förändras (jmf Plakhotnik, Rocco & Roberts 2011). Förändringar kan grunda sig 
i de hierarkiska skillnaderna som uppstår efter att chefer antar sig en ny position där de ska 
leda gruppen (Kristensen & Thalund 2010). Enligt Kristensen och Thalund (ibid.) kan en 
ledarskapsroll medföra en maktposition vare sig individen vill det eller ej. Att få denna form 
av makt är något som följer med chefsblivandet. Den nya chefen har fått en annan position i 
organisationshierarkin där denne ska leda gruppen.   
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3.1. Socialpsykologi   
Det som är av intresse i vår studie är hur chefer beskriver sina upplevelser som en del av ett 
socialt sammanhang utifrån sin subjektiva verklighet när de går från kollega till chef över 
sina tidigare chefer. Socialpsykologins intresse för relationen mellan individen och gruppen 
har lett till fokus på roller och rollkonflikter men också på identitet och intrycksstyrning 
(Angelöw, Jonsson & Stier 2015). En roll är enligt Angelöw, Jonsson och Stier (ibid.) alla 
de normer som står i relation till en viss position. Angelöw, Jonsson och Stier (ibid.) 
beskriver också det som att en roll innefattar alla de förväntningar som finns på den 
positionen. Förväntningarna kan komma både från den som innehar positionen och därav 
den rollen, men också från omgivningen. Skillnaden mellan position och roll är att position 
är själva befattningen individer har i sitt yrkes medan rollen istället innefattar 
förväntningarna som kan komma utifrån position (ibid.). Rollförväntningar på en position 
styrs bland annat av arbetsbeskrivningar medan rollförväntningar på en roll istället styrs av 
dess förväntningar om hur rollen ska vara framförallt från omgivningen (ibid.).   
  
När en person går från en roll som kollega till en roll som chef kan både en inre- och en yttre 
konflikt mellan rollerna ske. Rollkonflikt är när en individ kämpar mellan sina inre 
förväntningar och hur individen faktiskt uppfyller förväntningarna i sin roll (Angelöw, 
Jonsson & Stier 2015). Angelöw, Jonsson och Stier (ibid.) ger exempel på när olika 
rollkonflikter kan uppstå. Det som är av intresse för oss är förväntningar individer (kollegor) 
kan ha på en annan individs (chefens) roll. En rollkonflikt mellan vad en individ förväntar 
sig av en annan och hur den individen har egna förväntningar på samma roll och därav skapas 
en konflikt eftersom individerna har olika förväntningar på samma roll. För att en rollkonflikt 
ska uppstå krävs det i vårt fall att ett rollskifte, även kallat byte av roll, görs. Angelöw, 
Jonsson och Stier (2015) förklarar byte av roll utifrån Goffmans dramaturgiska art. De 
skriver att det sker aktiviteter både på scen och bakom scen. Vi reflekterade över detta och 
liknar detta vid att en tidigare kollega har stått på scenen tillsammans med de tidigare 
kollegorna men att vid byte av roll träder denna in bakom scenen och får se vad som händer 
bakom. Plakhotnik, Rocco och Roberts (2011) talar om rollövergångar, specifikt i deras 
studie hur chefer gör rollövergångar. En rollövergång enligt de är när en individ tillträder en 
ny roll (ibid.). Det vi talat om ovan, dels Angelöws, Jonsson och Stiers (2015) beskrivning 
av ett rollbyte och sedan Plakhotnik, Rocco och Roberts (2011) definition av en 
rollövergång, bildar vi ett nytt begrepp, rollskifte. För oss är rollskifte ett begrepp som 
definierar och binder samman deras definitioner. Begreppet rollskifte kommer vi använda 
och vår förklaring av det är att det innebär att en individ går bakom scenen samtidigt som 
individen träder in i en ny roll och en rollövergång sker. Det finns flera olika händelser och 
upplevelser som kan komma att uppstå, både för den enskilde individen men även för 
gruppen med tidigare kollegor. Därav utgår vi ifrån ett socialpsykologiskt perspektiv i 
studien då vi vill undersöka den sociala interaktionen mellan individen och gruppen (chefen 
och de tidigare kollegorna) och hur den formar och påverkar dem.  
  
Angelöw, Jonsson och Stier (2015) skriver att det socialpsykologiska perspektivet grundar 
sig dels i sociologin men också i psykologin. De menar att socialpsykologi är när individer 
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och grupper studeras i avsikt att se hur deras synsätt och handlande formas av samspelet. 
Vidare antyder de att det inte finns någon tydlig gräns dragen mellan den psykologiska 
socialpsykologin och den sociologiska socialpsykologin men att det finns skiljaktigheter 
mellan dem. I den psykologiska socialpsykologin riktar man in sig på människors inre 
processer och hur de skapar sin sociala verklighet i anknytning till interaktioner och sociala 
samspel. Detta medan den sociologiska socialpsykologin inriktar sig mer på socialisationen 
i grupper och på den problematiska relationen mellan individ och grupp (ibid.).   
  
När chefer intar sin nya roll som chef över sina tidigare kollegor möter de nya sociala 
sammanhang (Röding & Blomquist 2010). Vi menar att det innebär att nyblivna chefer 
sannolikt kommer att behöva begripliggöra hur de ska bete sig och hantera de nya 
situationerna. Begripliggöra kan ha olika förklaringar. Brown, Colville och Pye (2015) gör 
en summerande definition att begripliggörande innebär att individer försöker förstå oklara 
situationer. De oklara situationerna ställs chefer inför när de ska förstå sin nya sociala 
verklighet vid chefsblivandet. Begripliggörandet kan också uppstå genom de sociala 
sammanhangen i interaktion med de tidigare kollegorna. Det är även i de sociala 
sammanhang som chefer kan finna kunskap om sin nya roll, arbetsidentitet och förändrade 
arbetsrelationer. Vi vill undersöka chefers upplevelser vid chefsblivandet som uppstår i de 
sociala sammanhang som arbetsidentitet och arbetsrelationer.   

3.2. Arbetsidentitet  
En identitet kan ses som något unikt hos en individ. Det innebär att man kan identifiera en 
individ utifrån dess biografi, vanor samt attityder (Kirpal 2004). Och enligt Plakhotnik, 
Rocco och Roberts (2011) har en individ flera olika sociala identiteter. En social identitet 
kommer utifrån hur en individ själv uppfattar sig själv i relation till en social grupp, där även 
det känslomässiga blir en betydelse för den sociala identiteten. En social identitet är 
arbetsidentitet. En arbetsidentitet är enlig Kirpal (2004) besläktad med den egna individens 
identitet och hur den utvecklas med dess arbete. Även Ibarra (1999) talar om liknande att vid 
karriärövergångar följer en identitetsförändring med, detta på grund av att vid en ny position 
kan det behövas nya kunskaper, vilket kan förändra individens självdefinition. Kirpal (2004) 
menar också att saker man kan identifiera sig med i arbetet kan vara arbetsmiljön, 
organisationen, organisatoriska mål, yrket, yrkesgemenskapen, arbetslaget samt vissa 
handlingar som utförs av individer. En arbetsidentitet såsom Kirpal (2004) förklarar det, går 
att jämföra med Plakhotnik, Rocco och Roberts (2011) där de menar på att en professionell 
identitet innebär ”…en kombination av övertygelser, attityder, värderingar och erfarenheter 
där människor definierar sig själva i en yrkesroll” (Schein 1978 refererad i Plakhotnik, Rocco 
& Roberts 2011, s. 34). Vi menar på att man i sitt arbete identifierar sig med värderingar 
som ens själv skapar i relation till organisationens värderingar samt att man som individ i 
sitt arbete identifierar sig med yrket och som Kirpal (2004) nämner, att man identifierar sig 
med sitt arbetslag. Det vi menar är att en arbetsidentitet bygger på hur man identifierar sig i 
sin position. En position är då något som en individ socialiseras in i och det är utifrån 
positionen som det förväntas hur en individ ska vara (Angelöw & Jonsson 2000).   
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Det nya sociala sammanhanget den nyblivna chefen träder in i innefattar den nya positionen 
och den kommer chefer behöva begripliggöra för att kunna ta sig an. För att förstå sin nya 
sociala verklighet kan chefer komma att behöva hitta balansen mellan tänkande och agerande 
(jmf Colville, Brown & Pye 2012). Angelöw, Jonsson och Stier (2015) förklarar begriplighet 
som individers sätt att koppla ihop olika händelser för att kunna förklara sin sociala omvärld.  
Vilket kan liknas vid när chefer ska ta sig an sin nya position och nya arbetsidentitet 
samtidigt som den ska agera som chef gentemot sina tidigare kollegor.   
  
När chefer får sin nya position genomgår de också ett rollskifte i anknytning till den 
arbetsgrupp de tidigare tillhört och deras sociala verklighet förändras. Vid ett rollskifte 
innebär det att chefer byter grupptillhörighet när de går från att tillhöra gruppen med kollegor 
till att tillhöra gruppen med chefer och blir därför någon annan för de tidigare kollegorna. 
Det vill säga att de går från att vara ett med gruppen till att leda den.  
  
Rollskiftet kan skapa en inre rollkonflikt hos chefer eftersom de inte vet hur de ska agera 
utifrån sin nya position och sin förändrade arbetsidentitet. Cheferna i Spehar, Frich och 
Kjekshus (2012) studie upplevde att de var oförberedda på utmaningarna i den nya 
positionen och kämpade med sitt nya ansvarsområde. Cheferna i den studien mötte även 
utmaningar kring sina förväntningar på sig själva som chefer på grund av ett socialt tryck 
från omgivningen och dess högre chefer (ibid.). I en annan studie kring chefers upplevelser 
av att bli chef, upplevde de cheferna att de kände sig speciella och ärade över att bli chefer 
och få ett ansvar (Gunawan, Aungsuroch, Nazliansyah & Sukarna 2018). Cheferna upplevde 
även att de ville lämna gruppen vid påfrestande situationer som när ansvaret blev för tungt 
(ibid.).   
 
I början av processen av att inta en ny roll genomgår chefer en process som påverkas av 
upplevelser från omgivningen (Plakhotnik, Rocco & Roberts 2011). Ibarra (1999) 
undersökte hur individer anpassar sig när de övergår till en högre position. Hon fann att 
individerna i hennes studie iakttog hur andra chefer agerade. De reflekterade sedan över vad 
de iakttagit och bestämde vad de ville ta efter och inte ville ta efter. När individen sedan 
agerade i sin nya position så iakttog denne även hur omgivningen reagerade och omprövade 
eventuellt sitt agerande. På så sätt formade de sin nya arbetsidentitet steg för steg (ibid.). Det 
innebär att det är möjligt att nyblivna chefer kan förändra sitt sätt att leda och kommunicera 
den första tiden som nybliven chef. Ibarra (1999) berör inte specifikt hur individernas 
kollegor reagerar men pekar ut vikten av hur individer genomgår en förändring av sin 
arbetsidentitet i studien.  

