
  
Institutionen för ekonomi och IT 
Avdelningen för företagsekonomi 
 
 
Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15hp 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chefers känslomässiga påfrestningar 
- En kvalitativ studie om känslor som uppstår hos förstalinjechefer vid 

samtal med medarbetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Examensarbete i företagsekonomi, 
                                                                            kandidatexamen 
                                                                            Vårterminen 2017 
 
                                                                            Författare: Ines Maslovski 
                                                                            Författare: Viktoria Sundblad 
 
                                                                             Handledare: Anders Ingelgård 
                                                                             Examinator: Anna Karin Olsson 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till flera betydelsefulla personer som genom sitt medverkande 
gjort denna studie möjlig. Först och främst vill vi tacka samtliga respondenter som ställt 
upp till intervju och gjort det möjligt för oss att presentera vårt empiriska material. Vår 
handledare Anders Ingelgård och de opponenter som gett oss betydelsefull och 
konstruktiv kritik genom studiens gång. Vi vill även rikta ett tack till vår examinator 
Anna-Karin Olsson som vi erhållit konstruktiv vägledning från. Vi båda författare har 
varit lika involverade och arbetat tillsammans genom studiens samtliga moment.  
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Sammanfattning 
Kurs: Kandidatuppsats i Företagsekonomi 
Termin: Vårterminen 2017 
Titel: Chefers känslomässiga påfrestningar. En kvalitativ studie om känslor som 
uppstår hos förstalinjechefer vid samtal med medarbetare. 
Författare: Ines Maslovski & Viktoria Sundblad 
 
Rollen som förstalinjechef innefattar olika sociala sammanhang och det är viktigt att 
genom sin kommunikativa förmåga kunna inspirera och påverka olika medlemmar i 
organisationen. Situationer då förstalinjechefen behöver förmedla information och 
samtala med medarbetare sker kontinuerligt i denna yrkesroll. I det dagliga arbetet som 
förstalinjechef kan flera tillfällen uppstå där denne upplever känslomässig påfrestning 
vid samtal med medarbetare. Syftet med denna studie är att undersöka känslomässiga 
påfrestningar som förstalinjechefer kan uppleva av olika anledningar vid samtal med 
medarbetare.  Syftet är vidare att undersöka om hur de förbereder sig inför dessa samtal. 
Denna studie bidrar med ökad kunskap om hur förstalinjechefer går tillväga vid 
förmedling av information de personligen upplever som obekväm att förmedla till 
medarbetare. Studien skapar även en förståelse för hur förstalinjechefer kan hantera sina 
upplevda känslomässiga påfrestningar vid samtal med medarbetare. Studien är en 
kvalitativ empirisk studie där åtta intervjuer genomförts med förstalinjechefer inom 
olika organisationer och branscher. Intervjuguiden formulerades efter den teoretiska 
referensramen som presenterar vad tidigare forskning visar på i form av vetenskapliga 
artiklar. Respondenternas främsta ansvarsområde i sin yrkesroll är att kontinuerligt leda, 
motivera och följa upp medarbetarnas arbetsprestationer på arbetsplatsen. 
Respondenterna beskriver en komplexitet i att yrkesrollen fungerar som en länk mellan 
det operativa och det strategiska arbetet inom organisationen. Att upprätthålla en 
fungerande kommunikation mellan sig och medarbetarna är betydelsefullt för att kunna 
främja goda relationer och samspel dem emellan. Känslomässig påfrestning inför samtal 
med medarbetare är vanligt förekommande i form av bland annat stress och nervositet. 
Utifrån den teoretiska referensramen och det insamlade empiriska materialet har vi nått 
ökad kunskap om att en fungerande kommunikation mellan förstalinjechefen och 
medarbetare behöver råda för att kunna främja ett gott samspel och goda relationer 
sinsemellan. Då detta råder minskar känslomässiga påfrestningar hos förstalinjechefen 
vid samtal med medarbetare. Chefers känslomässiga påfrestningar bör hanteras på ett 
sätt för att främja goda relationer med medarbetarna. Att hantera dessa känslomässiga 
påfrestningar kan bland annat innebära att reflektera kring en gällande situation och få 
stöttning i sitt ledarskap.  
 
Nyckelord: Känslomässiga påfrestningar, känslor, samtal, förstalinjechef, hantera 
känslor, samtal med medarbetare, förberedelser inför samtal.  
 
 
 



Abstract  

Course: Bachelor thesis in Business Administration 
Semester: Spring semester 2017 
Title: Managers emotionally strains. A qualitative research study about emotions that 
rise within first line managers in interaction with employees. 
Authors: Ines Maslovski & Viktoria Sundblad 
 
A first line manager’s role involves to interact in different social contexts. It is therefore 
important that the manager has good communicative skills to be able to inspire and 
influence the organizations employees. Situations where a first line manager has to 
inform and converse with employees occurs continuously. In their everyday work as a 
first line manager there can rise occasions where they are experiencing as emotionally 
strenuous before or when conversing with employees. The purpose of this study is to 
examine emotional strains that first line managers experience for different reasons 
before or when conversing with employees. The purpose is further to gain knowledge 
about their preparations for these type of conversations. The study contributes with 
knowledge of how managers give information to employees that they personally finds 
uncomfortable to give. Further creates this study an understanding on how first line 
managers handles their experienced emotionally strains before or when conversing with 
employees. A qualitative empirical research study whereby eight interviews has been 
made with different first line managers from different organizations and industries. The 
interview guide was formed from the presented theoretical reference frame that shows 
what previous research has reached in the form of scientific articles. The main 
responsibility a first line manager’s role contains is to lead, motivate and follow up the 
employees work performances at the work place. The respondents describe their role as 
complex and as a link between the operative and strategic work within the organization. 
To maintain a suitable communication with the employees is important to be able to 
foster good working relationships and team work. The experience of emotional strains 
at conversing with employees is common among the respondents and take shape in for 
example stress and nervousness.The theoretical reference frame and the collected 
empirical material has made it possible to reach knowledge about the importance of 
good communication between the first line manager and the employees. From a suitable 
working communication good team work and working relationships can grow between 
the parties. A first line manager’s experiences of emotional strains when conversing 
with employees reduces when these aspects are available in the organization. First line 
managers emotionally experienced strains has to be handled in a way that grow suitable 
work relationships with the employees. The ability to reflect about a situation and get 
support in ones emotionally strains is important. 
 
Key words: Emotionally strains, emotions, conversation, first line manager, 
conversation with employee, preparation for conversation.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Organisationer består av människor med olika befattningar, roller, arbetsuppgifter och 
status i samverkan med varandra i riktning mot en gemensam vision. Dessa olika 
individer behöver samspela med varandra för att kunna driva verksamheten i rätt 
riktning. Sandberg och Targama (2013) poängterar att organisationens medlemmar 
behöver ledas i sitt arbete och detta görs idag av formellt utsedda chefer med olika 
ansvarsområden. Beroende på flera aspekter skiljer sig chefsroller åt. Exempel på 
aspekter som bidrar till chefers olika yrkesförhållanden kan vara vilken typ av 
organisation de verkar inom, vilka ansvarsområden de har eller vilken 
organisationskultur som råder i organisationen. Brandsma (2012) belyser att i de fall där 
det finns flera hierarkiska led av chefer inom en organisation är det viktigt att dessa 
samverkar med varandra och med medarbetarna.  
 
Att ha en chefsposition innebär att befinna sig i en social yrkesroll vilket kräver en god 
kommunikationsförmåga på arbetsplatsen. Rollen innefattar många olika sociala 
sammanhang och det är viktigt att genom sin kommunikativa förmåga kunna inspirera 
och påverka samtliga medarbetare de ansvarar över i organisationen. Situationer där 
chefen behöver förmedla information till både medarbetare, högre- och lägre chefer sker 
kontinuerligt i denna yrkesroll. Källerman (2016) belyser att många situationer i deras 
arbete kräver tydlighet i sin kommunikation. Vid förmedling av information till andra är 
det viktigt att budskapet förs fram på ett sådant sätt så mottagaren uppfattar 
informationen på rätt sätt. 
 
Då det i organisationer kan finnas flera led av chefer med olika befogenheter kan dessa 
benämnas som mellanchefer. Ju lägre ner i hierarkin en mellanchef befinner sig desto 
tydligare är dennes arbetsuppgifter och ansvarsområden. På samma sätt tenderar högre 
uppsatta mellanchefers arbetsuppgifter och ansvarsområde ha en bredare och mindre 
tydlig karaktär. Den mellanchef som står närmast medarbetarna i en organisation 
benämns som förstalinjechef. Förstalinjechefen är den chef som befinner sig längst ner i 
hierarkin bland mellanchefer i organisationen och därmed närmast medarbetarna på den 
operativa nivån. I större organisationer kan denna chef vara ansvarig och verksam inom 
en specifik avdelning. I detta fall är hon eller han ansvarig för medarbetare på den 
specifika avdelningen. I mindre organisationer kan däremot förstalinjechefen vara 
ansvarig för samtliga operativa medarbetare. Gemensamt för förstalinjechefer är att de 
har personalansvar gentemot de medarbetare som hon eller han har under sig 
(Källerman, 2016). Av egna arbetslivserfarenheter upplever vi att förstalinjechefen 
fungerar som en stöttepelare på olika sätt gentemot medarbetarna. 
 
I det dagliga arbetet som förstalinjechef kan flera tillfällen uppstå där denne upplever 
sin arbetssituation som känslomässigt påfrestande att hantera. En bidragande faktor till 
denna upplevelse av obekvämlighet hos förstalinjechefen kan uppkomma då 
information ska förmedlas till medarbetare (Carlander, 2010). Förstalinjechefer möter 
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ofta känslomässigt obekväma situationer där kommunikationen är en viktig aspekt för 
att kunna hantera dem (Lindgren, 2007). Dessa situationer kan handla om uppsägningar, 
besparingar eller omorganiseringar som kan komma att påverka medarbetarna på olika 
sätt. Den känslomässiga påfrestningen kan grunda sig i att chefen upplever att hon eller 
han förmedlar information till medarbetarna som motsätter dennes personliga 
värderingar. Det kan även handla om att chefen på förhand föreställer sig medarbetares 
reaktioner som eventuellt kan uppstå och uppleva dessa som svårhanterliga (Carlander, 
2010). Humphrey, Pollack och Hawver (2008) belyser vikten av chefers medvetenhet 
och kunskap om vilka känslor de uppvisar inför medarbetare. Det är inte alltid lämpligt 
att uppvisa vissa känslor beroende på situation och det kan vara svårt som chef att 
hantera sina känslouttryck gentemot medarbetare. 
 
Tidigare och aktuell forskning indikerar på att det finns omfattande studier ur 
medarbetares perspektiv på känsloupplevelser i organisationer. Däremot upplever vi att 
det saknas kunskap om chefers, framförallt förstalinjechefers, personligt känslomässiga 
påfrestningar vid dessa typer av arbetssituationer. Humphrey, Pollack och Hawver 
(2008) belyser värdet av att som chef inte blanda in sina negativa känslor i arbetet inom 
organisationer. Idag har däremot organisationer kommit till insikt i det värdefulla i att 
både visa och diskutera känsloupplevelser på arbetsplatser. Då chefer i olika omfattning 
i sitt arbete dagligen behöver hantera dessa situationer anser vi det är av värde att 
studera detta område. Detta för att nå insikt i vilka tillvägagångssätt som är lämpliga vid 
förmedling av information som upplevs känslomässigt påfrestande av förstalinjechefen 
vidare till medarbetare. Förstalinjechefer är vanligt förekommande i organisationer idag 
och vi anser att deras känsloupplevelser bör sättas i rampljuset och studeras då deras roll 
innefattar bland annat att styra medarbetarna i rätt riktning. 
 
1.2. Problemdiskussion  
För att organisationer ska kunna driva verksamheten framåt i riktning mot sin vision är 
det viktigt att dess medlemmar samarbetar på ett lämpligt sätt för att detta ska kunna 
ske. Då förstalinjechefen är medarbetarnas hieratiskt närmsta formella chef är det 
viktigt att medarbetarna känner ett förtroende gentemot denne. Vi kan genom tidigare 
erfarenheter se att detta förtroende många gånger speglas av kommunikationen dem 
emellan. En god kommunikation kan bidra till ett fungerande samspel mellan parterna. 
Beroende på vad kommunikationen handlar om kan känslor hos förstalinjechefen uppstå 
vilket kan komma att påverka utfallet av dennes förmedlande av information till 
medarbetarna. Viss information som måste förmedlas till medarbetarna kan av 
förstalinjechefen upplevas som känslomässigt påfrestande. Det kan handla om olika 
situationer beroende på vad förstalinjechefen upplever som obekvämt att förmedla 
vidare till medarbetare av olika anledningar. Då dessa känslomässiga påfrestningar kan 
drabba förstalinjechefen kan vi se en problematik i att denne inte har förmågan att 
hantera sina känslor på ett lämpligt sätt för att det inte ska påverka medarbetarna. 
Genom tidigare arbetslivserfarenhet kan vi även se en problematik i att förstalinjechefer 
inte hanterar känslorna på ett fungerande sätt vilket kan komma att påverka utfallet av 
samtal med medarbetarna. Det kan vidare bidra till att medarbetarnas förtroende 
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gentemot chefen minskar. Därmed är det av betydelse att studera detta område för att 
kunna främja en fungerande samverkan under mötet dem emellan.  
 
Vilka situationer framkallar känslomässig påfrestning hos förstalinjechefen och vilka 
känslor är det som kan uppkomma? Kan det vara så att organisationskulturen som råder 
i organisationen påverkar vad förstalinjechefen upplever som känslomässigt påfrestande 
och obekvämt i olika situationer? Kan det finnas hjälp eller stöttning som 
förstalinjechefen kan ta del av för att hantera dessa situationer på ett lämpligt sätt? Om 
inte förstalinjechefen själv har kunskap eller verktyg för att kunna hantera sina 
känsloupplevelser på ett lämpligt sätt vid förmedling av information till medarbetarna 
kan ett oönskade reaktioner uppstå av förmedlandet. Det finns därmed en problematik i 
att förmedlandet inte sker på ett lämpligt sätt då detta kan komma att påverka relationen 
mellan chefen och medarbetarna. Kan chefens tankar och föreställning kring 
medarbetares eventuella reaktion på information som ska ges påverka dennes 
känslomässiga upplevelser? Hur påverkar detta förstalinjechefens tillvägagångssätt vid 
förmedlandet av känsloladdad information? Finns det fungerande eller mindre 
fungerande tillvägagångssätt dessa chefer kan använda sig av för att nå ut till 
medarbetarna på ett önskvärt sätt utan att blanda in sina egna känslor?  
 
Information kan kommuniceras till medarbetarna på olika sätt och det finns en 
problematik i att förstalinjechefer inte har kunskap om sin egen kommunikativa 
förmåga eller den påverkan deras känslouttryck har på medarbetarna. En chefs 
personliga egenskaper kan vara en avgörande aspekt som kan komma att främja 
alternativt hindra ett fungerande samspel mellan chef och medarbetare. Personliga 
egenskaper som exempelvis den emotionella intelligensen hos förstalinjechefen kan 
även vara avgörande för hur denne går tillväga vid förmedling av information. Kan 
känslorna fungera som ett hjälpmedel till dennes handling och för att nå medarbetares 
acceptans? Kan det vid vissa tillfällen vara positivt för chefen att uppleva känslomässig 
påfrestning inför exempelvis ett möte med medarbetare?  
 
Förstalinjechefens känslomässiga upplevelser vid samtal eller möten med medarbetare 
och hanterandet av dessa är viktigt att studera då deras agerande kan påverka 
medarbetarna på olika sätt. Problematiken ligger i att hela organisationens arbete och 
utveckling kan komma att påverkas då det råder ett mindre fungerande samspel mellan 
förstalinjechefen och medarbetarna. 
 