3.3. Arbetsrelationer  
Sociala relationer i arbetslivet menar Härenstam (2010) är viktiga för organisationer genom 
att det är den vägen ny kunskap kan förmedlas mellan individerna inom organisationen. 
Härenstam (ibid.) menar även att utan sociala relationer på arbetet kan det skapas en 
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osäkerhet och känsla av isolering för en individ. Sociala relationer skapas utifrån de sociala 
interaktionerna och värderas utifrån arbetsrelationens syfte (ibid.). Dessa sociala relationer i 
arbetslivet kan vara av olika karaktär beroende på vem relationen är mellan. Hon skriver om 
relationer mellan chef och medarbetare samt relationer mellan medarbetare och medarbetare 
(ibid.). Vi kommer att fokusera på relationen mellan chef och medarbetare men det kommer 
att grunda sig i deras tidigare relation som medarbetare och medarbetare. De sociala 
relationerna i arbetet mellan chef och medarbetare kommer att benämnas i vår studie som 
arbetsrelationer. Härenstam (ibid.) antyder även att samma situationer uppfattas olika av de 
individer som interagerar i en arbetsrelation och att eftersom det uppstår nya situationer hela 
tiden tar det också tid att begripliggöra varandras agerande. När en ny situation uppkommer 
så som när kollegan blir chef över sina tidigare kollegor kan en konflikt i relationen uppstå 
om inte alla parter har begripliggjort den nya arbetsrelationen. Plakhotnik, Rocco och 
Roberts (2011) indikerar att individer vid chefsblivandet kommer att mötas av förändrade 
arbetsrelationer till sina kollegor. Chefer står inför en stor utmaning att leda sina tidigare 
kollegor och utmaningen kan bli mer omfattande om de tidigare kollegorna dessutom hade 
velat ha den positionen som chefen intagit. Unsworth, Kragt och Johnston-Billings (2018) 
har i sin studie undersökt hur det är att leda sina kollegor. De anser att det finns en 
problematik i att ta kontroll och leda sina kollegor då det finns en tidigare relation som 
kollega och kollega. Problematiken kan bli att arbetet saktas ner och att energin läggs på att 
försöka förstå de nya arbetsrelationerna (ibid.). De undersöker snarare hur 
vänskapsrelationer som finns mellan tidigare kollegor kan bli problematiskt då de menar på 
att i en vänskapsrelation är man jämlikar men att man i en över och underordnad relation är 
man inte det. De menar också att det finns en viss problematik kring att bli utmattad över att 
försöka bevara de tidigare relationerna (ibid.).  
  
Unsworth, Kragt och Johnston-Billings (2018) antyder utifrån sin teori att arbetsrelationer 
kan påverkas av att det skapas nivåskillnader mellan individerna. Kristensen och Thalund 
(2010) menar även de på att med chefsblivandet så kommer arbetsrelationerna att påverkas. 
De menar att chefer inte längre kommer att involveras i det dagliga skvallret och snacket 
mellan kollegorna och på så sätt kommer arbetsrelationerna att förändras (ibid.). Kristensen 
och Thalund (ibid.) lyfter även att det finns en viss problematik kring att de kollegor chefen 
haft närmare arbetsrelationer till kan komma att anta att dess arbetsrelation ska ge fördelar 
och tvärtemot för de kollegor som chefen tidigare hade en sämre arbetsrelation till. 
Kristensen och Thalund (ibid.) menar därför att det är viktigt att ha i åtanke hur tidigare 
arbetsrelationer utspelar sig i de nya situationerna.  
  
På liknande sätt formas kollegornas och gruppens sätt hur de uppfattar arbetsrelationen till 
den nyblivna chefen och hur de svarar an på chefens ledning. Kristensen och Thalund (2010) 
menar att det kan vara särskilt utmanande att leda individer man redan har en föreställning 
om då det kan hindra chefer i dess nya position. Det kan hindra chefer i den bemärkelsen att 
de antar att de tidigare kollegorna ska agera och fungera på samma sätt som när de var 
kollega och kollega (ibid.). Unsworth, Kragt och Johnston-Billings (2018) diskuterar också 
hur beslutsfattande i ledning av sina kollegor kan bli en utmaning. Det är därför viktigt att 
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chefen begripliggör vilken chef den vill vara och hur den vill agera och leda i sin nya 
position.   
  
Nyblivna chefer och de tidigare kollegorna kommer att formas och förändras utifrån 
samspelet mellan dem. Förväntningar kommer då att skapas sinsemellan de berörda parterna 
och deras roller (Angelöw, Jonsson & Stier 2015). Oavsett hur arbetsrelationen ser ut kan 
den komma att bidra till hur de nyblivna cheferna utövar sitt chefskap genom att forma sättet 
att leda.  

3.4. Centrala begrepp  
Centrala begrepp som återkommer är roll, rollförväntning, rollkonflikt, rollskifte, identitet, 
social identitet, arbetsidentitet, social relation samt arbetsrelation. En roll innefattar de 
förväntningar och normer som kan hänföras till en specifik position. Dessa rollförväntningar 
grundar sig därför i rollen och i relation till social identitet kommer dessa förväntningar att 
påverka hur en individ identifierar sig gentemot en social grupp. Arbetsidentitet är en social 
identitet och står därför i relation till vilka rollförväntningar det finns på den roll som den 
identifierar sig med. När man byter position kommer det nya rollförväntningar på den nya 
rollen eftersom man i vår studie genomgår ett rollskifte inom den grupp som redan är välkänd 
för en. Här kan uppstå en rollkonflikt eftersom de tidigare kollegorna redan har förväntningar 
på en utifrån ens tidigare roll och skapar nu nya rollförväntningar på ens nya roll. Detta kan 
göra att individen i den nya rollen upplever en rollkonflikt mellan egna förväntningar på den 
nya rollen i relation till att de tidigare kollegorna har rollförväntningar på den nya rollen 
utifrån tidigare roll. Rollens relation till arbetsidentitet som en social identitet menar vi på 
att den kommer att påverka hur individen identifierar sig i förhållande till en social grupp. 
Förväntningarna på rollen borde rimligen påverka hur man identifierar sig med sin position 
och dess tillhörande roll. Identitetsarbetet står här i samspel mellan exempelvis en individs 
värderingar och den grupp som individen ska identifiera sig gentemot. Vilket i sin tur 
rimligen påverkar vilka egna förväntningar individen har på sig själv i sin roll efter 
rollskiftet.   
  
En annan typ av konflikt som kan uppstå är vilken arbetsrelation individen har till de tidigare 
kollegorna. Det finns en tidigare relation mellan chefen och de tidigare kollegorna som 
enbart kollegor som ligger till grund för den nya arbetsrelationen som chef och medarbetare. 
Dessa två relationer behöver inte rimligen ta ut varandra utan kan istället skapa en konflikt 
hos individen gentemot vilken roll och arbetsrelation de ska förhålla sig till. Det sociala 
samspel som råder vari dessa individer identifierar sig med en socialgrupp kommer även att 
bestå av sociala relationer och dessa relationer värderas olika beroende på vem relationen är 
mellan. Detta borde rimligen även det påverka hur en individ identifierar sig med den sociala 
grupp och vilka rollförväntningar som ställs på individen i dess roll.   
  
Sammanfattningsvis står dessa begrepp i relation till varandra och kommer att genom de 
sociala interaktionerna på arbetsplatsen att påverka både vilka rollförväntningar som råder, 
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hur individerna identifierar sig med sin position utifrån sina värderingar och erfarenheter i 
förhållande till den sociala grupp där det i sin tur råder arbetsrelationer av olika slag.   

4. Studiens genomförande  
Här kommer vi presentera datainsamlingsmetod, analysmetod, val av informanter, 
rekryteringens tillvägagångssätt och ett avsnitt kring studiens etiska aspekter.   

4.1. Datainsamlingsmetod  
Vi vill undersöka upplevelserna chefer har av att bli chef över sina tidigare kollegor. Det 
finns flera olika vägar för att angripa det på, man skulle kunna följa ett antal medarbetare 
som blir befordrade till chef över sina tidigare kollegor genom observationer eller upprepade 
intervjuer. Det är dock inte möjligt inom ramen för den tid som denna studies material ska 
samlas in på.  Om vi däremot skulle gjort en kvantitativ studie genom en enkät skulle det 
kräva att vi redan har viss kunskap om vilka kvaliteter vi är ute efter på ett så pass ingående 
sätt att en enkät kan konstrueras. Enligt Johannessen, Tufte och Christoffersen (2019) 
används en kvalitativ ansats när man inte vill undersöka en objektiv verklighet utan en 
subjektiv verklighet där förståelse, upplevelser samt processer undersöks via intervjuer. Vi 
alternerar mellan teorin och empirin under studiens gång och har därav använt oss av ett 
kombinerat angreppsätt som är deduktivt och induktivt. Deduktivt angreppsätt innebär 
kortfattat att man utgår ifrån teorier och skapar hypoteser som man sedan testar mot sitt 
insamlade material. Induktivt angreppsätt innebär däremot att man utgår ifrån det insamlade 
materialet där man sedan applicerar teorier (Bryman 2011). Vi utgick inte från någon 
specifik teori inför vår datainsamling men vi hade dock förutbestämda begrepp att undersöka 
chefers upplevelser som, arbetsidentitet och arbetsrelation. Vilket gjorde att vi var delvis 
begränsade till de begreppen men samtidigt lät det insamlade materialet styra då vi inte hade 
funnit specifika teorier att förhålla oss till och testa utifrån.   
  
Alvesson och Deetz (2000) för ett resonemang kring användbarheten av kvalitativa 
intervjuer som insamlingsmetod. De betonar att intervjuer ger både dyrbar information och 
åsikter från individer som befinner sig i den verklighet man vill få kunskap om (ibid.). Vi 
var intresserade av den verklighet som cheferna lever i och därav kunde intervjuer som 
insamlingsmetod fungera bra.  
  
En kvalitativ metod med halvstrukturerad intervju som insamlingsmetod är en metod som 
kan ge forskaren en djupare insikt och ökad kunskap av det som undersöks och som låter sig 
utföras inom ramen för projekttiden. Användning av halvstrukturerad intervju används när 
syftet är att undersöka individers omvärld enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014). 
Halvstrukturerade intervjuer ger forskaren en fördel eftersom det lämnar utrymme för 
forskaren att dels styra samtalet och ställa följdfrågor på det som informanten talar om. Det 
gör att forskaren kan se till att ett material samlas in som kan användas för att besvara 
forskningsfrågorna. Det ger även informanten möjlighet att delvis tala fritt kring de frågor 
forskaren ställer (ibid.). Även om Hjerm, Lindgren och Nilsson (ibid.) anser att det finns en 
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fördel för forskaren att använda sig av halvstrukturerad metod för att kunna styra samtalet 
så finns det även argument som kan tala emot det.   
  
Eftersom vårt syfte är att undersöka chefers upplevelser ville vi inte skapa en allt för 
detaljerad intervjuguide. Vi ville att informanterna skulle få tala fritt och öppet kring 
upplevelserna av att bli chef över sina tidigare kollegor, vilket Alvesson (2011) menar kan 
ge informanterna en mer bekväm roll och känna sig mer fria att tala. Dock kan intervjuer 
som har i syfte att undersöka upplevelser spegla en förskönad verklighet. Därför är det 
viktigt, enligt Alvesson (2011), att ställa samma grundfrågor till alla informanter så att man 
kan få samma grund för förståelse över alla informanters handlande. En halvstrukturerad 
intervjuguide (Bilaga 2) skapades som vi även delade in i två olika områden som grundar sig 
i det vi vill undersöka. Vi valde därav att använda samma intervjuguide vid alla intervjuer 
eftersom vi var ute efter att undersöka samma begrepp (arbetsidentitet och arbetsrelation) i 
alla intervjuer och för att då kan intervjuaren bestämma samtalets riktning vilket kan göra 
intervjuerna mer lika varandra vilket kan vara användbart om man vill jämföra svar i 
analysen (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Vi inledde varje intervju med bakgrundsfrågor 
för att starta upp samtalet och därefter gick vi in på frågorna under varje tema.  
  