1.3. Forskningsfråga  
Hur hanterar förstalinjechefen känslomässigt påfrestande samtal med medarbetare?  
 
1.4. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka känslomässiga påfrestningar som 
förstalinjechefer kan uppleva av olika anledningar vid samtal med medarbetare. Syftet 
är vidare att undersöka hur de förbereder sig inför dessa samtal. Denna studie bidrar 
med ökad kunskap om hur förstalinjechefer går tillväga vid förmedling av information 
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de personligen upplever som obekväm att förmedla till medarbetare. Studien skapar 
även en förståelse för hur förstalinjechefer kan hantera upplevda känslomässiga 
påfrestningar vid samtal med medarbetare. Det är viktigt att studera detta ämnesområde 
för att främja en god kommunikation och ett fungerande samspel dem emellan.  
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2. Metod 
2.1. Vetenskapligt synsätt 
Denna studie bygger på att nå ökad kunskap och förståelse för förstalinjechefers 
upplevelser av känslomässigt påfrestande samtal med medarbetare, även hur dem 
förbereder sig och hanterar dessa. Insamling av empiriskt material från deras personliga 
uppfattningar och upplevelser har genomförts via intervjuer för att vi ska kunna nå den 
ökade kunskap som eftersträvats angående dessa känslomässiga påfrestningar. Bryman 
och Bell (2015) och Thurén (2007) beskriver att ett hermeneutiskt synsätt baseras på 
människors personliga upplevelser, tankar och tolkningar av verkligheten, dvs. deras 
personliga syn på sin verklighet. Denna studie är därmed inspirerad av ett hermeneutiskt 
synsätt då den eftersträvar kunskap om förstalinjechefers individuella tolkning av sin 
individuella verklighet. En hermeneutiskt inspirerad tolkning och analys har tillämpats 
då det är vår personliga tolkning av respondenternas erfarenheter och upplevelser som 
sedan diskuteras i studiens diskussions- och analysavsnitt. Tolkandet och analyserandet 
av respondenternas upplevelser har genomförts på ett så neutralt sätt som möjligt. Detta 
tillämpades då våra tidigare erfarenheter eller förförståelse av förstalinjechefers 
yrkesroll kunde komma att påverka vår uppfattning av deras delgivanden. Det var 
viktigt att ha detta i åtanke för att inte rikta studiens resultat på något vis genom våra 
personliga synvinklar. Genom en rättvisande bild av respondenternas uppfattade 
verklighet nås en högre kvalitét på studien. 
 
I denna studie har en kvalitativ ansats tillämpats där intervjuer genomförts med 
förstalinjechefer som arbetar inom olika organisationer. Genom en kvalitativ ansats har 
empiriskt material samlats in för att skapa en förståelse för förstalinjechefers 
känslomässiga påfrestningar som kan uppkomma i deras arbetsroll vid samtal med 
medarbetare. För att nå förståelse för förstalinjechefers upplevelser valdes därmed en 
kvalitativ ansats vilket enligt Björklund och Paulsson (2013) används för att skapa en 
djupare förståelse för ett problem, situation eller händelse. Det var av värde att samla in 
information och nå ökad kunskap om förstalinjechefers uppfattningar, upplevelser och 
tankar genom intervjutillfällen. Patel och Davidsson (2003) menar att detta är möjligt 
med en kvalitativ ansats då det ger utrymme för respondenten att förklara hur dennes 
verklighet ser ut.  
 
Kännetecknande för kvalitativa intervjuer är att intervjuaren ställer öppna och raka 
frågor till respondenten för att få svar som bland annat innehåller intressanta händelser, 
mönster eller åsikter. För att kunna sätta sig in i en respondents sätt att resonera eller 
reagera på är en kvalitativ ansats rimlig (Trost, 2005).  En kvalitativ ansats var passande 
för studien då frågeställningen och syftet var fokuserat förstalinjechefens upplevelser 
och tankar av verkligheten. Det insamlade empiriska materialet av förstalinjechefers 
individuella upplevelser av känslomässiga påfrestningar vid samtal som samlats in har 
sedan tolkats och analyserats för att nå ökad förståelse kring ämnet. Det insamlade 
empiriska materialet har sedan vidare tolkats med stöd av tidigare forskning i form av 
vetenskapliga artiklar för att kunna uppnå studiens syfte och forskningsfråga. 
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2.2. Undersökningsansats 
I empiriska studier finns det tre olika ansatser att utgå från. Det handlar om vilket 
tillvägagångssätt som använts under studien vid insamling av empiri och teoretisk 
referensram samt förhållandet mellan innehållet av dessa avsnitt. Björklund och 
Paulsson (2012) betonar att en deduktiv ansats har sin startpunkt i den teoretiska 
referensramen och att sedan empiri samlas in för att styrka den teoretiska 
referensramen. Bryman och Bell (2013) belyser även att en deduktiv ansats i en studie 
handlar om att först samla redan framtagna teorier för att sedan pröva eller avvisa dessa 
genom eget framtaget empiriskt material. Denna studie startade med en deduktiv ansats 
då först material från tidigare forskning samlats in, i form av vetenskapliga artiklar, och 
därefter påbörjade en empirisk datainsamling genom intervjuer. En induktiv ansats var 
inte en lämpligt för denna studie då det innebär att istället utveckla den teoretiska 
referensramen efter redan framtaget empiriskt material (Bryman & Bell, 2013). En 
induktiv ansats valdes inte heller då vi först ville se vad aktuell- och tidigare forskning 
påvisade inom vårt ämnesområde för att sedan utforma intervjufrågor och därmed det 
empiriska materialet efter det.  
 
Under studiens gång tillämpades istället en abduktiv ansats. Denna ansats innebär att 
forskare i en studie har en blandning av deduktiv- och induktiv ansats. Innebörden av 
detta är att forskare av en studie varierar mellan de två ansatserna genom att vara öppna 
inför redigering av teoretisk referensram och empiriavsnitt under studiens gång 
(Björklund & Paulsson, 2012). Studien ändrade riktning till en abduktiv ansats då den 
teoretiska referensramen och empiriavsnittet redigerades under studiens gång. Detta 
utefter vilket material som ansågs vara relevant att lägga till alternativt ta bort från dessa 
avsnitt. Induktiva inslag växte fram under studiens genomförande då styrkande eller 
jämförande av det insamlade empiriska materialet gjordes från vad tidigare forskning 
visar inom ett visst område. Detta gjordes då tidigare forskning alternativt empiriskt 
material behövde framhävas eller minskas i vissa avseenden för att komma närmare vårt 
syfte och forskningsfrågan i studien.  
 
Studien inleddes i en deduktiv ansats då framtagning av den teoretiska referensramen 
gjordes innan det empiriska materialet insamlades. Den deduktiva ansatsen kan därmed 
ha format innehållet av det insamlade empiriska materialet utifrån den teoretiska 
referensramen. Detta kan ha gett positiv verkan på studien då en upptäckt av nya och 
intressanta ämnesområden eller aspekter i förstalinjechefers yrkesroll kunde identifieras 
genom att granska aktuell- och tidigare forskning. Dessa ämnesområden användes sedan 
vid utformningen av intervjuguiden. På samma sätt har den abduktiva ansatsen gett 
möjligheten att den teoretiska referensramen kan ha formats av vårt empiriska material 
och ämnesområden. Den teoretiska referensramen och det insamlade empiriska 
materialet byggdes upp genom denna ansats för att kunna spegla varandra och ge ett 
lämpligt underlag för studien och gav oss möjligheten att föra en diskussion i vårt 
analys- och diskussionsavsnitt kring dess skillnader och likheter.  
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2.3. Datainsamling 
Datainsamlingen i denna studie har baserats på empirisk primärdata i form av kvalitativt 
semistrukturerade intervjuer. Detta val gjordes för att nå svar på förstalinjechefers 
individuella uppfattningar och upplevelser om deras känslomässiga påfrestningar vid 
med medarbetarna. Att ta del av deras berättelser kring sin yrkesroll gällande kontakten 
med medarbetare var av värde för att nå studiens syfte. Intervjuguiden formades på ett 
sätt som främjade omfattande svar från våra respondenters tidigare erfarenheter. Detta 
gjordes genom en kvalitativ semistrukturerad intervjuguide där målet var att ställa 
öppna frågor med möjlighet till följdfrågor. Trost (2010) påpekar att kvalitativa 
intervjuer ger innehållsrika svar då frågor av enklare sort ställs till respondenten. 
Dennes svar kan därefter bearbetas för att hitta skeenden, uppfattningar och mönster. 
Det var av betydelse för studien att nå innehållsrika svar som gav möjlighet att 
analysera deras svarstaganden och tolka dem utefter det. Dalen (2008) förklarar att 
intervjuer handlar om att respondenten ska få möjlighet att tala om deras personliga 
upplevelser av verkligheten, dvs. deras individuella verklighet. Vid kvalitativa 
intervjuer ligger fokus på att intervjuaren ska få förståelse för respondentens 
synpunkter, erfarenheter, tankar och känslor. Detta ansåg vi stämma överens med vad vi 
ville nå för resultat från intervjuerna, därmed formades dem på detta sätt för att nå 
studiens syfte.  
 
Innan intervjuernas genomförande övervägdes om en kompletterande 
enkätundersökning kunde vara av värde för studien. Genom en enkätundersökning hade 
ytterligare svar från ett bredare utbud av respondenter kunnat nås. Vid senare eftertanke 
valdes däremot inte detta då en enkätundersökning inte hade gett studien lika 
innehållsrika svar som intervjuerna kunde. En eventuell enkätundersökning hade inte 
heller gett oss lika stor möjlighet att ställa följdfrågor som hade kunnat vara av 
betydelse för studien. Valet av en kvalitativ ansats valdes då den vara relevant för 
studien där en djupgående och utförlig bild av varje respondents verklighet kunde 
skapas. 
 
2.3.1. Urval av respondenter 
De respondenter som intervjuats i studien har den gemensamma nämnaren att ha rollen 
som förstalinjechef. De arbetar alla inom olika organisationer och branscher. Studiens 
informationsbrev skickades först ut via mail främst till organisationer där vi anade att 
förstalinjechefer ansvarade över ett större antal medarbetare. Då vi erhöll svar från cirka 
hälften så många förstalinjechefer att vilja ställa upp valde vi sedan även att se över vår 
bekantskapskrets för att finna förstalinjechefer att intervjua. Respondenterna valdes 
därmed genom både ur ett teoretiskt- och ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 
2015). Genom att ha sett över vår bekantskapskrets nåddes det antal respondenter som 
eftersöktes i studien. Tabellen nedan illustrerar samtliga respondenter som intervjuats i 
studien, deras kön, ålder samt erfarenhet av rollen som förstalinjechef.  
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 Kön Ålder Erfarenhet 
inom rollen  

Respondent 1 Kvinna 23 1 år 
Respondent 2 Man  24 3 mån 
Respondent 3 Man 35 1 år 
Respondent 4 Kvinna 30 1 år 
Respondent 5 Kvinna 28 6 år 
Respondent 6 Man 27 5 år 
Respondent 7 Kvinna 22 2 år 
Respondent 8 Kvinna 54 22 år 

Figur 1. Egen tabell 
 
2.3.2. Intervjuer 
I denna studie har åtta semistrukturerade intervjuer genomförts med förstalinjechefer 
där samtliga arbetar inom olika organisationer och branscher. Efter presenterad teoretisk 
referensram formulerades frågor till intervjuerna för ha god förberedelse inför 
intervjutillfället och ha möjligheten att kunna ställa relevanta följdfrågor. Att formulera 
frågorna efter presenterad teoretiska referensram gavs möjligheten att skapa större 
förståelse kring det valda ämnesområdet. Även möjligheten att upptäcka nya och 
intressanta frågeställningar som var av relevans för utfallet av det empiriska materialet. 
Bryman och Bell (2015) beskriver att det är av värde att intervjuaren inför en 
semistrukturerad intervju har en generell frågemall inom valt ämnesområde som ger 
utrymme för respondenten att svara öppet på frågorna. Framtagandet av studiens 
intervjufrågor utformades på ett sätt som gav respondenten möjlighet att själv kunna 
tolka frågan för att sedan kunna svara utifrån sina personliga erfarenheter och 
upplevelser. Genomförandet av intervjuerna med varje respondent hölls enskilt. Varje 
respondent gavs möjlighet att själv ge förslag och idé på lämplig plats att genomföra 
intervjun på. Detta gjordes för att respondenten skulle känna sig bekväm på den plats 
intervjun genomfördes på.  
 
Inför intervjuerna diskuterades även värdet av en eventuellt kompletterande 
gruppintervju utöver de enskilda intervjutillfällena där en diskussion mellan flera 
förstalinjechefer hade kunnat skapas utifrån studiens intervjufrågor. Detta hade kunnat 
ge studien värdefull information, insikt och analys i respondenternas olika 
känsloupplevelserupplevelser i arbetsrollen. Däremot var det svårt att arrangera en 
sådan sammankomst då vi valt att intervjua förstalinjechefer som arbetar inom olika 
organisationer med olika arbetsscheman. Därmed föll valet på att intervjua varje enskild 
förstalinjechef individuellt på tu man hand. En målsättning var att hålla intervjuernas 
tidsram på cirka 60 minuter. Samtliga intervjuers tidsrymd hamnade mellan 60 till 90 
minuters tid.  
 
2.4. Forskningsetiska principer 
Innan genomförandet av intervjuerna diskuterades de forskningsetiska principer som 
respondenter berörs av vid intervjuer. Vi ansåg det vara viktigt att värna om samtliga 
respondenters integritet som Patel och Davidsson (2003) argumenterar för. I studien har 
fokus legat på att uppfylla de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet tagit fram. Innan 
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varje enskild intervju genomfördes informerades respondenterna om studien, dess syfte 
och innebörd. De gavs även en förklaring att de under intervjuns gång fick avbryta vid 
vilket tillfälle de eventuellt skulle vilja det. Enligt Patel och Davidsson (2003) och 
Vetenskapsrådet (2017) benämns detta krav som informationskravet. Samtyckeskravet 
handlar enligt Vetenskapsrådet (2017) om att respondenten på egen hand ska få 
bestämma över sin medverkan i en studie. I denna studie har detta krav uppfyllts på 
respondenternas medverkan genom att innan intervju getts information genom ett 
informationsbrev som innehöll information om studiens syfte. Genom att skicka ut 
informationsbrev till respondenten och att de därefter tackat ja till att ställa upp 
uppfylldes samtyckeskravet.  
 
Genom studie ansågs anonymitet vara en viktig aspekt att beakta då studien eventuellt 
kommer att publiceras på databasen DiVa. Vetenskapsrådet (2017) poängterar att 
individer som intervjuas ska få största möjliga konfidentialitet och att deras 
personuppgifter alltid ska hållas under sekretess. Även Trost (2010) argumenterar för att 
respondentens personuppgifter ska skyddas och att deras svarstaganden ska hållas 
anonyma av intervjuaren. I studien har samtliga respondenter anonymiserats genom att 
inte ha nämnts via personuppgifter, vilken organisation de arbetar inom eller på vilken 
ort organisationen är belagd. Det insamlade empiriska materialet från intervjuerna har 
endast använts i denna studie vilket även informerades till samtliga respondenter om 
innan varje enskild intervju genomfördes vilket benämns som nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna gavs även information om att allt inspelat 
material skulle raderas efter studiens genomförande.  
 
2.5. Analysmetoder 
Vid varje intervjutillfälle spelades innehållet av intervjun in för att vid ett senare tillfälle 
kunna lyssna av i detalj vad som sades och transkribera innehållet till en text som 
tydligt kunde avläsa vad intervjuaren frågat respektive respondenten svarat. Vid 
transkriberingen lyssnade vi båda av det inspelade intervjumaterialet för att få bådas 
uppfattning av vad som sades. Vid avlyssning av intervjumaterialet transkriberades de 
exakta ordvalen och formuleringarna som yttrades av både intervjuaren och 
respondenten. Intervjumaterialet skrevs ner utan undantag för något ordval eller 
meningsbyggnad. Det transkriberade materialet användes sedan vid presenterandet av 
empirin och denna transkribering gav möjligheten att hitta olika ämnesområden från de 
genomförda intervjuerna.  
 