Intervjuerna är ljudinspelade i samtyckte med informanterna. Vi ville ha informanternas 
samtyckte eftersom det kan vara känsligt att tala om sina tidigare kollegor och sin 
organisation. Vid en ljudinspelning kan informanterna känna sig forcerade att försäga sig om 
någon eller något kring deras arbetsplats och därav undvika att svara på vissa frågor. Att 
försäga sig kan innebära att säga saker som man inte får lov att nämna eller känsliga saker 
om någon annan. En fördel med ljudinspelningar är att intervjuaren kan lägga fokus på 
samtalet istället för att anteckna och för att en ljudinspelning återger exakt vad informanterna 
sagt (Tjora 2012). Genom att spela in varje intervju gav det oss fördelar för att kunna gå 
tillbaka till materialet för att bearbeta och lyssna på det flertalet gånger. Varje intervju varade 
mellan 30 – 45 minuter. Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet direkt 
för att vara så nära i tid som möjligt till intervjuerna.   

4.2. Val av informanter  
Vi valde att inte ha något krav på vilken typ av chef vi skulle intervjua. De informanter som 
deltog i studien var både mellanchefer och första linjens chefer. Ett strategiskt urval 
användes för att hitta de informanter som är aktuella för studiens syfte. Strategiskt urval 
används när man redan förutbestämt vilken målgrupp som man vill använda i studien 
(Johannessen, Tufte & Christoffersen 2019). Vi ställde krav på att man skulle arbetat som 
chef över sina tidigare kollegor cirka ett år för att det skulle finnas en längre tid för cheferna 
att reflektera kring. Vi avgränsade oss till att informanterna skulle haft erfarenhet av 
processen inom en tidsram på fem år, detta för att de skulle kunna minnas sina upplevelser. 
Ytterligare ett krav som vi ställde var att en chef skulle ha minst fem underordnade för att 
det skulle finnas en chans att chefen arbetade som överordnad över någon av sina tidigare 
kollegor. Det blev sex informanter från olika organisationer. Eftersom vi vill bidra med ökad 
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kunskap kring internrekrytering av chefer i allmänhet valdes heller ingen specifik 
organisation.   

4.3. Rekryteringens tillvägagångssätt  
Vi sammanställde en informationstext i syfte att försöka nå informanter. Informationstexten 
delades sedan på olika sociala medier, så som Linkedin och Facebook, för att kunna nå ut 
till en så bred publik som möjligt. De intresserade informanterna tog sedan kontakt med oss 
via mejl. Vi hörde oss för med informanterna om deras position samt om deras process så att 
det stämde överens med våra krav på informanter. Utifrån visat intresse bokades intervjuerna 
in där informanterna själva fick välja om de ville ses fysiskt eller digitalt. Av våra sex 
informanter var det en som ville ses fysiskt och resterande digitalt över Zoom. Dagen innan 
de digitala intervjuerna mejlades det en Zoom länk till informanterna och kontaktuppgifter 
till oss om det digitala inte skulle fungera.   
4.4. Analysmetod   
En kvalitativ analys är enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) iterativ, vilket innebär att 
man går igenom sitt insamlade material upprepade gånger. Detta för att man är i en ständig 
process där man finner ny information hela tiden i sitt material och där man tolkar och skapar 
sig förståelse (ibid.). Därav valde vi att transkribera våra ljudinspelningar för att på ett 
enklare sätt kunna återgå till vårt nedskrivna material upprepade gånger under 
analysprocessen och för att kunna se vårt material när vi började tematiseringen. Vid analys 
av det insamlade materialet utgick vi ifrån de transkriberingar som gjordes. Vi har valt att 
analysera våra transkriberingar genom kodning och tematisering.   
  
Första steget i analysprocessen är kodning. I kodningsstadiet handlar det om att bryta ner 
materialet och göra det mer hanterbart och begripligt (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Vi 
gick igenom transkribering för transkribering i omgångar och skrev koder i marginalen 
utifrån det vi ansåg var av relevans för studiens syfte. I marginalen skrev vi de begrepp 
(koder) som var centrala för det som sades i transkriberingarnas olika delar. De delar som 
antydde på liknande resonemang fick samma koder.   
  
Efter vi funnit kopplingar mellan koder genomfördes tematiseringen. Hjerm, Lindgren och 
Nilsson (2014) menar att tematiseringen är en viktig fas i analysprocessen eftersom det är i 
det stadie man hittar kopplingar mellan kodningarna. Vi argumenterar för rimliga kopplingar 
mellan koder så som stå utanför gruppen och bevara arbetsrelationerna vilket skapade 
underkategorin grupptillhörighet i vår analys. Tematiseringen innebär att man sorterar 
koderna under olika teman beroende på kopplingen mellan koderna (Hjerm, Lindgren & 
Nilsson 2014).  Vi utförde kodningen och tematiseringen i omgångar och bearbetade 
materialet upprepade gånger tills vi inte längre fann några fler kodningar, det är att uppnå 
mättnad enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014). Vi fann även kopplingar mellan teman 
som fördelades under två huvudkategorier som var våra teoretiska begrepp, arbetsidentitet 
och arbetsrelation. Teman blev sedan grunden för de huvud- och underkategorier för 
analysdelen. Johannessen, Tufte och Christoffersen (2019) menar att användning av teman 
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som konstrueras utifrån det insamlade materialet kan ge mer kunskap än om man 
fördefinierat alla kategorier, vilket hade kunnat begränsat en kunskapsmässigt.   

4.5. Etiska aspekter  
Ett informerat samtycke (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014; Vetenskapsrådet 2017) 
upprättades med alla informanter innan intervjuerna startade. Där informerades de om 
studiens syfte och att de hade rätt att lämna intervjun när de ville. Ett informationsbrev 
(Bilaga 1) konstruerades så att informanterna kunde läsa om studiens syfte och vilka vi var 
samt varför vi gjorde denna studie. I brevet stod det även att det insamlade materialet skulle 
hanteras konfidentiellt och att citat som används i studien skulle komma att anonymiseras i 
den mån det är möjligt så att det inte skulle gå att utläsa vilken informant som sagt vad. 
Enligt Johannessen, Tufte och Christoffersen (2019) bör namn och annan information som 
kan kopplas till informanten anonymiseras i den grad det går. Därav anonymiserades 
informanternas namn och annan information som kunde hänföras till deras identitet, detta 
för att somliga frågor i studien berör andra individer än informanten själv och kan anses vara 
för känsliga. Det klargjordes även för informanterna att deltagandet var frivilligt och att de 
kunde avböja en fråga när de ville. I informationsbrevet fanns även vår definition av tidigare 
kollegor och ny i rollen. Det förklarades också innan intervjun startade för att förtydliga vad 
vi menar med begreppet när de ställs i frågorna.   
  
För att öka anonymiseringen i studien har vi valt att benämna studiens informanter som 
antingen informanten eller hen i analys- och diskussionsdelen. Det är ett sätt att öka 
anonymiseringen när citat och referat används samt för att kön inte är vårt fokus i studien.   

5. Resultat och analys  
Nedan presenteras resultatet från vår analys av det transkriberade materialet. Vi har delat in 
analysen i två huvudkategorier, arbetsidentitet och arbetsrelationer. De utsagor som rörde 
arbetsidentitet och arbetsrelationer samlade vi ihop och granskade. Vi identifierade sedan 
relevanta socialpsykologiska underkategorier i de här utsagorna. Vi redovisar citat i 
citattecken och vid längre citat anger vi även vilken informant det är, även om vi inte gör en 
analys på individnivå av informanterna. Detta för att visa att vi har grund för vårt resultat i 
vårt transkriberade material.    

5.1. Arbetsidentitet  
Identitet är ett centralt begrepp inom socialpsykologin vilket teorier om identitetsprocessen 
förklarar som att en individ testar sin identitet i interaktion med sin omgivning (Carter & 
Fuller 2016). Som tidigare nämnt, är arbetsidentitet besläktat med den egna individens 
identitet och hur den utvecklas i dess arbete. Detta kan bindas samman med ovan nämnda 
att individer testar sin nya identitet i interaktion med sin omgivning på arbetsplatsen. 
Interaktionen är en del av det nya sociala sammanhanget informanterna behöver anpassa sig 
till i dess nya position och roll gentemot sina tidigare kollegor.   
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Arbetsidentitet delades efter hand in i underkategorier. Det resulterade till slut i fyra 
underkategorier.  Den första underkategorin kallar vi för “att byta grupptillhörighet” och dit 
hör utsagor som på något sätt berör att cheferna upplevt en förändrad grupptillhörighet. Den 
andra underkategorin benämner vi som “att förstå sitt nya ansvarsområde” och “se bakom 
kulisserna”. Dit hör utsagor som kan kopplas med chefernas begripliggörande kring den nya 
positionen och perspektivskiftet genom att nu betrakta den tidigare arbetsgruppen utifrån. 
Den tredje underkategorin kallar vi “rollförväntningar på chefsblivandet” och dit hör utsagor 
kring chefernas förväntningar på den nya rollen och sig själv i sin nya roll. Den sista 
underkategorin har vi valt att nämna som “acceptans från tidigare kollegor” och dit hör 
chefernas utsagor kring hur de upplevt att de tidigare kollegorna mottagit dem i deras nya 
position.   
 
5.1.1. Att byta grupptillhörighet  
I denna underkategori behandlar vi de utsagor som berörde byte av grupptillhörighet gav oss 
en bild av att det kan vara både en ”svår” utmaning men även en ”smidig övergång” att bli 
chef över sina tidigare kollegor. Utsagorna kan sägas ha med frågan om att byta position att 
göra. Vilket tydligt verkar innebära ett byte av grupptillhörigheten och där informanterna 
ställs mer eller mindre utanför gruppen av tidigare kollegor.    
  
Våra informanter beskrev förändringen som att det var en ”smidig övergång” men att det 
samtidigt var en ”stor förändring att komma till arbetsplatsen och gå till kontoret istället för 
till golvet” menar informant 1. Flertalet av de andra informanterna, hade känt att det varit en 
”utmaning” att gå från kollega till chef. Sättet informanterna uttryckte det på handlade dels 
om att de inte såg det som att de lämnat sin gamla grupp och att de ville bortse från den 
formella över- och underordningen, som när informant 4 sade “Jag tycker det viktigaste i 
den frågan är att man ser varandra som människor snarare än att se varandra som chef och 
anställd”. Det informanterna genomgår är ett rollskifte. När informanterna går från kollega 
till chef byter de position och roll. Med det tillkommer även ett byte av grupptillhörighet 
från gruppen av tidigare kollegor till att tillhöra gruppen av chefer eller liknande. Vid ett 
rollskifte kan även en förändring i arbetsidentiteten ske då informanten istället identifierar 
sig med sin nya position istället för den tidigare positionen även fast en informant inte vill 
se de utifrån den formella över- och underordningen.   
  
Informanter menar att det har varit “svårt” att begripliggöra sin nya position och att de 
fortfarande känt sig som en i gruppen med de tidigare kollegorna. Informant 5 uttryckte sig 
”Jag vill arbeta med kollegorna och visa att jag fortfarande är en i gänget”. Större delen av 
informanterna tyckte till en början att det varit en svår övergång från att gå från kollega till 
chef. Informanterna möter motgångar kring att begripliggöra sin nya position på flera olika 
sätt. Likt det Plakhotnik, Rocco och Roberts (2011) skriver möter även våra informanter 
motgångar kring förändrade positioner och en förändring kring grupptillhörigheten. 
Informanterna beskrev att de försökte “bevara” sin vanliga plats i gruppen genom att 
fortsätta “luncha” med sina tidigare kollegor för att inte “missa snacket”. Det kan liknas vid 
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en rollkonflikt eftersom chefen tror att de tidigare kollegorna har förväntningarna att den 
fortfarande ska äta lunch med dem som förut och gör därför detta av den anledningen. Dock 
kan det faktiskt vara så att de tidigare kollegorna inte har förväntningar på att chefen, i dess 
nya roll, ska äta lunch med dem nu. Det kan anses också vara en konflikt i vilken 
arbetsidentitet den ska identifiera sig med, vill informanterna lägga värdering i hur de vill 
vara som chef eller försöka bevara sina värderingar som kollega.   
  
Det finns också utsagor om att det faktiskt inte blev någon skillnad i “snacket” mellan chef 
och kollegor. En utsaga vi fick kunskap om i vårt material av informant 3 “Jag har alltid varit 
noga med, att ta frukost när de andra tar frukost och tar lunch när de andra har lunch, så att 
man inte tar avstånd på det viset”. Informanterna var väldigt måna om att berätta att de hade 
velat bevara sig själva i gruppen med de tidigare kollegorna och berättade att det var viktigt 
att visa det genom vad vi tolkar som sociala interaktioner. Vi ser det som strategier för att 
inte lämna gruppen helt genom att bevara de sociala sammanhangen med sina tidigare 
kollegor och därigenom också visa att man vill ingå i eller ser sig som närstående sin gamla 
grupp. Vi ser att det är viktigt för informanterna att försöka bevara “snacket” och de sociala 
aspekterna med sina tidigare kollegor för att inte hamna för långt ifrån gruppen även fast 
informanterna faktiskt bytt grupptillhörighet.   
  
Trots att två av informanterna försökte bevara sin grupptillhörighet till den gamla gruppen 
så fanns det de informanter som hamnade utanför. Informant 5 nämnde att det blev ”stelt” 
och att den kunde känna sig ”utanför”. Hen upplevde även en märkbar skillnad i det 
“vardagliga snacket” då de tidigare kollegorna pratade mindre om ”privata grejer”. Det var 
ingenting som hen verkade ta personligt, utan mer som ett konstaterande. Informanten 
uttryckte sig såhär:   
  

“Ja absolut man hamnar ju lite utanför. Det är ju rätt så naturligt. Det måste man 
bara acceptera. Det var inget jag tog personligt, lite i början kanske men sen när 
man väl kommer till insikt att nu är ju jag ovanför så självfallet kommer de ju inte 
berätta alla såna här vardagliga grejer för mig eller att om något är fel kanske de 
undviker att dra mig med och så”.  

(Informant 5)  
  

Informant 3 berättade att de tidigare kollegorna tog bort hen från sociala medier. Informant 
3 förklarade att de tidigare kollegorna ville ”dra en tydligare gräns”. När man inte längre får 
ingå i sina tidigare kollegors grupper på sociala medier kan förstås som en slags exkludering, 
vilket även tycks vara informantens förståelse av uteslutningen. Att isoleras från gruppen 
kan påverka informantens arbetsrelation till de tidigare kollegorna som tog bort hen från 
sociala medier. Det kan också påverka informantens attityd gentemot de och utifrån det kan 
det påverka informantens identitetsprocess som den genomgår vid ett rollskifte.   
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5.1.2. Att förstå sitt nya ansvarsområde och ”se bakom kulisserna”   
Till denna underkategori förde vi utsagor som på något sätt handlar om att begripliggöra den 
nya positionen och hur informanterna hanterat perspektivbytet att se sina tidigare kollegor 
utifrån som chef istället för inifrån som kollega. Vi uppmärksammade även utsagor där 
chefer upplevde det som utmanade att se sina tidigare kollegor utifrån som chef genom att 
de nu fick ta del av information om de tidigare kollegorna som de ansåg vara känslig.  
  
När man tillträder en ny position innebär det att man antar sig nya arbetsuppgifter vilket 
resulterar i att man oftast antar sig nya kunskaper (Röding & Blomquist 2010). Röding och 
Blomquist (ibid.) menar att man som nybliven chef måste reflektera över de nya 
kunskapsområdena för att de inte ska bli för svåra och ohanterbara. För några av våra 
informanter inträffade just det, de menade på att det var ”svårt” att förstå sig på sin nya 
position och arbetsuppgifterna som kom med. Därav kan informanten komma att behöva 
utveckla sina kunskaper för att förstå de nya arbetsuppgifter som tillkommer vid tillträde till 
en ny position. Likt det vi tala om tidigare, så medföljer oftast en identitetsförändring vid en 
övergång mellan positioner. Den nya positionen och dess arbetsuppgifter tolkades som en 
ny och oklar situation för informanterna som behövde begripliggöra för att kunna agera 
utefter det.   
  
Vårt material innehåller flertalet utsagor som beskriver att informanterna ansåg att det var 
”utmanande” och ”svårbegripligt” att ta sig an sitt nya ansvarsområde över sina tidigare 
kollegor. För informanterna som upplevde det kan det uppstå en inre rollkonflikt eftersom 
informanternas inre förväntningar på rollen inte stämmer överens med hur de tar sig an 
rollen. Informant 1 sa: ”Att jag helt plötsligt skulle ha ett personalansvar för dem, innan har 
vi bara haft ett gemensamt ansvar att se till så att våra gemensamma arbetsuppgifter blev 
gjorda och nu skulle jag ha ansvar över att de ”skötte” sig istället och att de skulle typ svara 
inför mig”. Ett tydligt exempel på att informanten genomgick ett rollskifte där hen nu fick 
ansvaret över de tidigare kollegorna istället för att ansvara tillsammans.  
  
Gemensamt för alla våra informanter var att de vid förändringen fick ett ansvar över sina 
tidigare kollegor eftersom informanterna fick ett personalansvar. Personalansvar för en chef 
innebär att ha ett ansvar för medarbetarna, verksamheten och inneha befogenheter (Röding 
& Blomquist 2010). Det vill säga att det är bland annat är chefers ansvar att se till så att 
kollegorna utför sina arbetsuppgifter och att ansvara för andra frågor som rör personalen 
man ansvarar för. Med förändringen medföljde även andra arbetsuppgifter för 
informanterna. Uppgifter som även tillkom för informanterna var blandade men en 
gemensam ny arbetsuppgift var att hantera ”svåra samtal”.   
  
En känslig utmaning för flertalet av informanterna handlade om “svåra samtal”. Enligt 
utsagorna kunde de svåra samtalen vara uppsägningar, privata händelser och tillsägelser till 
sina tidigare kollegor. Det var utmanande att förstå de nya arbetsuppgifterna enligt 
informanterna. Informanterna tyckte även att det var ”tufft” att förstå att ansvaret landade på 
dem med de svåra samtalen. De tyckte att det var “jobbigt” att de skulle “gå bakom 
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kulisserna” och att hantera känslig information som berörde deras tidigare kollegor. 
Uttrycket ”gå bakom kulisserna” ger en bild av vad informanternas rollskifte fört med sig. 
Det kan rimligen förändra både bilden av kollegan och arbetsrelationen till den när man får 
veta saker man inte känt till tidigare om sina tidigare kollegor.  
  
Informant 1 upplevde att tillsägelser till sina tidigare kollegor var “svåra och jobbiga”. Detta 
eftersom informanten nu ansåg att hen var “tvungen att sätta ner foten” och visa en mer 
“seriös” sida. Även informant 3 fick ändra sitt sätt att agera genom att visa upp en “hårdare” 
sida, dels för att denne arbetade med kollegor som denne även umgicks med på fritiden och 
ville visa på arbetsplatsen att hen nu har ett ansvar över de tidigare kollegorna. Vilket i sig 
kan ses som en inre rollkonflikt då informanten var tvungen att ändra attityd gentemot 
kollegorna samt en yttre konflikt där informanten fick visa upp en hårdare sida gentemot de 
tidigare kollegorna. Informanten ville inte ta avstånd från de tidigare kollegorna hen umgicks 
med på fritiden men samtidigt ville hen agera mot kollegorna i sin nya roll på ett sätt som 
visade att den gjort ett rollskifte. De fick därför förändra sitt agerande utifrån hur de hade 
förväntat sig från början att agera utifrån att rollen innebar annat än vad den hade förväntat 
sig.  

5.1.3. Rollförväntningar på chefsblivandet  
Underkategorin innefattar de rollförväntningar informanterna berättar att de hade kring 
chefsblivandet. Informanterna ställdes, som vi påpekat tidigare, inför nya sociala 
sammanhang. Rollförväntningar på det nya sammanhanget i rollen kan ha färgats av bilden 
av den tidigare chefen. Vid genomgången av vårt material fann vi utsagor som handlade om 
att informanterna upplevde sig ha höga förväntningar på sig själv inför sin nya roll vid 
chefsblivandet. I materialet framträder utsagor som att informanter hade en bild av att de 
skulle uppleva sig själva som strängare i sin roll som chef.   
  
Rollförväntningar på sig själv som chef kan vara olika. En del informanter upplevde, som vi 
nämnt, att de hade “höga” förväntningar på sig själva i sin nya roll. I materialet finns flera 
utsagor som signalerar att de upplevde att de “hade mycket att leva upp till” i sin nya roll. 
De uttryckte även att de var “nervösa och rädda” för att rollen inte skulle passa dem. 
Rollförväntningarna cheferna stod inför tolkade vi som att de var kopplade till de 
beskrivningar av rollen de fått ta del av. En del av informanterna beskriver att de var ”rädda 
för att misslyckas” i chefsblivandet. Vi förstår det som en känsla som väcks i relation till 
vilka rollförväntningar de mött och själva skapat.   
  