Den analytiska diskussionen genomfördes genom att kategorisera innehållet från 
respondenternas yttrande under intervjuerna i olika ämnesområden där bland annat 
känslomässigt påfrestande upplevelser vid samtal, emotionell intelligens och 
kommunikationens betydelse samt förberedelse och hantering av känslor är exempel på 
studiens kategoriseringar. Dessa kategoriseringar valdes då de var relevanta för studien. 
Därmed valdes en tillämpning av dessa kategoriseringar i empiriavsnittet. Genom att ha 
samma ämnesområden genom både den teoretiska referensramen, empirin och analysen 
skapades en tydlig röd tråd genom studiens delar. Insamlingen av det empiriska 
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materialet, transkriberingen och den analytiska diskussionen har inspirerats av en 
tematisk analysmetod. Genom en tematisk analysmetod upplevdes möjligheten att 
kunna urskilja vad respondenterna upplevt genom sina svarstaganden under 
intervjuerna. De ämnesområden studien fokuserat på berörs av varandra och skapar 
tillsammans en helhet för att kunna besvara forskningsfrågan och uppnå studiens syfte. 
Bryman och Bell (2015) påpekar att en kategorisering görs av det empiriska materialet 
vid en tematisk analysmetod för att kunna urskilja olika ämnesområden. Lyons och 
Coyle (2016) hävdar att de olika ämnesområden kan ses som ett pussel, där varje 
ämnesområde föreställer en enskild pusselbit. Tillsammans skapar de en komplett en 
helhet.  
 
2.6. Källkritik  
Inför intervjuerna mailades ut ett identiskt informationsbrev ut till samtliga 
respondenter där dem fick möjlighet att tacka ja eller nej till att ställa upp till intervju. 
Potentiella respondenter informerades även om att deras personuppgifter och vilken 
organisation de arbetar inom skulle hanteras under sekretess. Denna information gavs 
dem redan i startskedet för att skapa möjlighet att nå så innehållsrika och sanningsenliga 
svar som möjligt under intervjutillfällena. 
 
Åtta intervjuer genomfördes vilket ansågs vara ett lämpligt underlag för att besvara 
studiens forskningsfråga och uppnå dess syfte. Efter att ha genomfört de fem första 
intervjuerna nåddes den teoretiska mättnad som eftersträvats i studien. Däremot 
genomfördes även de resterande tre inbokade intervjuer då det eventuellt kan ha gett 
möjligheten till ytterligare värdefullt empiriskt material till studien. Vid intervjuerna var 
vi medvetna om att varje enskild respondent skulle svara på frågorna beroende på vilken 
information de vid tillfället kände sig bekväma att dela med sig av. I förhoppning att 
skapa en avslappnad stämning under intervjuerna gavs dem en möjlighet att själva välja 
plats för intervjutillfället. Denna möjlighet gavs för att gynna utfallet av intervjun 
genom eventuellt mer innehållsrika och sanningsenliga svar på frågeställningarna. 
Vidare ansågs respondenternas anonymitet i studien kan ha haft en bidragande faktor till 
att dem under intervjuerna känt sig ytterligare bekväma och avslappnade inför frågorna.  
 
Det insamlade empiriska material som nåddes under intervjuerna gav studien den 
kunskap som eftersträvats för att kunna uppnå dess syfte och besvara forskningsfrågan. 
Den semistrukturerade intervjuguiden gav möjligheten att nå djupgående svarstaganden 
på intervjufrågorna. En bidragande effekt av detta kan ha berott på att den teoretiska 
referensramen gav en insikt och kunskap om vad studien ville nå under intervjuerna. De 
ämnesområden som undersöktes i den teoretiska referensramen gav en vägledning till 
hur intervjuguiden strukturerades. En annan bidragande faktor till att studien nådde det 
empiriska material som eftersträvats var möjligheten till att ställa följdfrågor under 
intervjuerna vid otillräckliga svarstaganden från respondenterna.  
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2.7. Tillförlitlighet och överförbarhet 
Frågeguiden vid genomförandet av intervjuer bestod av öppna semistrukturerade frågor 
för att få möjlighet att komma närmare förstalinjechefens upplevelser av känslomässiga 
påfrestningar vid samtal med medarbetare. Genom att ställa denna typ av frågor gavs 
respondenterna utrymme att utveckla sina svar så mycket som möjligt. Trost (2010) 
argumenterar för att trovärdigheten kan vara ett problem i en kvalitativ studie då 
forskaren måste visa att insamlad data och analyser är sanningsenliga och tillförlitliga. 
Den insamlade data i en kvalitativ studie bör vara relevant för studiens syfte. Det är 
intervjupersonernas personliga tankar, upplevelser och åsikter som är av värde att 
komma åt och att kunna tolka och förstå dessa.  
  
Studiens tillförlitlighet har påverkats av olika anledningar och faktorer. Studiens utfall 
hade sett annorlunda ut om den genomförts på annat sätt. Tillvägagångssättet vid 
genomförandet av intervjuer och tolkning samt analys av det empiriskt insamlade 
materialet har formats efter olika faktorer. Dessa kan bland annat handla om 
respondenternas sinnesstämning, bekvämlighet eller den miljö intervjuerna genomförts 
i. Trost (2010) belyser att tillförlitlighet innebär att en studies utfall hade sett likadant ut 
om den hade genomförts åter en gång vid ett senare skede. Om intervjuerna genomförts 
vid ett senare skede med identiska frågor hade utfallet av respondenternas svar ändå ha 
kunnat resultera i annorlunda innehåll. Likadant gällande huruvida sanningsenligt 
respondenterna svarar på intervjufrågorna efter hur de personligen mår vid det aktuella 
tillfället. Då studien inte är helt tillförlitlig och förmodligen kommer ge annorlunda 
resultat vid ett senare undersökningstillfälle har intervjuerna genomförts på ett sätt som 
gynnar dess reliabla utfall. Exempel på detta är att vi har försökt främja respondenternas 
bekvämlighet och trygghet på olika sätt under intervjuerna. Att även agera på ett stabilt, 
gästvänligt och trygghetsgivande sätt kan respondenternas ärlighet i intervjusvaren ha 
påverkats. Följdfrågor ställdes till respondenterna i de fall då inte tillräcklig information 
gavs. Dessa följdfrågor ställdes utifrån hur vi upplevde respondentens sinnesstämning 
och öppenhet för att nå så innehållsrik information som möjligt. 
 
Vår studies överförbarhet kan tillämpas till viss del till andras vetenskapliga studier, 
dock med en viss begränsning. Bryman och Bell (2015) beskriver överförbarheten som 
en studies användbarhet i andra sammanhang och situationer. I denna studie hade det 
fungerat till viss del men då det empiriska materialet är specificerat och begränsat efter 
åtta specifika respondenter och deras personliga upplevelser vi en överförbarhet inte 
vara möjlig på andras studieobjekt. Detta då varje individ upplever och tolkar 
situationer på olika sätt, därmed är det empiriska materialet unikt och utformat efter 
studiens forskningsfråga och syfte. Då vår studie är av kvalitativ karaktär där åtta 
specifika intervjuer har genomförts kan en fullständig överförbarhet inte uppnås.   
 
 
 
 



 12 

3. Teoretisk referensram  
3.1. Insamling av teoretisk referensram 
För att komma närmare vår forskningsfråga och syfte har vi i denna studie granskat vad 
tidigare och aktuell forskning har behandlat inom vårt ämnesområde. Vi har granskat 
vetenskapliga artiklar som vi anser vara relevanta för vår studie. I sökningen efter 
artiklar valde vi att först identifiera områden som var av betydelse för vår studie och 
som ingår i förstalinjechefers känslomässiga påfrestningar i sin arbetsroll. De områden 
vi valde att fokusera på var bland annat chefskap, känsloupplevelser, kommunikation, 
organisationskultur, emotionell intelligens, relationen och samspelet mellan chef och 
medarbetare. Under vår sökning var vi öppna i vårt tankesätt inför andra eventuellt 
relevanta ämnesområden som kunde vara av värde för oss att studera för att kunna 
besvara vår forskningsfråga och uppnå vårt syfte. Det var viktigt för oss då vi inte ville 
gå miste om betydelsefull tidigare- eller aktuell forskning inom vår studies område.  
 
De artiklar som granskats och presenteras i vår teoretiska referensram är både empiriskt 
kvalitativa fallstudier och litteraturstudier där tidigare vetenskapliga texter granskats 
och bearbetats. Anledningen till att de empiriska studierna granskats beror på att de 
ämnesområden vi sökt efter i vår studie var svåra att avläsa via kvantitativa studiers 
resultat av statistik. I denna studie har vi varit medvetna om att det fanns en del aspekter 
att beakta vid granskning av tidigare forskning. En av dessa var att individer tolkar och 
upplever situationer olika och utifrån skilda perspektiv.  
 
Den databas som vi använt vid vår sökning var ProQuest där vi på förhand valde ut 
sökord vilka var: leadership, management, first line manager*, manager*, middle 
manager*, managing emotions, emotion*, emotional, emotional manager*, emotionally 
strains, decision making, emotional decision*, emotional intelligence, EI, 
communication, organi*ation culture, conversation, uncomfortable conversation*, co-
operation, team work, collaboration, relationships, working relationship. Vid sökning 
av artiklar fokuserade vi på följande sökord både enskilt och i kombination med 
varandra för att hitta en bred mängd artiklar som kunde vara relevant för vår studie. 
Exempelvis kombinerade vi leadership och emotion* i en sökning. Vi använde oss även 
av trunkering för att vidga sökningen av artiklar. Som utgångspunkt i vår sökning 
filtrerade vi artiklarna efter ett tidsintervall på högst tio år gamla sedan de publicerats. 
Detta gjorde vi för att vi ville granska vad aktuell forskning visar. De artiklar vi använt 
oss av som är äldre än denna tidsram valde vi då vi ansåg dem intressanta för vår 
teoretiska referensram och inte fann senare forskning inom dessa ämnen.  
 
Vi valde att inte filtrera vår sökning av vetenskapliga artiklar efter forskarnas 
hemvistort då vi ville nå ett brett underlag på hur olika aspekter och påverkan på 
förstalinjechefers arbetsroll kan se ut i olika delar av världen. Vi har även granskat de 
vetenskapliga artiklarnas referenslistor för att hitta mer relevant forskning för vår studie 
genom en kedjesökning. Kedjesökning var ett lämpligt tillvägagångssätt att finna 
relevanta artiklar på då en artikel gav oss möjligheten att finna andra inom liknande 
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ämnesområden (Reinecker & Jørgensen, 2014). I denna studie har vi utgått från att 
studera förstalinjechefers känslomässiga påfrestningar som utgångspunkt. Därmed har 
vi inte fokuserat på om geografisk kultur påverkar chefskapets känslomässiga 
påfrestningar då detta inte var relevant för att uppnå vårt syfte med studien. Vi ansåg det 
vara intressant för vår studie att nå olika förstalinjechefers upplevelser av vad som kan 
väcka känslomässiga påfrestningar vid samtal med medarbetare. När vi sökte efter 
artiklar granskade vi varje enskild artikels Abstract för att skapa oss en förståelse om 
vad respektive artikel behandlade. Utifrån denna sållning granskade vi innehållet i de 
artiklar som vi ansåg vara relevanta. Detta resulterade i att vi bortfiltrerade ytterligare 
artiklar som vi inte ansåg vara passande för vår studie. Vi var medvetna om att vår 
teoretiska referensram kan ha formats utifrån vårt perspektiv och tolkningar av 
artiklarna och att det hade kunnat se annorlunda ut med någon annans perspektiv på vårt 
ämnesområde.  
 
3.2. Förstalinjechefens yrkesroll 
Förstalinjechefens yrkesroll kan vara svår att definiera då denna befattning kan skilja 
sig åt i olika organisationer. De arbetsuppgifter som denna typ av mellanchef ansvarar 
för kan även vara av bred karaktär och omfatta flera olika områden, allt från rekrytering 
till att planera budgetar. Något som däremot är gemensamt för förstalinjechefer är att de 
ofta har arbetat sig upp i organisationen ett steg från den operativa nivån och att dem då 
kan ha lättare att förstå vilka uppgifter medarbetarna arbetar med samt hur de tänker. 
Detta kan i mellanchefens arbetsvardag vara till hjälp vad gäller exempelvis 
kommunikation och att leda medarbetarna på ett effektivt sätt. Förstalinjechefers arbete 
och närvaro spelar en stor roll för medarbetarna då deras uppgift bland annat är att 
vägleda och stödja medarbetarnas utveckling i verksamheten (Carlström, 2012). 
 
Både Carlström (2012) och Berg och Hout (2007) belyser i sina studier att 
mellanchefens roll kan beskrivas som komplicerad. Carlström (2012) hävdar att krav 
från medarbetarna är något som förstalinjechefer kan uppleva som svårhanterliga. Detta 
då de behöver tillgodose både medarbetarnas och högre chefers behov och krav. 
Samtidigt som detta behöver uppnås måste förstalinjechefen skapa goda relationer till 
medarbetarna för att främja samarbete och överenskommande på arbetsplatsen. 
Förstalinjechefen kan hamna i svåra situationer då hon eller han får uppgifter 
delegerade av högre chefer som kan komma att påverka medarbetarnas synsätt på sig. 
Detta då det kan finnas meningsskiljaktigheter mellan medarbetarna och högre chefers 
värderingar. Då förstalinjechefen behöver förmedla ett beslut som delegerats från högre 
chefer kan medarbetarnas synsätt på mellanchefen påverkas negativt beroende på bland 
annat vad chefen väljer för kommunikationssätt. Även Berg och Hout (2007) poängterar 
att förstalinjechefer dagligen möts av behov och krav från högre chefer och medarbetare 
och att dennes agerande på arbetsplatsen är av betydelse. Det kan exempelvis handla om 
organisationsförändringar som högre uppsatta chefer i organisationen beslutat om som 
medarbetare motsätter sig av olika anledningar. Förstalinjechefens agerande i dessa och 
liknande situationer är betydelsefull då medarbetarnas synsätt och relation med 
mellanchefen kan komma att påverkas. Det är avgörande för förstalinjechefen att 
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kommunicera med medarbetarna bland annat vid rätt tidpunkt och att genomföra 
samtalet på ett fungerande sätt för att medarbetare inte ska känna rädsla, otrygghet eller 
tvivel av den givna informationen. 
 
3.3. Chefens känsloupplevelser 
Som vi tidigare nämnt innebär förstalinjechefens arbete att dagligen möta olika parters 
krav, behov och förväntningar vilket i många fall kan upplevas känslomässigt 
påfrestande för chefer. Detta eftersom bland annat samtal med medarbetare kan väcka 
både positiva- och negativa känslor. En stor del i förstalinjechefens arbetsroll handlar 
om att ge uttryck för sina känslor inför medarbetare som exempelvis empati och 
förståelse (Brotheridge & Lee, 2008). Positiva- eller negativa känslor fyller olika 
funktioner i förstalinjechefens yrkesroll. Känslor som uppkommer kan påverka hur de 
tänker och agerar. Exempelvis kan en chef som ofta upplever en känsla av ilska och inte 
kan hantera hur det yttrar sig utåt ha svårt att bygga och vårda relationer med sina 
medarbetare (George, 2000). Alvinius, Boström och Larsson (2015) betonar även att 
chefer behöver hantera sina egna känslor och hur de ger uttryck för dessa inför 
medarbetare. En chefs personliga egenskaper kan påverka vilka känslor som hon eller 
han upplever och ger uttryck för. Däremot kan även känsloupplevelser yttra sig i 
motsatt effekt. En känsla av stress kan exempelvis innebära att en chef inför 
medarbetarna visar att hon eller han håller sig lugn i den gällande situationen. En annan 
chef däremot kan i en sådan situation uppfattas som nervös och spänd inför 
medarbetarna utifrån de uttryck som uppvisas. Därmed är chefers personliga egenskaper 
såsom deras förmåga att hantera hur de ger uttryck för sina känslor viktiga för 
ledarskapet gentemot medarbetarna.  
 