Som nybliven chef menar Röding och Blomquist (2010) att man har ögonen på sig både 
uppifrån (ledningen) och nedifrån (kollegorna) och att det kan resultera i att man som 
nybliven chef skapar “onödiga” känslor som stress och tvivelaktighet hos sig själv och sina 
kollegor. Informanterna har sedan innan identifierat sig själv på ett visst sätt i relation till 
sina tidigare kollegor när de tillhörde samma grupp men att informanten nu i en ny position 
kommer att få uppfatta sig själv på ett nytt sätt utifrån nya sociala sammanhang. Informant 
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5 hade förväntningar över vad de tidigare kollegorna skulle tycka om denne som chef. 
Samma informant hade även förväntningar på sig själv i den nya rollen och att denne skulle 
bli ”sträng” och kräva för mycket av sig själv eftersom hen alltid ville vara ”bäst”. För 
informant 4 var förväntningarna byggda på erfarenheter från tidigare chefer. Erfarenheterna 
blev till förväntningar på sitt eget chefsblivande där informanten menar att förväntningarna 
bestod utav sådant som tidigare chefen ”gjorde bra eller dåligt” och de erfarenheterna bidrar 
till hur den nya arbetsidentiteten kan komma att formas. Informant 4 sade:  ”Man har ju alltid 
en bild och sen innefattar ju den rollen så mycket mycket mer än vad man själv tror och 
tänker om den”. Röding och Blomquist (2010) menar att förväntningarna på sig själv som 
chef kan komma ifrån att man observerat den chef som hade rollen innan. Informant 1 
berättade: ”Sen såg jag också hur den förra chefen arbetade och hur utmanande rollen såg ut 
att vara, jag hade stora skor att fylla”.   
  
Erfarenheter om hur man talar om den förra chefen med de tidigare kollegorna kan ha 
bidragit till att forma informanternas förväntningar på sig själva som nybliven chef (jmf 
Röding & Blomquist 2010). Informant 4 menade på att hen själv hade “pratat illa” om en 
tidigare chef med sina tidigare kollegor som hen nu är chef över. Informanten menade att 
vissa kollegor ständigt talade illa om sina chefer “bakom ryggen”. Informanten ansåg då att 
eftersom den själv har gjort det och var medveten om att sådant sker, att det i sin tur påverkat 
dennes förväntningar på sin nya roll.   

5.1.4. Acceptans från sina tidigare kollegor  
I denna underkategori har vi fört utsagor som rör informanternas upplevelser av hur de 
tidigare kollegorna förhåller sig till informantens nya position. Den upplevda acceptansen 
från de tidigare kollegorna i dess omgivning tycks forma hur informanten uppfattar sitt 
chefskap. Utifrån materialet kan vi inte uttala oss om informanternas identitetsprocess i 
detalj men berättelserna ger oss bilden av att responsen från de tidigare kollegorna påverkat 
hur informanten testat sig fram i sin nya position. Det innebär rimligen att det dröjer innan 
chefens arbetsidentitet är stabil och chefen kan agera som chef utifrån hur den önskar att 
agera.   
  
Att bli accepterad av sina kollegor i sin nya position kan vara problematiskt eftersom det kan 
krävas att båda parterna (chef & kollegor) behöver begripliggöra sin nya sociala verklighet 
tillsammans innan en acceptans kan komma från kollegorna (Kristensen & Thalund 2010). 
Våra informanter hade delade upplevelser kring om de hade blivit accepterade av sina 
tidigare kollegor eller inte. Informant 1 upplevde att de tidigare kollegorna ”accepterat” hen 
i sin nya position. Informanten 1 förklarade det med att hen har visat att hen ”står på deras 
sida”. Informanten berättade att hen exempelvis framfört de tidigare kollegornas 
förfrågningar till ledningen. Upplevelserna kring hur de tidigare kollegorna har accepterat 
informanterna kan påverka dess arbetsidentitet som en sociala identiteten hos informanterna 
då det handlar om hur informanten uppfattar sig själv i relation till de tidigare kollegorna 
som grupp. Informanten talade om att hen ”uppmärksammat” olika tecken på att de tidigare 
kollegorna ”uppskattar” informanten i dennes nya position. Flera av de tecknen tycks vara 
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tydliga. Informant 1 sade: ”Beteende som de visar på är att de är trevligare, snällare och att 
de säger till mig att de uppskattar mig”. Informant 2 förklarade för oss att hen blivit 
accepterad av sina tidigare kollegor som chef eftersom informanten upplevde att de visade 
”uppskattning”. Andra informanter förklarade att de blivit accepterade i sin nya position för 
att de ansåg att de hade en “bra och tillförlitlig” arbetsrelation till sina tidigare kollegor. 
Informant 4 påpekade samtidigt att ”Man vet aldrig vem som säger och tycker vad bakom 
ens rygg om hur man är som chef, sen måste man ju såklart själv bevisa att rollen är ens och 
att man klarar av den”.  
  
Informant 4 berättade att hen inte var den enda av de tidigare kollegorna som sökte tjänsten 
som chef. Informant 5 delade samma berättelser och misstänker att det kan påverka 
arbetsrelationen till de tidigare kollegor som sökt samma tjänst men inte fick den. Informant 
6 menar att de ”gamla rävarna” som arbetat där länge och anser sig ha ”bättre kunskap” än 
den nyblivne chefen inte accepterat denne i den nya position.  De upplevelserna skulle kunna 
grunda sig i informanternas föreställningar om de rutinerade tidigare kollegorna och på så 
sätt påverka deras rollförväntningar på chefsblivandet. Att tillrättavisa tidigare kollegor som 
har arbetat i organisationen länge upplevdes som ”besvärligt” av informanten trots att det är 
något de som chef ska göra.  

5.2. Arbetsrelation  
Vår andra huvudkategori är arbetsrelation. Arbetsrelation blir ett relevant begrepp utifrån 
socialpsykologin genom att, som Angelöw, Jonsson och Stier (2015) beskriver, individer 
tillhör ett större sammanhang där de samspelar med sin omgivning. Samspelen utspelar sig 
i interaktionerna mellan chefer och gruppen av tidigare kollegor. Vi har därför valt att ha 
fördelar och nackdelar med redan etablerade arbetsrelationer som underkategorier för att 
studera påverkan på arbetsrelationerna efter att kollegan blivit chef och därför ställts inför 
ett nytt socialt sammanhang i förhållande till gruppen av tidigare kollegor.    

5.2.1. Fördelar med redan etablerade arbetsrelationer  
Vi förde utsagor i denna underkategori som beskrevs eller direkt uttalades av informanterna 
som fördelar av att de redan hade etablerade arbetsrelationer till sina tidigare kollegor. När 
vi granskade vårt material fann vi utsagor som beskrev det som en fördel av informanterna 
att de kände sina underordnade sedan tidigare. Detta genom att de dels visste hur de 
underordnade fungerade i arbetet men även hur de fungerade som personer. Informanterna 
beskrev att de upplevde att det var en fördel att de underordnade kände informanten sedan 
tidigare då det upplevdes ge ”mindre oro” hos de underordnade vid chefsblivandet. Det kan 
ha upplevts som en mindre oro då informanterna sedan innan haft en kollegial relation till 
de tidigare kollegorna.   
  
Informant 1 ansåg att det var en fördel med redan etablerade arbetsrelationer till sina tidigare 
kollegor då man arbetat med de innan och att man därför vet “hur de fungerar och vilka du 
kan förlita dig på”. Hen menade även på att fördelen var att det “underlättar” att ha en 
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tidigare arbetsrelation till sina tidigare kollegor när arbetsuppgifter skulle delegeras eftersom 
då menade hen på att man visste vem som klarade av vilken uppgift och inte. Vidare beskrev 
informant 2 det som att hen ledde utefter responsen hen fick av sina tidigare kollegor i arbetet 
och därför menade på att ”Sådana tillfällen när man har en viss typ av uppgift så vet man 
vem man ska be för att få det gjort på direkten”.  
  
Informant 2 berättade även att hen ansåg att det var en fördel att redan ha en arbetsrelation 
med sina tidigare kollegor. Hen upplevde däremot att den fick ändra sitt synsätt utifrån 
arbetsrelationerna. Informanten fick ändra sitt synsätt och titta bortom den tidigare kollegiala 
relationen och fokusera mer på relationen som chef och medarbetare. Informanten berätta 
”Att bara för att man har en tidigare arbetsrelation till vissa så kan man inte behandla de 
kollegorna mer speciellt än andra”. Det informanten antyder är att bara för att det finns en 
tidigare kollegial relation till de tidigare kollegorna ska de inte behandlas annorlunda 
gentemot de underordnade som informanten inte har en tidigare relation till. Informanten 
talade om för oss att den trots det inte upplevde att arbetsrelationerna tagit skada för att denne 
har fått ändra sitt synsätt.   
  
Informant 3 upplevde att det främjat för hen att ha tidigare arbetsrelationer till sina tidigare 
kollegor då de “vet vem hen är” och informanten “vet vem de är”. Den hade därför redan en 
tydlig föreställning om gruppen med de tidigare kollegorna i sin omgivning. Informanten 
berättade att den upplevde att det inte blivit en lika stor förändring genom de redan etablerade 
arbetsrelationerna och därför skapat “mindre oro” för både informanten och sina tidigare 
kollegor inför förändringen på arbetsplatsen vid chefsblivandet. Även informant 4 såg de 
tidigare arbetsrelationerna som en fördel i chefsblivandet. Informanten sade att “Har man 
arbetat länge med en person så känner man ju den personen och räcker med att titta på 
personen för att förstå personen”. Informanten berättade även att de tidigare 
arbetsrelationerna främjat i sammanhang som de “jobbiga samtalen”. Det hade främjat 
samtalen för informanten eftersom “Vetat hur den ska hantera det sammanhanget” berättade 
Informanten.   
  
Som tidigare nämnt, upplevde flertalet av våra informanter att de såg det som en fördel att 
leda sina tidigare kollegor då de redan har en arbetsrelation eller snarare en kollegial relation. 
Informant 6 menade att när man har en arbetsrelation sedan innan har man ett “Band till 
dem”. Det upplevde informanten som en fördel då den visste hur de tidigare kollegorna 
fungerade och kunde leda utifrån de förutsättningarna. Informant 4 beskrev att denne 
använde det som en fördel i sitt sätt att leda genom att “Man hamnar någonstans i en hierarki 
som man kan utnyttja till sin fördel också”. Fördelen för informanten blev att denne kunde 
placera de tidigare kollegorna på arbetsuppgifter som hen visste att kollegan ville utföra och 
på så sätt skapa “en bättre arbetsplats och en roligare arbetsdag för dem också”. Informant 
2 förde ett likande resonemang ”Att man inte bara säger åt dem vad de ska göra utan att man 
bara lyssnar på dem”.   
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5.2.2. Nackdelar med redan etablerade arbetsrelationer  
I denna underkategori förde vi de utsagor som framställdes av informanterna som en nackdel 
av att ha redan etablerade arbetsrelationer till sina underordnade. Våra utsagor gav oss 
exempel på att det upplevdes som en nackdel vid svåra samtal att ha tidigare arbetsrelationer. 
Vi fann utsagor som skildrade dilemmat att behöva ta “avstånd” från sina tidigare kollegor 
för att inte behandla dem annorlunda än andra underordnade där det inte fanns tidigare 
arbetsrelationer utan istället enbart har skapats en relation som chef och medarbetare.   
  
Informant 1 berättade att det kändes “Jobbigt att ha de svåra samtalen” när man redan kände 
varandra. Informanten upplevde att det var ”jobbigt” eftersom då fick man se en sida av sina 
tidigare kollegor som hen aldrig sett tidigare och fick “Information om sånt som är känsligt”. 
Informanten sa att det var jobbigt eftersom man då fick en ny bild av sina tidigare kollegor 
och en annan inblick i deras liv. Informanterna tyckte att det var jobbigt att gå från en 
kollegial/vänskaplig relation till en ren formell arbetsrelation som chef och medarbetare där 
de inte kunde välja vad som skulle delas mellan dem. Detta gjorde även att informant 1 
föreställningar om de tidigare kollegorna inte stämde överens med verkligheten och blev 
därför inte begripligt till en början. Hen menar att det även var känsligt eftersom hen 
upplevde att de tidigare kollegorna också tyckte det var “jobbigt” att den nyblivne chefen 
fick veta känsliga saker ”Det var lite känsligt då för denna kollegan ville inte att folk skulle 
veta varför hen varit sjukskriven. Det var lite tufft för oss båda”. Det kan ha varit tufft för 
den tidigare kollegan eftersom den nu fick se att den förra kollegan nu var dess överordnad 
och att den kollegiala eller mer den vänskapliga relationen upplevdes vara på väg bort. Det 
kan även ha varit tufft för både informanten och tidigare kollega då de kanske haft en mer 
ytlig relation som nu blir en mer intim relation i förhållning till de svåra samtalen trots en 
chef och medarbetare relation.   
  
Informant 3 upplevde att det varit “tufft” att ta avstånd från sina tidigare kollegor, i syfte att 
behandla alla lika, även nya som tidigare kollegor. Informanten upplevde att de tidigare 
kollegorna inte uppskattade att informanten tog avstånd, vilket informanten kan förstå att 
kollegorna kände men som “chef får man vänja sig vid sånna känslor”. Hen var medveten 
om att den gjort ett rollskifte som påverkade omgivningens respons då denne nu bytt 
grupptillhörighet och lämnat den gamla gruppen med de tidigare kollegorna. Informanten 
hade ett annorlunda dilemma jämfört med de andra informanterna eftersom den informanten 
även arbetade med sina vänner som hen umgicks med privat, därav berättade informanten 
att det var extra jobbigt att ta avstånd under arbetet. Vänskapsrelationer i arbetet upplevs 
som en problematik för informanten som då ansåg att det var jobbigt att ta avstånd från 
vänskapsrelationen för att gå in i en chef och medarbetarrelation.   
  

”Det blir så mycket fler bitar man får lov att bolla och inte bara innan kanske jag 
jobbade nära någon som jobbade i avdelning och då tittar man ju på den personens 
arbete utifrån det, men nu måste jag ju titta utifrån en större helhet och då blir 
man ju inte, de blir inte lika personligt om man säger så”.   

                              (Informant 2)  
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Informant 2 tyckte att chefskapet tog bort det personliga till de tidigare kollegorna. 
Informanten menade på att denne arbetade närmare med de tidigare kollegorna innan, men 
att nu med ett större ansvar, blir det inte lika personligt. Informant 5 upplevde tvärtemot, att 
när de tidigare kollegorna tog avstånd tog de bort den personliga kopplingen till informanten. 
Informanten kände “Till en början tog jag det personligt att de blev mindre personliga med 
mig, men jag kom över det sen, det kommer lite med rollen”. Även om informanterna 
upplever avsaknaden av det personliga utifrån två olika perspektiv så finns det en påverkan 
på de kollegiala- och vänskapsrelationerna. Men mer att relationer påverkas av olika avstånd 
som kan uppstå i fenomenet när en kollega blir chef över sina tidigare kollegor.   
  
Flertalet av informanterna beskrev att de hade blivit testade av de tidigare kollegorna i sin 
nya position. Det upplevdes av informanterna som att de tidigare kollegorna ville se vart 
gränsen gick och de utmanades i sin “kunskapsroll”. Informant 5 beskrev det som ”Att de 
kanske vill doppa tån i vattnet lite och se var gränsen går”. Informanterna upplevde att de 
blev testade genom att de tidigare kollegorna bad om sådant som de redan visste att svaret 
skulle bli nej på. Informant 3 fick förfrågningar om extra semesterledigheter och ”gå tidigare 
från jobbet” trots att de tidigare kollegorna vetat om reglerna för de förfrågningarna. En 
annan informant fick förfrågningar om den ena tidigare kollegan fick ”slippa” 
arbetsuppgifter och lämna över det till någon annan kollega. Vilket skulle kunna tolkas som 
att informanterna hamnade i en typ av rollkonflikt då de försökte att agera i sin nya roll som 
chef samtidigt som de tidigare kollegorna drog tillbaka informanterna till deras gamla roll. 
De tidigare kollegorna försökte utnyttja deras tidigare kollegiala- och vänskapsrelation till 
cheferna och försökte därav testa gränserna för att se vad de skulle kunna få igenom i den 
nya chef och medarbetarrelationen.  

6. Diskussion  
Här kommer vi att diskutera vårt analyserade resultat i relation till tidigare forskning. Vi har 
valt att dela upp diskussionen utifrån våra två frågeställningar.   

6.1. Hur upplever chefer sin första tid som chef över sina 
tidigare kollegor?  
Den första frågeställningen handlar om att undersöka hur chefer upplever sin första tid som 
chef över sina tidigare kollegor i den bemärkelsen hur deras arbetsidentitet kan ha förändrats. 
Utifrån deras upplevelser som vi analyserat och presenterat i analysen för vi här en 
diskussion om hur de har upplevt fenomenet och som vi tolkar har påverkat chefernas 
arbetsidentiteter.   
  
Angelöw, Jonsson och Stier (2015) antyder att socialpsykologins fokus finns hos individen 
i dess samspel med gruppen. Vid samspel skapar individer sig en social bedömning om andra 
individer som denne sedan behandlar och blir avgörande för individen om den vill tillhöra 



24  

  

gruppen (ibid.). När chefer byter position och grupptillhörighet behöver det inte hindra dem 
från att försöka behålla sin tidigare grupptillhörighet. Informanterna försökte aktivt i början 
av sitt chefsblivande att behålla sin tidigare grupptillhörighet till sina tidigare kollegor. Att 
cheferna aktivt i början försökte bevara sin tidigare grupptillhörighet kan innebära att de 
fortfarande identifierade sig som en kollega och inte hade kommit till underfull med att de 
nu var chefer och att deras arbetsidentitet höll på att förändras.  De försökte bevara det genom 
att fortsätta att ta raster samtidigt som den gamla gruppen för att bibehålla det vardagliga 
snacket och fortsätta vara personliga med gruppen. Agerandet gjorde att de informanterna 
inte upplevde att de blev exkluderade i det vardagliga snacket. Det är dock även så att några 
av de informanterna som kände sig inkluderade i det vardagliga även kunde känna sig 
exkluderade i andra sammanhang. En av informanterna som kände sig inkluderad i det 
vardagliga blev däremot borttagen på sociala medier. En annan kände sig exkluderad i början 
av sitt chefsblivande eftersom hen märkte att de tidigare kollegorna inte delade med sig lika 
mycket av sitt vardagliga snack. Det uppstod tvetydighet hos en informant trots att denne 
kände sig inkluderad. Hen upplevde att de tidigare kollegorna möjligen pratade bakom 
ryggen på hen, vilket vi anser är en form av verbal exkludering då de döljer sitt snack för 
informanten. Spänningen mellan att identifiera sig som kollega eller som chef kan innebära 
att vissa informanter känner sig antingen exkluderade eller inkluderade. Detta för att det 
också handlar om en spänning om hur deras värderingar och attityder kring sin arbetsidentitet 
utvecklar sig i förhållande till vilken position de vill identifiera sig med. Den tidigare 
arbetsidentiteten kan ha haft värderingar om hur man ska agera som kollega och där 
kollegorna kan ha haft rollförväntningar på hur en kollega ska handla. Den nuvarande 
arbetsidentitet kan ha förändrats dels utifrån erfarenheter av den tidigare arbetsidentiteten 
och de nya rollförväntningarna på den nya positionen.   
  
Kristensen och Thalund (2010) resonerar kring att man som chef inte kommer att bli 
inkluderad i snacket på samma vis vid byte av position samt det medföljande rollskiftet. De 
antyder att man som chef förlorar sin plats i sin gamla grupp när man byter position. Våra 
informanter upplevde sig i vissa sammanhang som inkluderade och i andra exkluderade. De 
tycks befinna sig dels i sin gamla grupp av tidigare kollegor och dels i den nya gruppen 
chefer. En av informanterna, som aktivt försökte bevara sin gamla grupptillhörighet, blev 
trots det utesluten ur gruppen och upplevde inte sig inkluderad i det vardagliga snacket. 
Skillnaden mellan den informanten som kände sig exkluderad gentemot de inkluderade var 
att den exkluderade informanten såg sig själv som ovanför sina tidigare kollegor medan de 
andra inkluderade informanterna såg sig som likvärdiga trots sin högre position. Det 
upplevdes som smärtsamt att ställas utanför gruppen men också som en naturlig del vid 
förändringen. Plakhotnik (2017) antyder att vid ett rollskifte kan man möta motgångar kring 
förändringar i positionen och grupptillhörigheten. Hon granskar olika studier och litteraturer 
och drar en slutsats att chefer bör få mer stöd i sitt rollskifte eftersom det kan gynna chefer i 
relation till kollegor och grupptillhörigheten. Hon menar att det kan gynna chefer att få stöd 
i skapandet av relationer till kollegor (ibid.). Vår studies informanter behövde skapa sig en 
ny arbetsrelation med sina tidigare kollegor eftersom denne genomgått ett rollskifte och blir 
ny för gruppen. Flertalet av informanterna saknade stöd i sitt chefsblivande och det kan ha 
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lett till att det inte varit lika tydligt vilken grupp de tillhört och därav stått mellan två grupper 
i sitt chefsblivande.   
  
När informanterna aktivt försökte att stanna kvar i den gamla gruppen kunde de ha visat upp 
en ny sida som chef för de tidigare kollegorna där de visar att de hierarkiska skillnaderna 
inte är avgörande för vilken grupp man vill tillhöra. Därav har chefen fått stanna kvar i den 
gamla gruppen och känt sig inkluderad. De informanter som upplevde sig inkluderade men 
blev exkluderade genom handlingar från de tidigare kollegorna uppgav i utsagorna att de 
inte ville vara för personliga i arbetet. De chefer som var personliga i arbetet och aktivt 
försökte bevara sin plats i gruppen fick stanna i den gamla gruppen. De som inte var lika 
personliga och som såg sig över gruppen blev exkluderade från den gamla gruppen. Detta 
kan ha inneburit att de som kände sig inkluderade och var personliga i arbetet fortfarande 
lade sina värderingar i sin gamla arbetsidentitet som kollega och de informanter som var 
mindre personliga i arbetet la sina värderingar i sin nya arbetsidentitet som chef.   
  