Brotheridge och Lee (2008) tar i sin studie upp att känslor kan uppfattas som en 
belastning av förstalinjechefen och därför är det viktigt att de har förmågan att hantera 
de känslor som uppvisas inför andra på ett fungerande sätt. Det kan i annat fall leda till 
negativa konsekvenser för medarbetarna och därmed för organisationen. George (2000) 
förklarar att negativa konsekvenser kan uppstå som en effekt av chefens känslor vilket 
kan påverka medarbetarna i organisationen. Människors uppfattningar av olika 
situationer och händelser skiljer sig åt samt hur de ser på andra individer. Det innebär 
därmed att chefer upplever olika känslor i situationer som de befinner sig i. Exempelvis 
kan en förstalinjechef med en negativ känsloupplevelse inför en kommande 
organisationsförändring välja att ställa in ett planerat möte med medarbetare då denne är 
nervös inför deras reaktioner. Det kan vidare påverka medarbetarna då dem inte får 
tillfälle att diskutera med sin chef och få det stöd som de behöver av henne eller honom 
för att kunna förstå och acceptera förändringen. Det är viktigt att chefen försöker förutse 
hur medarbetare kommer att reagera vid förmedling av information eller beslut. På så 
sätt kan chefen förbereda sig på att hantera deras reaktioner.  
 
Humphrey, Pollack och Hawver (2008) hävdar att chefer kan ha ett behov av att ge 
uttryck för olika känslor inför medarbetare, exempelvis glädje, vrede, irritation eller 
stolthet. Då chefer uppvisar känslor inför medarbetare krävs det att dem har kunskap om 
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vilka känslor som är lämpliga att ge uttryck för i en specifik situation. En förstalinjechef 
kan tänkas ge olika känslouttryck i exempelvis en situation där en medarbetare kommit 
sent till arbetet ett flertal gånger. Chefen skulle kunna uppvisa empati och förståelse till 
att medarbetaren kommit sent på grund av personliga skäl. Alternativt hade en känsla av 
missnöjdhet istället kunnat uppvisas. Att som chef besluta om vilken eller vilka 
känslouttryck som är lämpliga att yttra kan i vissa situationer vara svårt. George (2000) 
betonar att beroende på situation kan det hos vissa förstalinjechefer uppstå en känsla av 
ånger efter att ha uppvisat känslor inför medarbetarna. Det kan i sin tur bidra till att 
negativa känslor som ångest eller oro uppstår i efterhand. Dessa situationer kan 
uppkomma då förstalinjechefen inte riktigt kan stå för den information som förmedlats 
till medarbetaren vid tillfället.  
 
Brotheridge och Lee (2008) poängterar att förstalinjechefen är ansvarig för 
medarbetarnas välmående och operativa arbete i en organisation. Det är chefens uppgift 
att säkerställa att de mår bra och trivs på sin arbetsplats för att kunna utföra ett optimalt 
arbete. Det är därför av betydelse att förstalinjechefen uppvisar positiva känslor såsom 
positivitet inför medarbetarnas arbete då det kan bidra till att medarbetarnas 
engagemang ökar och att dem blir inspirerade av sin chefs uppvisade känslor. Om 
chefen ger uttryck för positiva känslor, exempelvis motivation kan det bidra till att även 
medarbetare upplever och ger uttryck för positiva känslor. Chefens känslouttryck kan 
även bidra till ett mer effektivt samarbete mellan chef och medarbetare då det krävs 
mindre energi och ansträngning för att genomföra arbetsuppgifter från båda parters håll. 
Eftersom att positiva känslor hos chefen speglas hos medarbetarna kan även intressenter 
såsom kunder intressera sig för organisationen vilket skapar legitimitet. Humphrey, 
Pollack och Hawver (2008) hävdar att det är av betydelse för chefer att ha förmågan att 
förstå medarbetares känslor. Det kan hjälpa chefen att veta när och vilka känslor som 
hon eller han ska ge uttryck för framför medarbetarna. Exempelvis kan chefen skapa sig 
en förståelse för att en uppvisad empati är lämpligt då medarbetare uttrycker en känsla 
av frustration i arbetet. Genom att veta vilka känslor som bör uttryckas kan chefen i 
dessa situationer även förstå att medarbetare som är frustrerade över sin arbetssituation 
möjligen behöver motiveras, inspireras eller få stöttning. 
 
Att arbeta som förstalinjechef innebär bland annat att kunna hantera sina egna känslor 
och även medarbetarnas för att uppnå hög produktivitet inom organisationen. Både 
interna- och externa faktorer kan bidra till att medarbetare uppvisar negativa 
känslouttryck, det kan handla om förändrade arbetsvillkor såsom ändrade 
arbetsscheman. Känslor som kan uppstå är exempelvis irritation, stress eller minskad 
motivation till arbetet. I dessa situationer behöver förstalinjechefen hantera de känslor 
som uppvisas från medarbetarnas sida även om det upplevs som känslomässigt 
påfrestande. Det är av betydelse att kommunicera med medarbetarna och stödja dem i 
dessa eller liknande situationer där de uppvisar känslor av negativ karaktär (Brotheridge 
& Lee, 2008). För att som förstalinjechef kunna hantera sina egna känsloupplevelser på 
ett sätt som gynnar kommunikationen och därmed samspelet med medarbetare för oss in 
på kommunikationens betydelse. 
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3.4. Kommunikationens betydelse i samtal med medarbetare 
Riggio och Reichard (2008) belyser att innehållets kvalitét av kommunikation generellt 
sett grundar sig i de involverade parternas känslotillstånd vid kommunikationstillfället. 
Effekten av kommunikation där en eller flera inblandade parter låter sitt känslomässiga 
tillstånd i frågan yttra sig speglas i riktning av dessa känslor. Som chef krävs det att 
kommunicera med många olika interna och externa aktörer för organisationens räkning, 
där förstalinjechefen främst kommunicerar med medarbetarna och sin övre chef. Det är 
viktigt att förstalinjechefen använder sig av sina emotionellt kommunikativa färdigheter 
för att kunna socialisera och kommunicera på ett fungerande sätt gentemot 
medarbetarna. Sociala relationer med medarbetare där en fungerande kommunikation 
råder kan inte uppnås utan att chefen leder denna kommunikation utifrån sin 
emotionella kompetens. Meng (2014) poängterar att kvalitéten av sociala relationer 
mellan chef och medarbetare i en organisation nås då chefen är medveten om vilken typ 
av kommunikationsmedel hon eller han använder. Exempel på kommunikationsmedel 
kan vara visad empati, förståelse eller tydlighet gentemot medarbetaren. Att anpassa 
kommunikationen efter medarbetarens emotionella och kommunikativa förmågor är av 
värde för ett fungerande chefskap. Riggio och Reichard (2008) påpekar även att ta hjälp 
av sin emotionella och kommunikativa kompetens vid samtal med medarbetare 
innefattar att ta stöd från personliga känslor för att kunna förmedla ett förbestämt 
budskap till dem. I de fall där chefens känsloupplevelser stör kommunikationen handlar 
det om att kunna hantera dessa känslor på ett sätt som gynnar utfallet av samtalets 
innehåll.  
 
Icke-verbal och emotionell kommunikation har ett stort inflytande på vad utfallet av ett 
samtal eller en konversation resulterar i mellan chef och medarbetare i organisationer. 
Den icke verbala kommunikationen innefattar aspekter såsom kroppsspråk, tonläge på 
röst, gester och miner. Den emotionella kommunikationen handlar om att kunna hantera 
sina känslomässigt färgade icke-verbala signaler till medarbetare på ett medvetet sätt i 
syfte att ändra utfallet av samtalet. Tidigare forskning har visat på att underskott i 
emotionell skicklighet hos chefer leder till försämrad kvalité på kommunikationen med 
medarbetare och därmed även sämre relationer dem emellan (Riggio & Reichard, 2008). 
De känslor som en chef verbalt kommunicerar vidare till medarbetare behöver inte alltid 
stämma överens med den känsloupplevelse som faktiskt upplevs av chefen. Tillfällen då 
detta sker kan vara då chefen inte vill att medarbetaren ska förstå dennes känsla inför en 
situation. Det kan vara betydelsefullt att dölja sina exakta känsloupplevelser vidare till 
medarbetare då dessa kan komma att påverka dennes uppfattning av situationen. Den 
icke-verbala kommunikationen är däremot svårare att dölja då den styrs av kroppsspråk, 
tonläge, gester eller miner. En förstalinjechef kan lyckas med att verbalt kommunicera 
hur hon eller han upplever en situation medan icke-verbala uttryck kan uppvisa 
motsatsen (George 2000). Vidare belyser Meng (2014) att kvalitéten på kommunikation 
mellan förstalinjechef och medarbetare ökar då chefen har förmåga att situationsanpassa 
kommunikationen utifrån medarbetarnas kommunikativa- och emotionella förmågor. 
Här spelar chefens känslomässiga skicklighet en betydande roll. Att ha förmågan att 
kunna läsa av medarbetares icke-verbala uttryck i samband med möten eller vardagliga 
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samtal ger chefen en förståelse för deras ställningstagande till innehållet av samtalet. 
Vid redan planerade möten där information ska förmedlas till medarbetarna är det 
viktigt att förstalinjechefen förbereder sig på vilket syfte och utfall som är önskat från 
samtalet. Genom en förberedelse på medarbetarnas eventuella reaktioner kan chefen 
genom sin emotionella- och kommunikativa förmåga förmedla budskapet på ett 
fungerande sätt så att medarbetarnas förståelse och acceptans av informationen nås. 
 
3.4.1. Organisationskultur och dess påverkan på kommunikation 
Meng (2014) påpekar organisationskulturens påverkan på chefers ledarskap vid 
kommunikation och relationer till medarbetare. Den rådande informella 
organisationskulturen skiljer sig från organisation till organisation. Kulturen innefattas 
av informella normer och roller som skapats bland organisationens medlemmar. En 
organisationskultur som infunnit sig under en längre period inom en organisation är svår 
att förändra. Det kan handla om informella maktroller som skapats mellan medarbetare 
eller grupperingar av medarbetare. En positiv organisationskultur som präglas av 
positivitet och samarbete har visat sig vara gynnsamt för organisationens prestationer 
och resultat. En organisationskultur som istället innefattar informella grupperingar där 
avund eller förakt styr mellan grupperingarna har en negativ påverkan på 
organisationens produktiva verksamhet. Brotheridge och Lee (2008) poängterar att 
chefer i en organisation som är präglad av en stark organisationskultur behöver kunna 
använda sig av sin emotionella- och kommunikativa kompetens för att kunna nå 
förtroende, respekt och samarbetsvillighet från medarbetarna. Då en förstalinjechef inte 
är medveten om den rådande organisationskulturen på den operativa nivån kan 
svårigheter uppstå i samarbetet med medarbetarna både i deras vardagliga arbete såsom 
i strävan mot organisationens mål och vision. Meng (2014) belyser att ett 
situationsbaserat kommunikationssätt gentemot medarbetarna är viktigt att chefen har 
förmågan att tillämpa för att nå medarbetares tillit, förtroende och samarbetsvillighet. 
Att inte analysera och förstå informella normer och roller inom organisationen kan ge 
effekt i att medarbetare skapar egna riktlinjer och mål i arbetet. Då detta sker kan 
informella maktroller skapas medarbetare sinsemellan och värdesätts högre än den 
formella chefens ledarskap. I de tillfällen då detta sker försvinner förstalinjechefens 
maktposition då medarbetarna inte känner förtroende gentemot henne eller honom. För 
att undvika detta krävs det olika egenskaper och kompetenser hos chefen för att vinna 
tillbaka sin maktroll. Därmed förs vi vidare in på avsnittet om emotionell intelligens.  
 
3.5. Emotionell intelligens – EI 
Emotionell intelligens, förkortat EI, handlar om en individs förmåga att uppfatta, förstå 
och utvärdera både sina egna och andra människors känslotillstånd och uttryck. Att ha 
en hög grad av EI innebär att kunna erkänna dessa känslor för sig själv och att ha 
förmågan att hantera dem på ett rationellt sätt. EI sammankopplas ofta med egenskapen 
empati då den på samma sätt handlar om att kunna sätta sig in i andra människors 
perspektiv och ha förståelse för deras känslouttryck vid olika situationer (Iuscu, Neagu 
& Neagu, 2012). Även Humphrey, Pollack och Hawver (2008) menar att en individs 
empatiska förmåga är det som kännetecknar EI utifrån andras ögon. Det handlar om att 
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först förstå sina egna känslouttryck för att sedan kunna försöka och lyckas förstå andras. 
Empati handlar även om att kunna sätta sig in i någons annans perspektiv och förstå hur 
denne tänker i de situationer där ens egen personliga åsikt inte stämmer överens med 
den andres. Att ändå kunna använda sig av sin emotionella intelligens på ett sätt som 
öppnar upp förmågan att eliminera trångsynthet och därmed skapa sig en förståelse är 
viktigt för att i dessa tillfällen förstå hur andra individer tänker och agerar.  
 
Iuscu, Neagu och Neagu (2012) belyser vidare att EI är en avgörande egenskap hos 
chefer som krävs för att nå både personlig och professionell utveckling. En hög grad av 
EI kräver att en individ har en god självkännedom och självkänsla. George (2000) 
belyser att det bottnar i en personlig mognadsgrad där chefen har en rättvisande bild om 
sina kunskaper, kompetenser och även brister. Först då en sanningsenlig självbild är 
uppnådd kan chefen vidareutveckla egenskaper hos sig själv. Det är även först vid 
denna uppnådda självbild som chefen kan agera coachande mot sina medarbetare. Iuscu, 
Neagu och Neagu (2012) poängterar vidare att det är utifrån en rättvis och sanningsenlig 
bild av sig själv en individ först kan förstå andra människors känsloupplevelser och 
uttryck. Genom denna förståelse för andra människors känslouttryck skapas även en 
förståelse för deras agerande.  
 
EI har även visat sig vara en viktig egenskap för chefers ledarskap gentemot 
medarbetarna i organisationen. Chefer möter utmaningar varje dag i sin yrkesroll där 
deras EI hjälper dem att hantera olika situationer. Där EI främst yttrar sig i relationen 
mellan chef och medarbetare är i kommunikationen och samspelet dem emellan. En 
högre grad av EI hos chefen främjar deras yrkesroll på olika sätt i detta sammanhang, 
exempelvis uppnås förståelse mellan parterna lättare vid kommunikationen och 
samspelet (Iuscu, Neagu & Neagu, 2012). Brotheridge och Lee (2008) tar i sin studie 
upp att chefer med en hög grad av EI i jämförelse med chefer med en lägre presterar 
bättre i sin roll som ledare. De har påvisat en lägre stressnivå i sin ledarroll och har i 
allmänhet ett bättre psykiskt- och fysiskt hälsotillstånd än chefer med lägre EI. Iuscu, 
Neagu och Neagu (2012) poängterar att detta handlar om att den emotionella 
intelligensen hjälper chefer att välja en passande ledarstil och kommunikation gentemot 
medarbetare för att nå ut till dem på det önskvärda sättet. Genom att läsa av sina 
medarbetares reaktioner i olika situationer kan chefen använda sig av sin EI för att 
hantera dessa reaktioner och nå deras förståelse. Då chefen upplever att en fungerande 
kommunikation och förståelse råder mellan sig själv och medarbetarna sänks den 
mentala stressnivån i det vardagliga arbetet.  
 
EI hos chefer har uppmärksammats på senare år och visat sig vara avgörande i 
allmänhet på organisationers prestationer, konkurrenskraft och resultat. Det handlar om 
att då förståelse mellan chef och medarbetare skapas genom EI byggs goda relationer 
dem emellan vilket i sin tur främjar goda samarbeten (Iuscu, Neagu & Neagu, 2012). 
Doe, Ndinguri och Phipps (2015) belyser även att i förstalinjechefers arbete gällande 
mänskliga resurser som bland annat rekrytering, kompetensutveckling och främjandet 
av arbetsrelationer spelar den emotionella intelligensen en viktig, om inte avgörande, 
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roll. Arbetsrollen som chef är komplex i många olika situationer, att leda andra 
individer med egna viljor och åsikter i en önskad riktning är inte en lätt uppgift. Att 
främja samspel och goda relationer mellan sig själv och medarbetarna är en utmaning 
förstalinjechefer arbetar med dagligen i sin yrkesroll (Iuscu, Neagu & Neagu, 2012). 
Detta leder oss vidare in på relationers betydelse mellan chef och medarbetare.  
 
3.6. Samspelets betydelse 
Isik, Timuroglu och Aliyev (2015) tar i sin studie upp betydelsen av mänskliga resurser, 
medarbetarnas arbetsprestationer, och detta ämnesområde har i organisationer aldrig 
varit så omtalat och viktigt som idag. Organisationer är idag medvetna om att de inte 
hade lyckats uppnå sina mål utan medarbetarna och deras värdefulla prestationer på 
arbetsplatsen. Utan medarbetarnas arbete kan inte organisationens mål kunna uppnås. 
Därmed är det viktigt för chefer att uppmärksamma medarbetarna för att kunna 
inspirera och motivera dem samt för att visa att de är viktiga för verksamheten. För att 
som förstalinjechef lyckas med att inspirera och motivera medarbetarna i riktning mot 
organisationens mål är det viktigt att samarbetet mellan chef och medarbetare är 
fungerande. Iuscu, Neagu och Neagu (2012) belyser chefens ansvar i att bygga ett gott 
samspel mellan sig och medarbetarna. Att agera coach och kunna ge stöttning till 
medarbetarna i sina prestationer kan först ske då chefen har en rättvisande självbild. Om 
chefen inte är medveten om sin egen kunskap, kompetens och brister kan hon eller han 
heller inte se medarbetarnas. Ett fungerande samspel bottnar i en god relation chef och 
medarbetare emellan, denna relation i sin tur kommer från förtroende gentemot 
varandra. Då förtroende uppnåtts mellan chef och medarbetare kan chefen involvera 
organisationens alla egenskaper såsom vision, målsättningar och värderingar vidare till 
medarbetarna. Då detta görs på ett fungerande sätt som fångar deras motivation och 
engagemang skapas ett gott samspel mellan organisationens medlemmar på ett naturligt 
vis.  
 
Chin (2015) hävdar att organisationer idag som präglas av ett växande 
kunskapssamhälle arbetar i större grad med samverkan och samarbete än det tidigare 
industrisamhället. Samarbetet i dagens organisationer utvecklar och ökar både 
organisationers produktivitet och konkurrenskraft gentemot andra organisationer, 
nationella som internationella. Dagens organisationer är även mer horisontella i 
lednings- och samarbetssammanhang bland medarbetarna än dåtidens 
industriorganisationer som var mer vertikalt styrda. Med en horisontellt styrd 
organisation gällande ledning och samarbete menas att samarbetsgrupper skapas av 
ledningen där dessa grupper av medarbetare arbetar nära ledningen i strävan mot olika 
delmål eller mål. Dessa samarbetsgrupper har visat sig skapa en positiv arbetsdynamik 
där samtliga gruppmedlemmars röster och idéer görs hörda och värdesätts. Detta 
samarbetssätt involverar samtligas prestationer och därmed skapas en känsla av 
delaktighet och betydelsefullhet hos medarbetarna. I dessa horisontellt styrda 
samarbetsgrupper av medarbetare och chefer är det huvudsakligen förstalinjechefen, 
som står närmast medarbetarna, som bär huvudansvaret för dynamiken i samarbetet. I 
vertikala samarbetsgrupper är det ett hierarkiskt led av chefer och ansvariga 
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medarbetare som istället ger direkta order till de underordnade. I denna samarbetsform 
är det viktigt att varje chef eller ansvarig medarbetare främjar en god dynamik och 
samarbetskultur inom gruppen.  
 
Schalk och Curseu (2010) förklarar att samarbete i dagens organisationer är en viktig 
aspekt att beakta då detta kan leda till fördelar för chefen, medarbetare och för 
organisationen som helhet. Ett fungerande samarbete mellan chef och medarbetare 
präglas av en god relation dem emellan där samtliga parter arbetar för att uppnå 
gemensamma mål. Det handlar även om att kommunicera med varandra för att kunna 
skapa en god kvalitet av samarbetet med medarbetarna. Iuscu, Neagu och Neagu, (2012) 
tar i sin studie upp att när förståelse mellan chef och medarbetare skapas byggs goda 
relationer dem emellan. Chin (2015) menar däremot att det kan finnas en svårighet att 
uppnå en god samverkan mellan chef och medarbetare. Det kan exempelvis bero på att 
organisationer idag allt mer arbetar virtuellt och att fysiska möten därmed kan 
begränsas. Schalk och Curseu (2010) förklarar vidare att det är chefens uppgift att skapa 
en miljö som främjar dialog och diskussion mellan medarbetare och chefen för att de 
tillsammans ska kunna komma överens och komma fram till lämpliga beslut 
tillsammans. Även Chin (2015) hävdar att samarbete mellan chef och medarbetare är 
viktigt där samtliga parter får möjlighet att delta i diskussioner vilket kan bidra till att 
nya idéer väcks som kan vara värdefulla för organisationen.  
 
3.6.1 Relationen mellan chef och medarbetare 
San Lam och O’Higgins (2012) belyser att det krävs en god relation mellan medarbetare 
och chef inom organisationer för att utveckla och motivera medarbetares prestationer på 
arbetet. En god relation benämns som en relation som bygger på tillförlitlighet, trygghet 
och inspiration. Då dessa aspekter är centrala byggstenar i relationen har det visat sig 
bidra till högre arbetstillfredsställelse, engagemang och därmed en motivation till att 
prestera mot organisationens mål. Gill (2008) menar att det är chefens konstruktiva 
feedback gentemot medarbetarna som är den grundläggande byggstenen i en fungerande 
arbetsrelation dem emellan. Genom en chefs kontinuerliga konstruktiva kritik gentemot 
medarbetarnas arbetsprestationer bildas en uppfattning hos medarbetarna att chefen ser 
och uppskattar dem på arbetsplatsen. Detta har visat sig ge effekt i att medarbetarna 
lättare kan ta till sig den information eller krav chefen förmedlar till dem. Isik, 
Timuroglu och Aliyev (2015) poängterar vidare att en positiv samverkan mellan chef 
och medarbetare bottnar i en fungerande relation dem emellan. Fungerande 
arbetsrelationer menar dem skapas ur ett tydligt kommunikativt ledarskap från chefens 
sida. Det är viktigt att medarbetarna känner sig underordnade och känner respekt mot 
chefens maktbruk. Humphrey, Pollack och Hawver (2008) belyser att det är viktigt att 
förstalinjechefer har förmågan att kunna påverka medarbetares eventuella reaktioner 
som kan komma att uppstå vid viss förmedling av information. Gill (2008) däremot 
understryker att konflikter och undanhållande av information kan uppstå mellan chef 
och medarbetare utan ett ömsesidigt förtroende dem emellan. Detta ömsesidiga 
förtroende skapas och växer genom erfarenhet av varandras agerande. Genom en 
erfarenhet av tillförlitlighet, trygghet och prestigelöshet gentemot varandra skapas 
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positiva förväntningar på varandras agerande. Genom dessa positiva förväntningar 
minskar rädsla för konflikt och diskussioner vid samtal eller vid liknande tillfällen där 
information ska utbytas. 
 
3.7. Analys- och tolkningsmodell 
Analys- och tolkningsmodellen ger en förklarande bild av hur vårt tankesätt sett ut 
gällande utformningen och strukturen av den teoretiska referensram och det empiriska 
materialet. Modellen är skapad i syfte att ge läsaren en förståelse för studiens upplägg 
och struktur. Utifrån studiens frågeställning och syfte är modellen utformad efter den 
teoretiska referensramen enligt ämnesområden av tidigare forskning som är av relevans 
för studien. Modellen förklarar även hur det empiriska materialet är strukturerat och 
kategoriserat då utformningen av intervjuguiden efter de ämnesområden och begrepp 
som lyfts i den teoretiska referensramen. Analys- och tolkningsmodell visar att det är 
förstalinjechefens känslomässiga påfrestningar vid samtal med medarbetare som är 
kärnan i denna studies undersökning. Modellen illustrerar även de aspekter som kan 
påverka förstalinjechefens känslomässiga påfrestningar. Med denna illustrering skapas 
en konkret och koncis bild av varför denna studie är viktig att genomföra. Den visar 
även de faktorer som på olika sätt kan påverka förstalinjechefen i förberedelserna och 
hanterandet av känslomässigt påfrestande samtal i sin yrkesroll.  
 

Figur 1. Egen modell 
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4. Empiri  
4.1 Inledning 
I detta avsnitt presenteras studiens insamlande empiriska material vilket består av åtta 
genomförda intervjuer. Samtliga respondenter har yrkesrollen förstalinjechef inom olika 
organisationer och branscher där de har personalansvar över medarbetare på den 
operativa nivån. Genomsnittet på antalet medarbetare dessa chefer ansvarar över ligger 
på 20 stycken. Samtliga respondenter och den organisation de är verksamma inom hålls 
under sekretess på deras begäran. Nedan presenterar vi deras upplevelser och 
erfarenheter kring deras yrkesroll och studiens olika ämnesområden. Råmaterial i form 
av citat presenteras för att ge läsaren en tydligare bild av deras delgivanden.  
 
4.2. Förstalinjechefens yrkesroll 
Gemensamt hos samtliga förstalinjechefer vi intervjuat är att den största arbetsuppgiften 
de har är att leda, motivera och följa upp medarbetarnas arbete och prestationer på den 
operativa nivån.  Denna coachande roll gentemot medarbetarna är något som 
kontinuerligt pågår varje dag på arbetsplatsen. Obligatoriska arbetsuppgifter gällande 
detta personalansvar utöver ledarskapet innebär bland annat schemaläggning, vara 
närvarande för medarbetarnas funderingar och åsikter och upprätthålla kontinuerliga 
samtal med medarbetarna om deras välmående och prestationer. Utöver detta har 
samtliga chefer många andra arbetsuppgifter och ansvar på en strategisk nivå 
tillsammans med högre ledning inom organisationen. Antalet medarbetare som 
förstalinjechefer ansvarar för varierar mellan 12 till 50 stycken där genomsnittet ligger 
på 25. Erfarenheten inom denna roll varierar mellan dessa chefer där den 
förstalinjechefen med längst erfarenhet har haft samma chefsroll i 22 år. Medan den 
med minst erfarenhet enbart har haft denna chefsroll i tre månader.  Samtliga 
förstalinjechefer förutom respondent sju har arbetat sig upp till denna roll från den 
operativa nivån inom samma organisation. En gemensam nämnare hos dessa chefer som 
klättrat ett steg i organisationen var att de upplevde en utmaning i att gå från att vara en 
vanlig kollega bland medarbetare till någon som plötsligt har befogenhet att agera 
ledare gentemot sina kollegor. De beskriver detta som en svårighet då det handlade om 
att vinna sina medarbetares respekt och förtroende i uppstarten av sin nya högre 
arbetsroll.  

 
Det var ju väldigt svårt i början eftersom jag gick från att vara en vanlig medarbetare till 
någon som gå runt och säga till folk eller påpeka så att allt blir gjort rätt och se till så någon 
inte slarvar. Då blir det ju helt plötsligt ombytta roller lite. Att jag helt plötsligt inte bara är en 
vanlig kollega att jobba med utan någon helt annan. Att vara någon som människor lyssnar på 
var väldigt svårt i början. Att skapa en slags respekt var väldigt jobbigt. - Respondent 1 
 
Många har ju jobbat här längre än mig och det tänkte jag skulle bli min största utmaning från 
början, att få de att få respekt för mig. Men så var det absolut inte, jag fick egentligen bara 
hjälp tillbaka. Jag hade nog turen att ha bra medarbetare som litar på mig och på de besluten 
jag tar. - Respondent 5 

 
Då vi frågade om de fått någon slags förberedande utbildning till denna roll så som 
exempelvis i ledarskap eller kommunikation svarade majoriteten nej förutom två. 
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Respondent fem och åtta hade fått ta del av en internutbildning i ledarskap inom 
organisationen som bland annat innefattade träning i kommunikation. Samtliga 
förstalinjechefer har antingen hand om hela rekryteringsprocessen av nya medarbetare 
själva alternativt har de en bidragande beslutsroll tillsammans med högre chefer på den 
strategiska nivån. Generellt beskrev cheferna sin roll som en slags länk mellan det 
operativa och strategiska arbetet i organisationen där hon eller han behöver vara 
tillgänglig för främst medarbetarna men samtidigt för högre chefer.  
 
4.3. Chefens känsloupplevelser 
Känsloupplevelser som majoriteten av respondenterna påstod sig uppleva kontinuerligt 
under sitt vardagliga arbete var främst glädje, motivation, stolthet, irritation, besvikelse, 
trötthet, stress och ledsamhet. Dessa känsloupplevelser uppstod inför eller under samtal 
med medarbetare eller övre chefer. Respondenterna uttryckte att känslor som stress och 
ledsamhet exempelvis kunde uppstå vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. 
Gemensamt bland förstalinjecheferna var att besvikelse och irritation uppstår då 
medarbetare missköter sitt arbete på något vis genom exempelvis medveten slarvighet. 
En annan känslomässig påfrestning flera av respondenterna upplevde var då 
medarbetare bad om exempelvis ledighet och det inte finns möjlighet att godkänna 
ledigheten. De samtal där förstalinjechefen vill nå en förbättring i en medarbetares 
arbetsprestation genom samtalet beskriver dem som främst känslofyllda. Respondent 
två beskrev sig uppleva en nervositet inför samtal med medarbetare där han behövde 
förmedla tillsägning i form av konstruktiv kritik. Han upplevde inte någon nervositet i 
själva samtalet, utan snarare i effekten därefter. Denna nervositet beskrev han grunda 
sig i en rädsla i att situationen eller relationen med den specifika medarbetaren skulle 
komma att förvärras istället för att förbättras efter samtalet. Respondent sex beskriver 
sig som konflikträdd och att det ökar den känslomässiga påfrestningen inför samtal med 
medarbetare där han behöver förmedla konstruktiv kritik i form av exempelvis 
tillsägningar. 