Då chefer ska avancera för första gången som chef och inta chefspositionen ställs de inför 
den svåraste utmaningen menar Plakhotnik (2017). Hon menar att förstagångschefer når sin 
fulla kapacitet i sin nya position inom tre månader. Det vi studerade var chefers upplevelser 
av sin första tid som chef över sina tidigare kollegor och kan då innebära att chefer hade känt 
annorlunda tre månader in i sitt chefsblivande men det Plakhotnik (2017) antyder kan också 
tala för att första tiden är utmanande för chefer vilket vi sett tydligt hos våra informanter. De 
mötte inte bara utmaningar kring grupptillhörigheter utan de mötte även utmaningar kring 
det nya ansvarsområde som tillkom den nya position. För att hantera det nya ansvarsområdet 
kan stöd behövas för att hantera vilka kunskaper som kan behövas för att hantera de nya 
arbetsuppgifterna. Vid en karriärövergång kan nya kunskaper behövas (Ibarra 1999) för att 
identitetsförändringen inte ska bli diffus. Därav kan stöd för informanterna underlätta deras 
identitetsförändring för att minska spänningen mellan vilken position de ska identifiera sig 
med. Om identitetsförändringen blir mindre diffus och om informanterna får ny kunskap kan 
arbetsuppgifterna upplevas mindre utmanande. För utifrån vår analys upplevde våra 
informanter att de var oförberedda på hur utmanande ett nytt ansvarområde kunde vara. 
Spehar, Frich och Kjekshus (2012) chefer i deras studie upplevde att deras nya 
ansvarsområde var utmanande och författarna drar en slutsats att det borde finnas både mer 
stöd och att stödet bör komma i det tidiga stadiet i ett chefsblivande. Något som flertalet av 
våra informanter saknade var just stödet, vilket är återkommande i flera av utsagorna där 
informanterna svarar på frågan om vad de saknade i sitt chefsblivande.   
  
Informanterna beskrev det som utmanade i början av sitt chefsblivande att ta sig an sitt nya 
ansvarsområde och arbetsuppgifterna. De hade svårigheter med att begripliggöra att de nu 
var den person som hade ansvaret. Informanterna kan ha haft svårt med att begripliggöra 
sina nya ansvarsområden och arbetsuppgifter eftersom de inte begripliggjort vilken 
arbetsidentitet de ska identifiera sig med. Begripliggörandet kan leda till en inre rollkonflikt 
kring hur informanterna själv upplever att de ska hantera den nya rollen samt leda till en 
yttre rollkonflikt där de tidigare kollegorna har en annan förväntning på hur informanterna 
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ska hantera den nya rollen. Informanterna pekade ut att det upplevdes förvirrande i början 
av chefsblivandet att ha ansvar över att se till så att de tidigare kollegorna utförde sina 
arbetsuppgifter. De upplevde det förvirrande eftersom innan utförde de uppgifterna 
tillsammans med de tidigare kollegorna. Kristensen och Thalund (2010) lyfter fram att 
ansvaret över andras arbetsuppgifter är en del av positionen som chef.  Eftersom 
informanterna nämnde att de saknade stöd kan stödet vara avgörande för hur pass utmanande 
det nya ansvarsområdet kan bli. En informant som inte pekade ut att det var allt för 
utmanande hade arbetat tätt med den tidigare chefen och sett hur denne arbetade och tog sig 
an sina arbetsuppgifter och sitt ansvarsområde. De andra informanterna nämnde inte att de 
arbetat bredvid och tagit del av den tidigare chefens arbete, men vi frågade inte specifikt 
efter det. Det var samma informanter som beskrev de nya arbetsuppgifterna och 
ansvarsområdena som utmanande.   
  
Ett tydligt stöd i chefsblivandet och en möjlighet att gå bredvid den tidigare chefen innan 
man går upp och tar över kan underlätta och inte göra chefsblivandet lika utmanande. Det 
stödet och tiden med den tidigare chefen hade kunnat tillåta kommande chefer att hinna hitta 
en balans mellan sitt tänkande och handlande kring sin nya position (jmf Colville, Brown & 
Pye 2015). Den informanten som hade tätt stöd med den tidigare chefen och såg hur denna 
arbetade skaffade sig förväntningar på positionen och rollen utifrån hur informanten såg den 
tidigare chefen arbeta vilket kan ha lett till att informanten inte såg förändringen som en 
utmaning eftersom dess förväntningar på positionen och rollen uppnåddes. De informanter 
som inte arbetade tätt med någon tidigare chef skapade sig förväntningar utifrån tron om hur 
det skulle kunna vara vilket kan ha gjort att deras förväntningar på rollen inte var realistiska 
och uppnåddes inte lika lätt eller inte alls och kan ha gjort så att förändringen kändes mer 
utmanande.  
  
En del av informanterna lyfte att de hade höga förväntningar på sig själva inför rollskiftet. 
Spehar, Frich och Kjekshus (2012) informanter hade höga förväntningar på sig själva inför 
sin nya roll. Deras förväntningar grundade sig i det sociala tryck de upplevde från 
omgivningen genom dess förväntningar på individerna i sina roll. Likt våra informanter 
framkom det att förväntningarna grundade sig till stor del i hur de hade upplevt sina tidigare 
chefer i den roll de nu tog över. En del av informanterna lyfte även att de höga 
förväntningarna grundade sig i hur de tidigare kollegorna skulle se på dem i deras nya roll. 
Det kan grunda sig i att de vill bevisa för de tidigare kollegorna att de kunde hantera den nya 
rollen och på så sätt motsvara deras förväntningar på rollen. Framförallt bevisa för de tidigare 
kollegor som informanterna misstänkte själva önskade att få positionen.  Det speglar Ibarras 
(1999) teori om att omgivningen spelar en stor roll i hur chefer kan bli påverkade i hur de 
ska testa sig fram i sin nya position och identitetsprocessen. I vår studie tittar inte vi på 
informanternas hela omgivning utan det vi tittar på är informanternas i relation till de tidigare 
kollegorna.   
  
Vi kan se att en del av våra informanter bekräftade genom sina utsagor Ibarras (1999) 
antydning om att informanten iakttog den tidigare chefen och tog efter det som den ansåg att 



27  

  

den gjort bra. Studiens informanter talade på tvärs mot informanterna i Ibarras (1999) studie 
genom att de har iakttagit sin tidigare chef och skapat för höga förväntningar på sig själva 
som lett till en rädsla för att misslyckas. Nackdelen med rädslan är att den kan skapar en 
stress hos informanterna över att inte klara av uppgiften som chef. Rädslan kan därför leda 
till att det uppstår problematik i hur informanterna formar sin arbetsidentitet. Om vi 
återkopplar till det vi diskuterade innan där Plakhotnik (2017) antydde att de tre första 
månaderna är den mest utmanande tiden, vore det ansenligt att man vid internrekrytering får 
stöd de första tre månaderna. Det för att chefer ska ha någon att vända sig till under de tre 
mest utmanande månaderna i chefsblivandet och för att i sin tur eventuellt få stöd i att finna 
sin arbetsidentitet. En tätt arbetsrelation till den tidigare chefen och en inblick i deras position 
och roll kan leda till att internrekryterade chefer lär sig hantera förändringen smidigare och 
att de skapar mer realistiska och verkliga förväntningar på den kommande rollen. Utifrån det 
kan det också resultera i att de slipper en sorts rollkonflikt om de vet hur den nya rollen kan 
komma att utspela sig.   

6.2. Hur upplever chefer att deras arbetsrelationer till tidigare 
kollegor har påverkats utifrån processen att gå från kollega till chef 
över sina tidigare kollegor?  
I detta avsnitt kring arbetsrelationer knyter vi samman det vi har från tidigare forskning med 
det vi fann i analysen. Vi kan redan nu se att vi i analysen fann att arbetsrelationer är så 
mycket mer och att det finns flera olika sorters relationer på en arbetsplats än en 
arbetsrelation, vilket kommer att presenteras i diskussionen. Det är begrepp som inte kom 
fram i den tidigare forskningen utan som framkommit genom analys av det insamlade 
materialet. Det läggs fokus på de aspekter som rör det sociala i arbetsrelationen mellan chef 
och tidigare kollega, vilket innebär att fokus läggs på sådant som är outtalat kring 
arbetsrelationer så som upplevelser och känslomässiga sammanhang. Det läggs inte fokus 
på sådant som rör den formella positionen som chef, det vill säga sådant som exempelvis 
vad som ska utföras eller på hur det ska utföras.   
  
Unsworth, Kragt och Johnston-Billings (2018) antyder att det kan vara en stor utmaning att 
leda och kontrollera sina tidigare kollegor på grund av de redan etablerade relationerna.  Våra 
informanter kunde se både fördelar och nackdelar med redan etablerade arbetsrelationer till 
de tidigare kollegorna. De redan etablerade arbetsrelationerna har uppstått för att de har haft 
en kollegial relation och nu skapas en ny arbetsrelation i form av chef och 
medarbetarerelation. Detta för Unsworth, Kragt och Johnston-Billings (2018) en diskussion 
om, hur chefsblivandet kan utmynna i dubbla arbetsrelationer. Eftersom chefer går från att 
ha en jämlik arbetsrelation till kollegorna till att stå över kollegorna och skapa sig en ny 
arbetsrelation med de utifrån sina nya positioner (ibid.). I vår studie hade informanterna 
försökt bevara sina redan etablerade kollegiala relationer vilket har gjort att det blivit en 
spänning kring vilken arbetsrelation de bör hålla efter.   
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Spänningen i arbetsrelationen är att det finns fler relationer i arbetsrelationer. Vi fann i 
analysen att det finns den kollegiala relationen, vänskapliga relationen samt en chef och 
medarbetarrelation. Det uppstår en spänning då informanterna både anse sig finna att det 
finns både fördelar och nackdelar med redan etablerade arbetsrelationer. Det uppstår en inre 
konflikt hos informanterna då de fortfarande både vill och inte vill vara personliga till de 
tidigare kollegorna. Samtidigt som den inre konflikten uppstår, uppstår även en yttre då de 
tidigare kollegorna försöker utnyttja deras tidigare kollegiala relation för att få igenom saker.  
Som nämnts ovan nämner Unsworth, Kragt och Johnston-Billings (2018) att 
vänskapsrelationer innebär att man är mer jämlik än i en över- och underordnad 
arbetsrelation där chefen står över. Det informanterna bör ha i åtanke kring det dem säger är 
att det är dem som är den överordnade och har sista ordet. Det är därför av största vikt att 
försöka begripliggöra sin nya position och begripliggöra de förväntningar på rollen som 
kommer ifrån de tidigare kollegorna. Att begripliggöra rollförväntningarna från de tidigare 
kollegorna kan både hjälpa och stjälpa en i ens identitetsprocess med den nya positionen.   
  
Även om man kan anse att informanterna går in i en ny arbetsrelation fann de både fördelar 
och nackdelar med att ha någon vetskap om vem de tidigare kollegorna var och hur de 
tidigare kollegorna fungerade i arbetet. Informanterna menade på att det var en fördel att 
kunna delegera arbete till de tidigare kollegorna eftersom de kunde utläsa vilka som hade 
utfört arbetet mest effektivt. Det fanns däremot även en nackdel med det eftersom de tidigare 
kollegorna testade gränserna hos informanterna, därav att de utnyttjade att de redan hade en 
arbetsrelation till de nya cheferna. Det kan vara så att de nyblivna cheferna ville så gärna 
bevara de redan etablerade arbetsrelationerna så att de tidigare kollegorna utnyttjade detta 
och både testa gränserna och trädde över dessa.   
  