 
Om man tror att man ska få en väldigt jobbig respons så blir man ju mer nervös och liksom 
påverkad innan man ens har samtalet. Att just samtalet ska gå dåligt är väl ingenting jag är 
orolig för utan just att jag inte ska få någon förbättring av samtalet, utan en försämring. Att jag 
får en sämre kommunikation eller relation till min kollega - Respondent 2 
 
Jag har ju alltid varit konflikträdd. Det funkar ju inte när man är chef. Det har varit jobbigt 
men inte lika jobbigt nu. Det handlar ju inte om att skälla ut någon utan att kunna konfrontera 
någon om saker som behöver ändras eller förbättras i deras arbete. - Respondent 6 

 
Samtliga respondenter menade att det kunde vara positivt att uppleva en känslomässig 
påfrestning inför samtal med medarbetare, oavsett vilken känsla det var. Respondent sju 
upplevde att då hon kunde vinna större förståelse och acceptans av hennes uttryckta 
känslor i ett samtal oavsett om känslan var negativt laddad. Att känna sig exempelvis 
nervös inför ett samtal menar hon betyder att hon faktiskt bryr sig om den medarbetare 
som informationen ska förmedlas till. Gemensamt hos förstalinjecheferna var även att 
förmedlandet av information som ges speglas av deras känsloupplevelser av situationen. 
Att visa empati och förståelse gentemot medarbetare menar de är viktigt för att nå ut 



 24 

med budskapet på ett sätt där medarbetarnas acceptans av informationen nås. 
Respondent fem och tre upplever däremot att det kan bli en motsatt effekt av att 
uttrycka för starka känslor i svåra samtal med medarbetare där kritik ska ges. De menar 
att om de upplever frustration, besvikelse eller stress vid tillfället kan dessa negativa 
känslor påverka deras sätt att samtala med medarbetaren vilket inte resulterar i en bra 
kommunikation där förståelse kan nås. Respondent tre berättar att i början av hans roll 
som förstalinjechef tog han alltid diskussioner med medarbetare direkt på plats men har 
upplevt att detta inte är optimalt. Detta då han upplever att hans känsloupplevelse vid 
det specifika tillfället kan hämma hans förmåga att tänka rationellt och logiskt. Att 
istället ta diskussionen vid ett senare tillfälle då hans känslor har lugnat sig anser han ge 
bättre resultat ut av samtalet. 

	  
In the beginning in this position I handled all my discussions at the same time something was 
happening. But suddenly I realized that I could say the wrong things in the heat of the moment 
and that it is good to rethink what I wanna say two or three times. There is a risk I say things 
that is not thought through. So now when something is happening I’m not taking any decisions 
the same day unless it’s necessary. I will go home and think about it and then act because I 
have learned that the decisions that I will take the next day is much more logical than if I take 
act in the heat of the moment. - Respondent 3 

 
4.4 Kommunikationens betydelse i samtal med medarbetare 
En gemensam röd tråd cheferna beskrev som god kommunikation var öppenhet, 
tydlighet och respekt genom en tvåvägskommunikation där båda parter har lika 
förutsättningar att uttrycka sig och framföra sina åsikter. Flera respondenter upplever att 
denna öppenhet innebär att vara närvarande för medarbetarna genom att alltid finnas på 
plats och ge dem kontinuerlig stöttning. Denna närvaro och stöttning beskriver 
respondenterna som att alltid finnas tillgänglig för medarbetarnas olika behov, 
funderingar eller önskan om vägledning av olika slag. Majoriteten av förstalinjecheferna 
anser att de generellt har en bra och fungerande kommunikation med sina medarbetare 
som genomsyras av ömsesidig respekt. Då förstalinjechefen upplever att en medarbetare 
uppträder på ett annorlunda sätt än i vanliga fall berättar respondenterna att ett enskilt 
samtal med denne är ett effektivt sätt att utreda eventuella problem eller motstånd som 
uppstått. Förstalinjecheferna upplever att det finns situationer där medarbetaren inte 
självmant kontaktar sin chef angående funderingar. Det är därför viktigt att man som 
chef kan se förändringar i medarbetarnas uppträdande och prestationer på arbetet för att 
utreda eventuella problem. Respondent två beskriver att målet med kommunikationen 
på en arbetsplats är att medarbetarna själva ser vad som behöver göras och kan ta 
rationella beslut efter det istället för att han själv behöver ge order för att få arbete gjort. 
Att som medarbetare använda sig av sunt förnuft kommer de långt med påpekar flera av 
förstalinjecheferna. “Det man vill är ju att ens anställda själva ska se vad som behövs 
göras och kunna ta beslut utifrån det och vad som ingår i deras ansvar” - Respondent 2.  
 
Vi bad förstalinjecheferna berätta om sina erfarenheter kring situationer då de upplever 
kommunikationen med medarbetare som svårhanterlig av olika anledningar. Flertalet av 
förstalinjecheferna upplever att då medarbetare är under en stresspåverkan är det inte 
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alltid optimalt att ta konflikter eller diskussioner på arbetsplatsen. Respondent fyra 
menar att kommunikationen med hennes medarbetare är något som sker ständigt under 
arbetsdagen. Hon beskriver att hotell- och restaurangbranschen där hon arbetar 
genomsyras av stress och ständig rörelse. Detta menar hon kan bidra till att det inte 
alltid finns tillräckligt med tid att ta en rationell diskussion direkt på plats. Effekten av 
att diskutera under stress menar hon ofta leder till missförstånd och det är istället bättre 
att ta större diskussioner under en rast eller efter arbetstid. 
 

Kommunikationen sker samtidigt som vi jobbar så ibland går det lite för fort. Man försöker 
kommunicera som mest när det är som lugnast och innan man vet att många gäster är på 
ingång men det är inte alltid det går. Vi behöver snacka under tiden vi jobbar och då blir det 
en kommunikation som är stresspåverkad och inte alltid genomtänkt. - Respondent 4 

 
En gemensam uppfattning som samtliga respondenter upplevde var en kommunikativ 
påfrestning i samband med förmedling av konstruktiv kritik där mottagaren tar kritiken 
på ett felaktigt sätt. Att kunna ge konstruktiv kritik på ett sätt där förståelse och 
acceptans nås av medarbetaren som ska ta emot den är inte alltid helt lätt beskriver dem. 
De fall då det är känslomässigt påfrestande är då medarbetaren upplever förmedlandet 
som negativt laddad kritik riktad mot sig själv som person. Förstalinjecheferna beskrev 
att det inte är allt för sällan detta sker och att det då är viktigt att hantera detta på rätt 
sätt så det korrekt tänkta budskapet når fram till medarbetaren. De menar att det aldrig 
handlar om att kritisera någon som person utan deras arbetsprestation, vilket är en 
väsentlig skillnad. Att vara tydlig som chef i kommunikationen gentemot medarbetare 
är något som samtliga förstalinjechefer har som målsättning. De upplever att 
missförstånd blir färre och förståelsen ökar med en tydlig kommunikation.  
 

Det handlar ju aldrig om att medarbetarna är dåliga som personer. Det handlar ju om att de 
missat någonting i arbetet och det är ingen personlig attack. Det är ju konstruktiv kritik, inte 
ett personligt påhopp men det kan missuppfattas väldigt ofta. Det är jobbigt för både mig och 
medarbetaren när dessa missförstånd händer. Då får jag självklart förklara mig, att det inte är 
så jag menar alls - Respondent 1 

 
Känslomässiga påfrestningar förstalinjecheferna upplever inför kommunikation med 
medarbetare varierar dem emellan men ett framträdande mönster bland respondenterna 
handlar om förmedlandet av information till medarbetare. Denna information beskriver 
de som känslomässigt påfrestande då de på förhand kan ana en negativ reaktion på 
informationen som ska ges. Flertalet av respondenterna upplever uppsägningar, 
varningar och negativ kritik som de mest känslofyllda situationer de behöver ta itu med. 
Nervositet och empati är känslor de upplever som framträdande i dessa situationer. Då 
förstalinjecheferna har skapat sig en god relation till sina medarbetare beskriver de att 
det är svårt att inte känna empati gentemot medarbetarnas motgångar. Nervositet innan 
samtalet beskriver de som den förberedande känslan då de anar att samtalet kommer bli 
känslofyllt från medarbetarens sida. Cheferna berättar att de först vidtar alla åtgärder de 
kan för att undvika uppsägningar eller allvarliga varningar. Den främsta åtgärd de 
beskriver är att samtala med den berörda medarbetaren enskilt för att diskutera 
situationen. Om det finns någon extra stöttning denne behöver eller bara generellt 
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samtala om dennes välmående och vad som kan ha orsakat den bristande 
arbetsprestationen. Däremot blir det tillfällen då uppsägning måste framföras ändå 
beroende på situation. 
 

Jag kan ju inte gå in i samtalet som en robot, det hade varit jättehemskt. Jag måste ta med mig 
känslor och visa för medarbetarna att ”jag förstår och jag är med dig i detta”. Med tiden lär 
man sig att inte ta med för mycket känslor in i ett samtal. Man tar med sig att visa empati och 
att man känner med personen, absolut. Men inte sådana känslor som gör att jag inte kan klara 
av att genomföra samtalet. - Respondent 5 

 
Förstalinjecheferna beskriver att det är viktigt att ha förmågan att anpassa varje samtal 
efter den medarbetare hon eller han ska samtala med. Att få sitt budskap att nå fram till 
mottagaren sker genom olika tillvägagångssätt beroende på vilken personlighetstyp som 
ska förstå och acceptera budskapet. Samtliga respondenter anser att det är av värde att 
anpassa sitt kommunikationssätt efter medarbetaren, däremot menar några att det inte är 
en lätt uppgift. Att förmedla känsloladdad information till samtliga medarbetare på 
samma sätt menar respondenterna hade resulterat i att dem reagerat annorlunda. Deras 
förståelse och acceptans av informationen hade inte nåtts av samtliga. Däremot om 
chefen förmedlat informationen där anpassning efter medarbetarens personlighet, 
egenskaper och värderingar beaktas menar förstalinjecheferna att de lättare kan nå fram 
med sitt budskap på ett önskvärt sätt.  
 

Man har haft ganska många jobbiga samtal och alla är olika, finns inget samtal som är det 
andra likt. Jag anpassar samtalen och förberedelserna efter vilken person jag ska ha ett samtal 
med. Jag pratar inte på samma sätt, jag pratar olika med alla jag pratar med. Jag anpassar mig 
väldigt mycket till personen i fråga. Just för att personen ska förstå också, på samma sätt som 
jag pratar med min närmsta chef kan jag ju inte prata med HR chefen och absolut inte med 
VD:n. För man lär sig att om man vill få igenom något så måste jag ju lägga upp det på olika 
sätt med olika argument och så är det ju med medarbetarna också. Vissa vill ju höra saker rakt 
ut, stenhårt, medan vissa lär man sig att man är lite mjukare mot, lite känsligare, och då går jag 
inte rakt på för då kanske den personen blir ledsen. - Respondent 5 

 
Att förbereda sig inför samtal med medarbetare som förstalinjecheferna upplever som 
känslomässigt påfrestande eller svåra av olika anledningar beskriver dem som en 
utmaning i sig. Flertalet av respondenterna har svårt att sätta ord på sin förberedelse och 
tror att den i många fall sker omedvetet. I de fall de däremot har viktig information att 
förmedla till medarbetare förklarar majoriteten att de innan samtalet tänker igenom det 
främsta budskapet, kärnan i informationen. På detta sätt upplever de att en ökad 
effektivitet och tydlighet skapas under själva samtalet. I de fall då de upplever 
nervositet, stress eller annan typ av känslomässig påfrestning inför samtalet beskriver de 
att en mental genomgång över hur samtalet kan komma att te sig är vanligt. Att spela 
upp det eventuella utfallet av vad som kommer sägas och hur medarbetarens reaktion 
kommer bli upplever de som underlättande. Att som förstalinjechef ta diskussioner med 
medarbetare som berör negativ kritik kring deras arbetsprestationer upplever cheferna 
kräva en reflektion till det som behövs sägas innan. En spontanitet i samtal med 
medarbetare menar respondenterna fungerar då konversationen rör det vardagliga 
arbetet men inte då allvarligare kritik ska ges. I de fall beskriver dem att enbart att vänta 
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i några timmar eller till nästa dag att ta diskussionen kan vara tillräcklig förberedelse då 
detta ofta bidrar till en mental reflektion till vad som behövs sägas.  
 

Vissa samtal är svårare än andra, förberedelserna ser olika ut. Större och allvarligare 
situationer är alltid svårare, jag vet inte riktigt hur jag förbereder mig inför dem. Jag tänker 
nog igenom det största budskapet, kärnan, och försöker tänka ut det absolut viktigaste.  
- Respondent 1 

 
I de fall då förstalinjecheferna står inför samtal med medarbetare de upplever som 
svårhanterliga berättar de att de tar stöttning och vägledning från utomstående parter. 
Att exempelvis be sin högre chef eller kollega på samma hierarkiska nivå om råd eller 
tips kring fungerande kommunikation inför samtal med medarbetare var något som 
flertalet gjorde. Denna stöttning förklarar de vara uppskattad att ha till hands inför svåra 
samtal de är osäkra på hur de ska hantera på bästa sätt. Att be sin närmsta chef om råd 
tyckte majoriteten av förstalinjecheferna vara värdefull då även denna chef behöver 
hantera dessa situationer och kan dela med sig av sin tidigare erfarenhet kring området.  
 
4.4.1 Organisationskultur och dess påverkan på kommunikation 
Kulturen inom organisationerna beskriver förstalinjecheferna på olika sätt, däremot 
beskriver samtliga respondenter att deras organisationskultur genomsyras av en god 
sammanhållning och positivitet. De upplever att det är viktigt att sammanhållning och 
gemenskap finns mellan medarbetarna för att de ska nå en arbetsglädje och viljan till att 
prestera. Respondent fem beskriver sin organisation som en arbetsplats där kulturen 
präglas av en hög press på att ständigt prestera på arbetet. Hon förklarar vidare att om 
medarbetarna inte lever upp till en viss mall som mäter prestationer så passar du heller 
inte in i kulturen på arbetsplatsen. Ändå menar förstalinjechefen att det är högt i tak 
inom denna organisation där alla vågar uttrycka sina åsikter och ha roligt tillsammans.  
 

Organisationskulturen tror jag är ganska hård och sätter ganska stor press på att prestera kan 
man säga, man ska prestera för annars passar man inte in i mallen, så kan man säga. Och det är 
klart att det påverkar mycket, för har du en dålig dag eller något så kan det påverka mycket. 
Det finns också en sammanhållning, eftersom att det är sån press och att det kan vara stressigt. 
Men det är också tydligt att om någon inte når upp till dom andras nivå så syns det också. Men 
det är ändå en ganska öppen organisationskultur där folk vågar säga det dom tycker och man 
kan skratta mitt i allt kaos, man vågar skämta och det är ganska högt i tak. - Respondent 5 

 
Respondent sex beskriver att det är deras välkomnande och inkluderande av sina 
medarbetare som skapar deras starka sammanhållning och gemenskap dem emellan. 
Han gav ett konkret exempel där han berättar att efter att medarbetare har slutat hos dem 
ställer de gärna upp på extraarbete då de tycker det är roligt att få träffa arbetskollegorna 
igen och känna av gemenskapen dem emellan. Förstalinjecheferna beskriver sin 
organisationskultur som positiv i sin helhet men att det självklart uppstår dispyter, 
diskussioner, grupperingar, konkurrens och informella maktroller av olika slag bland 
medarbetarna. Samtliga respondenter beskriver att det inte går att undgå dessa negativa 
inslag i organisationskulturen helt men att det går att försöka minska dem på olika sätt. 
Gemensamt bland respondenterna är att en viss grad av konkurrens kan vara bra på 
organisationens produktivitet då medarbetarna blir mer tävlingsinriktade och ständigt 
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vill nå högre. Däremot kan det resultera i höga stresspåslag menar ett flertal av 
förstalinjecheferna vilket kan diskuteras om det är positivt eller negativt. Flera av 
förstalinjecheferna belyste även att de ansåg informella maktroller oftast vara positivt 
för verksamhetens arbete. De menar att det finns medarbetare med bra eller mindre bra 
ledarskapskvalitéter. Respondenterna menar att de uppskattar då de medarbetare med 
bra ledarskapsegenskaper informellt leder de andra då ett mer effektivt arbete blir utfört 
och bra beslut tas utan att chefen behöver blandas in. Ett negativt inslag däremot i detta 
menar cheferna är då det bildas ett mönster bland medarbetarna som säger att de som 
arbetat längre inom organisationen har mer kompetens än de nyare. De menar att detta 
kan stämma i en del fall men att det även kan vara helt tvärtom. De berättar att nyare 
arbetskraft kan bidra med innovation och nya infallsvinklar på arbetet, i dessa fall är det 
viktigt att dessa medarbetare inte tystas ner av andra medarbetare som anser sig ha mer 
makt och kompetens då de arbetat där längre.  
 

Ja ja, jättemycket grupperingar med konkurrens. Det har varit på ett dåligt sätt efter 
omorganiseringen men de senaste åren upplever jag det inte så. Så det har varit mycket vi och 
dom inom gruppen där det har varit höga murar mellan. Det är ju med förståelsen för att vi i 
gruppen har ett uppdrag tillsammans jag försökte få ner murarna. Att man börjar med att 
visualisera vårt totala uppdrag som vi har och dela ner det i lite mindre delar och berätta vilka 
vi är och vilka som gör vad. Så att man känner att man har en roll, en uppgift, eller en uppgift i 
alla olika delar. Så att man får en bild över hur man själv medverkar och vad andra medverkar 
med det som man ska åstadkomma i helhet. Det blir ett pussel med ansvar och roller från 
början. Och att hela uppdraget innebär att vi måste jobba tillsammans. Sen måste man ju 
såklart hitta olika sätt att samverka på. - Respondent 8 
 
Maktroller kan absolut vara positivt. Jag har medarbetare som tar väldigt bra beslut nio av tio 
gånger och om dessa människor har möjlighet att styra lite mer och ta beslut gör ju att ett 
beslut tas. Om det sen blir fel en av tio gånger är ändå det stora hela positivt. - Respondent 2. 

 
Samtliga respondenter menar att kulturen som råder inom organisationen påverkar både, 
medvetet och omedvetet, deras känsloupplevelser och därmed beteende inför och under 
samtal eller möten med medarbetare. Förstalinjecheferna hade svårt att sätta ord på de 
känslor som omedvetet uppstår hos dem av den rådande kulturen men att de förstår att 
de uppstår. Flera av respondenterna menade att kulturen påverkade deras humör och 
därmed arbetssätt bara genom att ta första steget in på arbetsplatsen. Ett nedstämt och 
ledsamt privat humör kunde direkt omvandlas till ett positivt driv och motivation. Detta 
upplevde de handla om förmågan att kunna koppla om från privatperson till 
arbetsmässig och att det är kulturen och dess medarbetare som är största orsaken. 
Förstalinjecheferna menar att när de väl befinner sig på arbetet märker de sällan av sin 
egen beteendepåverkan av kulturen då det sker automatiskt och att de är en del av den 
där och då, men att de kan se den vid ett senare tillfälle utifrån. De berättar vidare att de 
kan uppleva det som skönt att komma till arbetet en dag då de har ett mindre bra humör 
privat, detta då de kan koppla om till ett arbetsmässigt humör och släppa det tunga de 
upplevde tidigare. Flertalet av dem menar även att de har lärt sig hur de kan använda sig 
av sin maktroll och sitt ledarskap på bästa sätt för att nå ut till medarbetarna då de är 
under påverkan av organisationskulturen. De upplever att det är en svår utmaning att 
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försöka ändra på en redan rådande kultur men att de kan lära sig utav den och anpassa 
sig och sitt ledarskap efter den.  
 

Ja det gör den ju såklart, jag är ju en del av organisationskulturen själv. Man kanske inte ser 
det när man sitter i ett samtal, men den påverkar ju mig automatiskt. Det är ju egentligen av 
den organisationskulturen jag har lärt mig att säga saker och våga vara tydlig, istället för att 
prata runt något. Det finns en sådan kultur, att istället för att prata runt saker så säger man 
saker rakt ut. Ibland kan det bli hårt men när det är bra så säger man det också. Så ofta går ju 
budskap fram. Men sen så finns det ju alltid två sätt att säga saker på, saker kan ju sägas på fel 
sätt. När det kommer till mig själv så har jag lärt mig att vara ärlig och det tror jag kommer 
från organisationskulturen i grunden. - Respondent 5 

4.5. Emotionell intelligens - EI 
Förstalinjecheferna upplevde att medarbetare ibland under samtal kunde utstråla ett 
kroppsspråk, mimik, gest eller tonläge i rösten som motsätter sig det de verbalt 
förmedlar till chefen. Dessa tillfällen upplevde respondenterna som frustrerande då de 
uppfattar medarbetaren i fråga som otydlig i sin kommunikation och åsikter gentemot 
det som sägs under samtalet. Respondent två berättar att i de fall han förmedlar 
information till medarbetare i grupp gällande exempelvis en förändring i arbetssättet 
och upplever att en eller flera utstrålar en icke verbal negativitet gentemot 
informationen. Istället för att ifrågasätta dem på plats tar han dem åt sidan vid ett senare 
tillfälle och ifrågasätter om det låg någonting i hans uppfattning under mötet. Han 
upplever att i många fall uttrycker medarbetare inte sina åsikter i grupp utan enbart 
under enskilda samtal med honom. Att kunna läsa av sina medarbetares icke verbala 
reaktioner av information som ges dem beskriver flertalet av förstalinjecheferna som 
värdefullt i deras arbete då det är denna förmåga som ger dem möjlighet att öka sin 
förståelse för medarbetarnas olika åsikter eller synpunkter som de inte självmant delar 
med sig av. Även respondent fyra berättar om hennes liknande erfarenheter av detta. 
Hon menar att det är tråkigt att ibland behöva ifrågasätta om medarbetares acceptans av 
ett visst beslut var ärligt svarat eller inte. Hon beskriver att hon försöker kontinuerligt 
förklara för sina medarbetare att även hon kan göra fel ibland och att hon är tacksam om 
medarbetarna ville tala om för henne när de anser att hon tar beslut eller agerar på ett 
sätt de inte uppskattar.  
 

Det är ju lättast att se olika reaktioner när det är många folk i grupp. Då tror de nog att jag inte 
ser deras reaktioner i vimlet. Men när man sitter en och en i enrum tror jag att de ibland 
försöker dölja sina egentliga åsikter ibland av någon anledning jag inte kan säga, kanske tror 
de att jag kommer uppskatta de mindre om jag får höra negativ kritik gentemot mig. Det är 
väldigt tråkigt tycker jag då de inte känner att de vill dela med sig av sina tankar eller 
klagomål till mig. Kritik tar jag gladeligen till mig. – Respondent 4 

 
Flertalet av respondenterna lyfte att i de tillfällen negativ kritik ges till en medarbetare 
kan denne uppvisa en självsäkerhet i att hon eller han är tacksam över kritiken som 
getts. Däremot anser dessa förstalinjechefer se ett annorlunda beteende hos 
medarbetaren dagen ut. Detta annorlunda beteende beskriver de som en nedstämdhet, 
mer tystlåten än vanligt och inte lika utåtriktad som vanligt. Här menar 
förstalinjeceheferna är ett exempel på när en medarbetare säger en sak men upplever en 
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annan. De menar att det i dessa lägen är viktigt att känna sina medarbetare och deras 
personligheter för att kunna urskilja när de inte är helt ärliga i det dem uttalar.  
 
På samma sätt som förstalinjechefen har en förmåga att kunna läsa av sina medarbetares 
känslotillstånd menar de att även medarbetarna uppfattar och påverkas av chefens 
känslotillstånd. Cheferna hade delade meningar om hur pass mycket medarbetarna kan 
se eller känna av deras negativa känslotillstånd. Däremot var samtliga eniga i att 
medarbetarna påverkas negativt om chefen uppvisar en negativ attityd på arbetet. Då de 
är medvetna om att medarbetarna påverkas av chefens känslouttryck försöker de att 
dölja sina negativa känslor som de upplever enbart kommer att ge negativ effekt på 
medarbetarnas motivation och därmed prestation under dagen. En gemensam 
uppfattning respondenterna hade var att en del medarbetare, framför allt de som arbetat 
tillsammans med förstalinjechefen under en längre period, har lättare att kunna läsa av 
sin chef. Majoriteten av respondenterna har arbetat sig uppåt i organisationen och haft 
en del av sina medarbetare som vanliga kollegor tidigare. De menar att det är en 
utmaning att försöka dölja känslor som exempelvis stress eller irritation inför dessa 
äldre kollegor som genom åren lärt känna dennes känslouttryck väl. Respondent sex 
upplever att detta handlar om sunt förnuft. Om chefen är glad och positiv smittar det av 
sig på samma sätt som om han hade varit sur och negativ. Han menar att alla känslor 
utstrålas mer eller mindre på något vis och att det självklart påverkar andra människor i 
dennes omgivning vare sig förstalinjechefen försöker dölja sin känsloupplevelse.  
 

Jag tror speciellt dem som jobbat här längre kan se det väldigt lätt. Dom som jobbat här en 
kort period kanske kan misstolka det eller så. Häromkvällen hade vi en dålig kväll och det var 
en person som trodde att jag var sur på den personen vilket inte alls var fallet. Jag var kort i 
tonen och såg inte glad ut så antagligen var det därför som jag upplevdes som sur. Och det är 
ju inte bra, för är det inte något mot personalen så får ju inte de tro att jag är sur på dem. Så då 
fick jag förklara läget så löste det sig, det kan ju bli missvisande i vissa situationer.  
- Respondent 6 
 
I try always to be myself at work and by doing so my emotions show naturally. But if I feel 
negative emotions I try to control it. This is because as I said before maybe I should hide my 
feelings at the time, rethink about the situation at home and then the next day I will know what 
I am supposed to do. - Respondent 3 
 
Om jag är arg tror jag det påverkar jättemycket. Om jag kommunicerar saker på ett klumpigt 
sätt, att jag visar ett kroppsspråk som är onödigt tror jag att de kan bli otrygga i det. Ett 
klumpigt sätt kan också vara att jag använder ett språk som inte behövs, att jag uttrycker mig 
fientligt när det egentligen inte finns någon anledning till det. När jag tror att någon har gjort 
ett fel av mening kanske jag uttrycker mig fientligt. Medarbetarna i dessa situationer stänger 
ju till, de vill ju inte öppna sig mer. - Respondent 2 

 
4.6. Samspelets betydelse 
Förstalinjecheferna delar uppfattningen av att ett gott samspel är då medarbetarna 
samarbetar med varandra på ett sätt där de tar hjälp av varandra då någon har mer på sin 
arbetsbänk än den andre. Att våga be om hjälp av sina medarbetare utan att känna en 
känsla av otillräcklighet menar förstalinjecheferna vara viktigt för att verksamhetens 
arbete ska rulla på smidigt. Att dessutom även se när andra medarbetare behöver hjälp 
av olika slag i arbetet och erbjuda sig att underlätta dennes arbete är viktigt. 
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Förstalinjecheferna menar att målet är att samarbeta som ett lag då samtliga 
medarbetares arbete flätas i slutändan samman för att nå organisationens mål. 
Respondent tre och fem belyser att ett fungerande samspel är starkt kopplat till 
kommunikationen medarbetare emellan. De menar att om det råder en fungerande 
kommunikation mellan organisationens samtliga medlemmar kommer ett samarbete 
som präglas av att hjälpa eller ta hjälp av varandra automatiskt uppstå. Flertalet 
respondenter anser att det är viktigt att medarbetarna vågar vara ärliga och visa sig 
svaga i tillfällen de behöver hjälp.  
	  

Att allt fungerar är att alla hjälps åt, för tillsammans gör vi ju så att gästerna ska vara nöjda 
och så att allt ska funka här, allt hänger ihop, allas arbetsuppgifter. Alla måste vara delaktiga 
och jag måste vara delaktig och hjälpa till där det behövs, vi är alla på samma nivå. Ja jag 
tycker att det är så. Det är samma sak bland personalen i övrigt. Även om alla har olika 
arbetsuppgifter så hjälper alla varandra med arbetsuppgifter som inte tillhör dom. Det är så vi 
gör. Alla är flexibla och hjälper varandra även om man det är saker som inte tillhör någons 
huvuduppgifter. - Respondent 6 

	  
Respondent åtta är ensam i att anse att samspelet på arbetsplatsen blir effektivt då varje 
medarbetare får en möjlighet att arbeta med det denne är bra på. Här menar hon att tillit 
är en väsentlig aspekt i samspelet. Det gäller att lita på varandras kompetenser och 
färdigheter, att samspelet blir starkt då förstalinjechefen litar på att sina medarbetare 
sköter sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt och är mest lämpad för dessa. 
Förstalinjechefen menar vidare att det är då varje medarbetare har sitt eget 
specialiserade arbetsområde som denne ansvarar över och vet bäst om bland 
medarbetarna blir det stora hela arbetet komplett och att detta kännetecknar ett gott 
samspel. Sen förklarar hon ändå att det gäller fortfarande att ge och ta av varandras 
kompetenser och hjälpa varandras till viss mån. 
	  

Försöker väldigt mycket att delegera ansvar till gruppen att själva komma fram till hur man 
ska angripa en sak. Så jag utmanar väldigt mycket på det sättet, jag tycker att det har varit 
framgångsrikt att som ledare vara tydlig med målet och att det sedan finns olika vägar till 
målet. Man måste acceptera dom vägarna, även om det absolut inte är så jag hade gjort det. 
Men jag tycker att det är helt oväsentligt hur jag hade gjort det. Utan det som är viktigt är att 
man kommer fram till det som man ska komma fram till. Att visa på detta om och om igen är 
viktigt. Och att våga putta ut dom personerna som jag tror har lite mer att ge för att man vet att 
dom kan. - Respondent 8 

	  
Även respondent fem upplever att ett gott samspel behöver genomsyras av en acceptans 
av varandras olikheter i att arbeta med liknande arbetsuppgifter. Då flera medarbetare 
har liknande arbetsuppgifter och sköter dessa på olika sätt behöver inte det betyda att 
det ena sättet är bättre än det andra. Hon menar att det är viktigt att respektera att alla 
människor är olika och utför därför arbetsuppgifter på olika sätt. Att exempelvis tycka 
att en medarbetare arbetar för långsamt i en specifik arbetsuppgift behöver inte betyda 
att slutresultatet blir sämre för det, även här gäller det att ha tillit till varandras olikheter 
och ha tålamodet och vara fördomsfri till varandras arbetssätt.  
	  