Det beskrevs i utsagorna av de nyblivna cheferna att de tidigare arbetsrelationerna sågs som 
en fördel vid de svåra samtalen men samtidigt upplevde de att det var tufft och jobbigt. De 
menade dels att det var en fördel för att de visste hur de skulle hantera de tidigare kollegorna 
vid de svåra samtalen eftersom de redan kände varandra men å andra sidan menade de också 
att det var en nackdel eftersom de fick en helt ny insikt i sina tidigare kollegors liv. Vilket vi 
fann i analysen kunde innebära att gå från en mer ytlig relation där både chefen och 
kollegorna fått välja hur djup deras relation skulle vara till att bli en djupare och mer intim 
relation via de svåra samtalen. Det vi kunde utläsa i utsagorna var att de svåra samtalen 
handla om tillsägelser, uppsägningar och privata händelser. För att hantera de svåra samtalen 
kan en viss kompetens behövas som chef. En informant i Spehar, Frich och Kjekshus (2012) 
studie nämnde att denne gått utbildningar inför sitt chefskap så som teambuilding och 
management i syfte att öka sin chefskompetens. Vi ställde aldrig frågan om informanterna i 
vår studie genomgått några utbildningar för sitt chefskap men vi kan utläsa från utsagorna 
att kompetenser som tillit och coachning i samtal kan vara av relevans. Det är en funktion 
för HR att se över vilka kompetenser som finns och som behövs (Aronsson et al. 2012). 
Kompetenserna ska HR ställa mot organisationens behov (ibid.), och det behov 
arbetsgruppen behöver för att utföra sina arbetsuppgifter vilket i sig handlar om att ge chefer 
redskap för att klara av sin position.   
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Vissa informanter menade på att det blivit mindre personligt gentemot de tidigare kollegorna 
och det tolkar vi som att det nästan blev för personligt för cheferna med informationen som 
kom fram under de svåra samtalen. Det kan vara så att det personliga planet kan ha gjort att 
de svåra samtalen ansågs jobbiga eftersom man då fick höra sådant om sina tidigare kollegor 
som skulle vara avgörande för hur de såg på sina tidigare kollegor efter samtalen. Samtidigt 
tyckte de att det var tråkigt att deras relation till de tidigare kollegorna blev mindre personliga 
då de blev överordnad de tidigare kollegorna. Vilket vi tolkar som att deras relationer blev 
mindre kollegiala och vänskapliga och mer inriktade som chef och medarbetarerelation. Det 
blev även så att när informanterna blev mindre personliga till de tidigare kollegorna blev 
även vissa av de tidigare kollegorna mindre personliga mot informanten också. Det vill säga 
att när informanterna valde att gå bort från de kollegiala och vänskapliga relationerna kan de 
tidigare kollegorna sett det som ett tecken på att de avslutat de arbetsrelationerna och valt att 
inleda en ny arbetsrelation som chef och medarbetare. Det kan också vara så att 
informanterna inte insett att de lämnat den gamla gruppen och ville vara inkluderade i den 
fast än de har hamnat i en ny grupp utifrån sin position. I utsagorna talades det även om 
avstånd och nya synsätt gentemot de tidigare kollegorna. Avståndet handlar om att 
informanter tagit avstånd från de tidigare kollegorna i den bemärkelse att finnas där för alla 
som de ansvarar över och inte enbart dem. Synsättet handlar om att de fått skapa sig ett nytt 
synsätt för att inte missta sig och behandla någon kollega olikt någon annan.    
  
Även om flertalet av informanterna beskriver att deras arbetsrelation till de tidigare 
kollegorna inte har påverkats av att de blivit överordnad så motsäger de sig själva. Det då 
informanterna faktiskt säger att det både varit tufft och jobbigt med vissa arbetsuppgifter just 
eftersom de haft en mer kollegial och vänskaplig relation till de tidigare kollegorna. Vilket 
kan antyda på att det visst har haft en påverkat på deras olika relationer på arbetsplatsen. I 
flertalet studier (Plakhotnik 2017; Unsworth, Kragt & Johnston-Billings 2018) tas det upp 
att arbetsrelationer påverkas vid chefsblivandet och därav tror vi att informanterna inte riktigt 
uppmärksammat alla perspektiv av sina arbetsrelationer eller vågat komma till insikt att det 
skett en förändring av deras verklighet utifrån arbetsrelationer.   
  
De informanter som inte ansåg att arbetsrelationerna hade påverkats kämpade för att de inte 
skulle påverkas även fast utsagorna visar på att de ändå ändrats. De informanterna ville inte 
ställas utanför gruppen utan ville stanna kvar i innegruppen med sina tidigare kollegor. 
Utsagorna visar på att arbetsrelationerna har förändrats trots att informanterna säger att det 
inte har förändrats vilket kan tyda på att det faktiskt utspelas en inre konflikt hos de, mellan 
vilken relation de vill bevara. Är det den kollegiala och vänskapliga eller den nya chef och 
medarbetar arbetsrelationen? Informanterna tros sig ha lyckats bevarade kollegiala och 
vänskapliga relationerna trots att deras upplevelser kring arbetsrelationer talar emot det. Det 
skulle även kunna tyda på att de tycks vilja bevara de informella delarna av de tidigare 
arbetsrelationerna så som att ha kvar en plats i gruppen under lunchen samtidigt som de drar 
åt ett annat håll i andra hänseende i sin position som chef genom chef och 
medarbetarrelationen. En möjlig strävan efter att kunna behålla det bästa av två världar.   
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Unsworth, Kragt och Johnston-Billings (2018) har inte studerat hur nyblivna chefer försöker 
att behålla sin plats i den gamla gruppen helt eller delvis. Detta är inte heller något som 
Plakhotnik, Rocco och Roberts (2011) berör. Men vi kan ändå dra en slutsats om att 
informanterna som aktivt försökte bevara den gamla vardagen med sina tidigare kollegor 
inte själva upplevde någon förändring kring arbetsrelationerna. Av alla informanter var där 
en informant som ansåg att den hade märkt av att arbetsrelationerna med de tidigare 
kollegorna påverkats av chefsblivandet. Informanten var den av alla informanter som inte 
försökte bevara snacket med de tidigare kollegorna. Den informant som kom till insikt och 
upplevde att arbetsrelationerna faktiskt påverkats verkar också vara den av alla informanter 
som kommit till insikt med att den är överordnad sina tidigare kollegor. De andra som sa att 
deras arbetsrelationer inte hade påverkats kanske inte har kommit till fullständig insikt med 
att de nu är chef och har ett personalansvar över sina tidigare kollegor. Det är även de som 
såg på alla som jämlikar trots olika positioner.   

7. Slutsats  
Cheferna befinner sig i en spänning mellan att tillhöra den gamla gruppen med de tidigare 
kollegorna och tillhöra en ny grupp med andra chefer. Det finns även en spänning mellan 
vilken arbetsrelation cheferna bör ha till sina tidigare kollegor och hur personliga de vill vara 
gentemot de tidigare kollegorna. Vi ser även att cheferna möter utmaningar kring att förstå 
sig på sin nya position och arbetsuppgifterna som kommer därtill. Cheferna möter även 
utmaningar i sin arbetsidentitetprocess om hur de vill vara som chef. Detta är något som man 
även skulle kunna se i andra hänseende och inte enbart i vår studie och våra informanters 
agerande i sin förändring. Att individer ständigt förflyttar sig mellan olika roller och 
relationer där de strävar efter att behålla hela eller delar av relationer samtidigt som de 
etablerar nya relationer. Det är inte enbart förflyttningen mellan relationer som man kan se i 
andra hänseenden utan även vikten av att se olika identiteter.   
  
För organisationer kan vi anse att det krävs mer förberedelser för de individer som blir 
internrekryterade och blir chefer över sina tidigare kollegor. Vi menar att de hade behövt 
mer stöd den första tiden som ny chef och att processen hade kunnat underlätta om de haft 
en mentor att vända sig till. Det hade kunnat minskat eventuell oro och ökat tilliten till den 
egna förmågan om det funnits en mentor att tillgå. Vi anser även att HR avdelningar bör 
kartlägga vilka kompetenser som krävs för positionen som en individ tar sig an, antingen att 
den redan har kompetensen som krävs för positionen eller att den blir utbildad för det.   
  
För de som vill fortsätta forska på ämnet föreslår vi mer forskning kring processen av att bli 
chef över sina tidigare kollegor utifrån hur arbetsidentitet och arbetsrelation kan bli påverkat. 
Utifrån det vi delvis fann i vår studie, att chefer saknar stöd i processen, föreslår vi mer 
forskning kring vilket stöd som kan behövas i processen och hur man använder stödet för att 
underlätta övergången.   
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Bilaga 1 – Informationsbrev  
  
Informationsbrev   
  
Vi är två studenter som läser sista terminen på Personal- och Arbetslivsprogrammet på 

Högskolan i Kristianstad. Vi skriver nu vårt examensarbete och har valt att studera chefers 

upplevelser av att gå från kollega till chef över sina tidigare kollegor.   

  

Vi är tacksamma för att du ställer upp i vår studie och vill understryka att din medverkan är 

frivillig. Du kan därför välja att avbryta när du vill eller avböja att svara på en specifik fråga. 

Om det är okej för dig så spelar vi in intervjun för att underlätta och inte anteckna under 

tiden för att kunna lägga allt vårt fokus på vårt samtal här idag. Denna inspelning kommer 

endast att hanteras av oss studenter och efter avslutad studie kommer allting att raderas. 

Namn och andra handlingar som kan kopplas tillbaka till dig som individ eller din 

organisation kommer att anonymiseras i studien.   

  

Vi kommer att börja med att ställa ett antal bakgrundsfrågor och sedan ser vi vart samtalet 

tar oss. För att förtydliga så menar vi att dina tidigare kollegor fortfarande är dina kollegor 

eftersom ni arbetar i samma organisation men att du nu som chef anses vara överordnad. Din 

nya roll har inneburit att du tagit ett kliv uppåt och därför menar vi på att ni inte är kollegor 

i samma bemärkelse som tidigare.   

  

  

  

  

  

        

  

  

      Anna-Lena Mårtensson & Elisabeth Jeppsson  

            Högskolan Kristianstad  

      Examensarbete  
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Bilaga 2 - Intervjuguide  
  

Bakgrundsfrågor  
Hur länge har du arbetat i organisationen?  
Hur ser er organisationsstruktur ut?  
Hur länge har du arbetat som din nuvarande roll som chef?  

• Vad ingår i din arbetsbeskrivning? (leda)  
• Utför du arbete som inte står i din arbetsbeskrivning? (identitet)  

  
  
Arbetsidentitet  
Vad var din roll innan du blev chef?   

• Hur länge arbetade du i denna roll?  
• Upplever du att dina tidigare kollegor har accepterat dig i din roll?  

o Hur? Varför?   
  

Beskriv din föregående arbetsdag  
• Ställ följdfrågor på det som sägs  
• Kommunicerar du med de anställda dagligen?  

o Hur upplever du er kommunikation?  
  
  
Arbetsrelationer  
Hur många anställda har du ansvar för?  

• Hur många av de anställda som du har ansvar för är dina tidigare kollegor? (relation)   
• Hur upplever du att din relation till dina tidigare kollegor är nu gentemot när ni var 

kollegor?  
• Upplevde du att kollegors beteende gentemot dig förändrades när du blev chef?  
• Upplevde du att ditt beteende förändrades med rollen?  
• Ser du det som en fördel/nackdel att bli chef över tidigare kollegor?  

  
  
Arbetsidentitet  
Du har nu arbetat som chef över dina tidigare kollegor i en viss tid, hur upplever du att det 
har varit?  
Vad var dina förväntningar på dig själv som chef?  

• Upplever du att de förväntningar stämmer överens med din bild av dig själv som chef 
idag?  

• Vad upplever du blev den största förändringen för dig?  
  