Samtliga förstalinjechefer ansåg samspelet mellan dem och medarbetarna på den 
operativa nivån vara fungerande. De beskriver att de försöker främja ett samarbete där 
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alla kan ta hjälp av varandra och att detta arbetssätt är av värde för att nå en god 
stämning och därmed en hög produktivitet på arbetsplatsen. Respondent två berättar att 
då han är på “golvet” bland medarbetarna för att se över så att allting rullar på som det 
ska brukar han samtidigt som han pratar med dem även sysselsätta sig med deras 
arbetsuppgifter för att underlätta deras dagliga arbete på olika sätt. Han berättar att han 
gör detta för att visa dem att de har samma värde och att han inte vill sätta sig över 
någon annan, utan agera på ett sätt som visar på att de är på samma nivå. Att vara 
ödmjuk och tydlig gentemot medarbetarna med att han säkerligen gör lika många fel 
och misstag som dem under en arbetsdag menar han är viktigt. Han menar att på detta 
sätt når han medarbetarnas förtroende och respekt. Respondent sju menar att samspelet 
mellan henne och medarbetarna blir lättare om hon håller kommunikationen öppen och 
på en personligare nivå. “Att försöka vara ganska kontinuerlig i den typen av samtal där 
jag berättar att jag vill också höra vad de tycker om mig och de inte behöver ta det i 
grupp, ni får gärna det men vi kan också ta det mellan oss enskilt.” - Respondent 2 

 
Jag tycker samspelet mellan oss är väldigt bra. Vi försöker vara så öppna som möjligt mot 
varandra och jag tycker om att hålla det på en ganska personlig nivå. Jag tror att det gör att 
man får en lite djupare tillit till varandra. Att man känner att man känner varandra personligen 
lite bättre, då är det lättare för båda att säga till om något är fel och det blir lättare och ta kritik. 
Allting blir mycket lättare. - Respondent 7 
 
Jag tror det handlar om öppenhet. Det är lätt att hamna i en liten bubbla ibland och bara köra 
på, speciellt när man har en ledande position, när det finns så mycket att göra. Så kan man 
glömma bort att medarbetarna är runt omkring och att dom också ska ha uppmärksamhet. Men 
när man visar att jag alltid finns här om någon vill prata och att man alltid går runt och frågar 
hur alla mår idag och att man visar att det är okej att man kommer till mig om det är 
någonting, och att visa på att det finns en öppenhet i gruppen. Så att det finns en öppen 
kommunikation då tycker jag att samspelet oftast fungerar väldigt bra. Att dom vågar säga 
ifrån när något är fel men även när det är rätt. - Respondent 5 

 
Respondent fyra försöker även att främja en öppenhet och ärlighet mellan sig och 
medarbetarna för att skapa ett kontinuerligt gott samspel. Hon berättar även att det är 
viktigt som chef att informera och involvera medarbetarna i organisationens 
framgångar. Detta är viktigt för att samtliga medarbetare ska känna att de arbetar mot 
samma mål och att detta ökar deras motivation i sitt arbete. Motivationen menar hon 
bottnar i att det skapas en ökad förståelse för hela arbetsprocessen inom organisationen 
och att deras arbetsbidrag är en del i en större resultatbild. Hon menar att då denna 
förståelse av organisationens helhet nås skapas mer arbetsglädje då de ser syftet med 
sina arbetsuppgifter tydligt. Även respondent sex anser det vara viktigt att han 
kontinuerligt uppdaterar medarbetarna på organisationens helhetsarbete. Detta gör han 
genom både personliga- och gruppmöten. Under dessa möten berättar han att han anser 
det vara värdefullt att ta del av medarbetarnas syn på hur arbetssättet ser ut för tillfället 
då detta kan bidra till att han lättare kan se vilka förbättringar som behövs göras. 
	  
Flertalet av förstalinjecheferna berättar att i de fall de anser att samspelet är bristande 
handlar det om att det brister i kommunikationen på något sätt. I dessa fall upplever de 
att ett individuellt samtal med specifik medarbetare räcker för att råda bot på problemet 
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och nå ett fungerande samspel igen. Respondent sju berättar att då en medarbetare visar 
på en lägre vilja till samarbete än vanligt brukar vanligtvis bero på privata faktorer hos 
denne och att det ofta räcker att höra att chefen finns där för honom eller henne. 
Respondent tre upplever att vissa medarbetare helt enkelt har lättare för att se sina 
medarbetares behov av hjälp än andra och att det då är viktigt att be dessa om hjälp 
ibland för att de ska förstå. Han menar att det är viktigt att försöka öka deras insikt i vad 
en medarbetares sida som lagspelare i en organisation innebär.  

	  
I try to ask them to do something. A person who is already a team player I don’t have to ask 
for help. That person can see by him- or herself that a colleague needs help. My goal is to try 
to get everyone to understand that we do everything as a team here and to be able to be this 
team we have to help out when a colleague needs it. - Respondent 3 

 

4.6.1 Relationen mellan chef och medarbetare 
För att ett fungerande samspel ska kunna råda i organisationer mellan chef och 
medarbetare anser samtliga förstalinjechefer att det krävs en positiv och fungerande 
arbetsrelation dem emellan. Det som samtliga respondenter beskriver att denna relation 
behöver byggas på är en ömsesidig respekt, tillförlitlighet, öppenhet och tydlighet. Att 
kunna bygga ett fungerande samspel genom en god arbetsrelation kan vara en utmaning 
i början av en förstalinjechefs yrkesroll. Flertalet av respondenterna upplevde att den 
största utmaningen låg i att de tidigare arbetat på samma nivå som sina medarbetare och 
nu plötsligt ska agera ledare gentemot sina gamla kollegor. Samtliga av respondenterna 
förutom en har klättrat i sin roll på detta sätt från den operativa nivån inom 
organisationen. De upplevde en utmaning i att vinna medarbetarnas respekt och 
förtroende i början av deras roll som chef. De berättar att relationen till medarbetarna 
förändrades påtagligt då de avancerade till rollen som förstalinjechef. De förklarar att de 
upplevde detta som känslomässigt påfrestande i början av tiden som chef då de märkte 
att de inte längre var “en i gänget” på samma sätt som innan. Relationen dem emellan 
blev mindre avslappnad och det var svårt som nybliven chef att veta hur hon eller han 
skulle hantera detta på bästa sätt för att ändå upprätthålla en god och fungerande 
arbetsrelation till medarbetarna. Samtliga respondenter upplevde däremot att efter inte 
så lång tid efter att de haft sin nya chefsposition och varit tydliga med att de vill 
medarbetarnas och organisationens bästa började respekt och förtroende växa i deras 
relation till medarbetarna. Flera av förstalinjecheferna beskriver denna utmaning inte 
finns på samma sätt med nyrekryterade anställda då dessa medarbetare inte haft en 
relation med chefen innan anställningen och ingen tidigare relation skulle påverkas.  
 
Samtliga respondenter upplever att deras relation till sina medarbetare ser lite 
annorlunda ut från person till person men påstår sig ha en fungerande arbetsrelation till 
samtliga. Respondent fyra och sex upplever att det är viktigt att chefen har mer av en 
avslappnad kompisrelation än en stel maktrelation gentemot sina medarbetare. Detta 
upplever de då de genom erfarenhet upptäckt att medarbetarna lättare vågar öppna sig 
och komma till chefen under en avslappnad relation än under en relation där de 
uppfattar chefen som tydligt överordnad. “Ja, vi är ju kompisar allihop, vi jobbar ju 
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dagligen tillsammans. Så jag hoppas att dom ser mig som en vän och det tror jag att 
dom gör.” - Respondent 4 
 

För mig är det väldigt viktigt att personalen och jag kommer överens. Därför är det viktigt att 
alla känner sig välkomna och att dom har en personlig kompisrelation till mig. Det tar ju lite 
tid att bygga upp en relation med någon, och nu har vi ju anställt flera nya och jag försöker att 
välkomna och involvera dom för att skapa en god relation oss emellan. Samtidigt som att dom 
måste se mig som en chef i första skedet men att dom samtidigt ska känna att vi har en 
avslappnad relation. Det strävar jag efter. - Respondent 6 

 
Respondent åtta beskriver däremot det negativa med att ha kompisrelationer med sina 
medarbetare i organisationen. Hon beskriver att det är viktigt att de har roligt ihop på 
arbetet men att det samtidigt är viktigt att skilja på en arbetsrelation och en 
kompisrelation. Hon menar att arbetsdagen underlättas om medarbetare antar sin 
arbetsroll efter sitt ansvar då de befinner sig på arbetsplatsen. Den största anledningen 
menar hon bottna i att det är viktigt att vara produktiv på arbetet, veta vilka 
förväntningar som ställs på en för att kunna uppfylla dessa på ett effektivt sätt. Hon 
menar att medarbetare kan förlora fokus på arbetsuppgifter om för mycket diskussioner 
kring varandras privatliv sker under arbetstid.  
 

Vi har massa kul ihop och så men vi har ingen kompisrelation under arbetstid. Jag tycker att 
man är kompis i vissa situationer och chef i andra. När vi är på arbetet och i den 
jobbrelaterade vardagen så tror jag det är väldigt viktigt och ha sina roller som man har. Jag 
tror det underlättar om man vet vad man har för förväntan på sig och vad andra har för 
förväntningar på mig. Vi har lättare att klara av vardagen med en sådan relation.  
- Respondent 8 

 
En gemensam uppfattning kring att kunna nå respekt och förtroende från sina 
medarbetare menar förstalinjecheferna sker främst genom feedback i form av 
kontinuerlig konstruktiv kritik till dem. Samtliga respondenter menar att denna 
konstruktiva kritik är viktig då den bidrar till att medarbetarna upplever en känsla av att 
deras arbete är betydande och viktigt. Att som chef kontinuerligt visa uppskattning vid 
goda prestationer är viktigt för att öka medarbetarnas motivation till att prestera sitt 
bästa under varje arbetsdag. En gemensam uppfattning förstalinjecheferna har gällande 
feedback och uppvisande av uppskattning handlar om att om detta inte ges minskar 
motivationen hos medarbetarna och detta menar respondenterna vara en negativ och 
allvarlig effekt på organisationens prestation som helhet. 
 

At the times when we have been really busy and everyone has still performed excellent 
service I tell them that they make me proud and that they made a really good job. Summertime 
for example when we have almost every night being a busy night I show my staff lots of 
appreciation. Everyday when I see someone giving a good performance or a good decision in 
something I always let them know that I appreciate it because I think it’s important that they 
feel like I always see them. The critic I give to my staff is when they do something wrong, I 
have to explain to them why it is wrong and how they should do it the next time instead. If I 
only would tell them that they are doing it wrong without explaining why, then the 
constructive feedback loses its purpose. - Respondent 3 
 
Jag tror det är viktigt att fokusera på den positiva feedbacken. Att visa tacksamhet när någon 
ställer upp, att varje dag berömma människor och uttrycka att det faktiskt är de som gör det 
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här möjligt. Att det är de som har del i att det går så bra som det gör, för det går faktiskt bra. 
Och att hela tiden vara där och ge positiv kritik. Jag tror att de känner att det de gör, framför 
allt det lilla extra de gör varje dag uppskattas. Jag tror att om de känner sig uppskattade 
resulterar det i ett bättre arbete från deras sida, en bättre prestation. Jag tror de absolut inte blir 
motiverade om de inte får detta. - Respondent 2 

 
Att som förstalinjechef arbeta med konstruktiv kritik i vardagen menar samtliga 
respondenter vara nödvändigt för att relationen med medarbetarna ska kunna byggas 
upp positivt. Respondent åtta var ensam om att berätta att hon utöver denna vardagliga 
feedback även fokuserar på att samla på sig information om medarbetarnas goda 
alternativt mindre bra prestationer i arbetet, dokumentera dessa för att sedan diskutera 
dessa under enskilda medarbetarsamtal som sker varje kvartal. Hon menar att detta är av 
värde i hennes organisation då hon har hand om många medarbetare och att det är svårt 
att alltid kunna vara på plats på den operativa nivån hos medarbetarna då hon även har 
många andra administrativa arbetsuppgifter att genomföra. Under dessa samtal menar 
hon att hennes relation till medarbetarna stärks då båda parter här har möjlighet att ge 
återkoppling och synpunkter på varandras arbete. En annan viktig aspekt varför dessa 
samtal är viktiga är att medarbetare här ges uppskattning i efterhand på någon specifik 
arbetsprestation de utfört som de inte fått uppskattning av vid det aktuella tillfället, detta 
visar på att även i de fall de inte får positiv feedback direkt faller inte dessa prestationer 
mellan stolarna.  
 
4.6. Sammanfattning 
Förstalinjechefens främsta ansvarsområde i sin yrkesroll är att kontinuerligt leda, 
motivera och följa upp medarbetarnas arbetsprestationer på arbetsplatsen. Att 
upprätthålla en fungerande kommunikation mellan sig och medarbetarna är 
betydelsefullt för att kunna främja goda relationer och samspel dem emellan. 
Majoriteten av respondenterna har avancerat till sin nuvarande yrkesroll från den 
operativa nivån, ingen form av utbildning inom ledarskap eller kommunikation har 
tagits del av. De beskriver att i starten som förstalinjechef upplevde de en utmaning i att 
nå sina forna kollegors förtroende och respekt till sin nya uppsatta chefsroll. De 
beskriver även en komplexitet i att yrkesrollen fungerar som en länk mellan det 
operativa och det strategiska arbetet inom organisationen. De känslor 
förstalinjecheferna främst upplever inför, under eller efter samtal med medarbetare är 
främst glädje, motivation, stolthet, irritation, besvikelse, trötthet, stress och ledsamhet. 
Gemensamt hos cheferna var att dessa känslor uppstod beroende på hur deras relation 
med medarbetarna såg ut. Då förstalinjechefen upplever känslomässig påfrestning inför 
samtal med medarbetare beror det ofta på att de anar en negativ reaktion från 
medarbetaren på samtalets innehåll. De mest känslofyllda samtalen med medarbetare 
beskriver de som de samtal de upplever som obekväma samt då de har en förbestämd 
önskad effekt av samtalet. Konstruktiv kritik är det främsta exemplet på ett samtal där 
chefen vill förmedla information till en medarbetare och nå förbättring av dennes 
arbetsprestation. Ett sådant samtal beskriver de kan vara en utmaning då medarbetaren 
uppfattar kritiken på ett felaktigt sätt. Den känslomässiga påfrestningen hos 
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förstallinjechefen inför ett sådant samtal ligger i aningen att inte nå medarbetarens 
förståelse av budskapet i kritiken.            
 
Nervositeten upplevde han inte ligga i själva samtalandet utan i effekten därefter. Denna 
nervositet beskrev han grunda sig i en rädsla i att situationen eller relationen med den 
specifika medarbetaren skulle komma att förvärras istället för förbättras efter samtalet. 
Respondent sex beskriver sig som konflikträdd och att det ökar den känslomässiga 
påfrestningen inför samtal med medarbetare där han behöver förmedla konstruktiv 
kritik i form av exempelvis tillsägningar. Att nå medarbetares förståelse av information 
som ges beskriver respondenterna kan göras genom att uppvisa en lagom mängd känslor 
vid förmedlandet. Att samtala med en medarbetare då förstalinjechefen upplever starka 
känslor inför situationen är det av värde att inte ta samtalet direkt utan vänta en dag. 
Detta för att ge tid för reflektion över situationen och varför starka känslor uppstått, 
reflektionen bidrar ofta till mer rationalitet och därmed ett bättre genomförande och 
utfall av samtalet.  
 
Goda relationer byggs mellan sig och medarbetarna menar respondenterna då en 
kontinuerligt öppen och tydlig kommunikation som genomsyras av ömsesidig respekt 
råder. De menar att då de har goda och fungerande arbetsrelationer med medarbetarna 
minskar upplever de inte samtal med dem lika känslomässigt påfrestande. En annan 
aspekt de upplever som underlättande vid samtal med medarbetare är då de anpassar 
samtalet efter dennes egenskaper och personlighet. Att kunna förbereda sig inför ett 
samtal som känns obekvämt beskriver de som en utmaning i sig. I många fall menar de 
att detta sker medvetet men en gemensam metod är att första reflektera över samtalets 
främsta budskap och hur medarbetarens förståelse för detta kan nås.  
 
Att som förstalinjechef vara medveten om de informella roller, normer, grupperingar 
och konkurrens som pågår mellan medarbetarna är av värde för att kunna utöva ett 
fungerande och situationsanpassat ledarskap. Att även som chef kunna läsa av 
medarbetarnas icke verbala kroppsspråk, miner eller gester för att förstå deras 
beteenden. På samma sätt är det viktigt att ha förståelse för att sina egna uppvisa icke 
verbala signaler som exempelvis ansiktsuttryck påverkar medarbetarnas tolkning av 
chefen. Det är viktigt med ett ständigt fungerande samspel mellan förstalinjechefen och 
medarbetarna som genomsyras av hjälpsamhet gentemot varandra. Att arbeta som ett 
team är av värde för att nå hög motivation till arbetet vilket i sin tur leder till 
effektivitet, produktivitet och kvalité i verksamheten. Detta samspel sker först då goda 
arbetsrelationer som bygger på tillit, respekt och förtroende råder både medarbetare 
emellan samt förstalinjechefen och medarbetarna emellan.   
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5. Analys 
5.1. Förstalinjechefens yrkesroll 
Det finns likheter mellan det Carlström (2012) belyser i sin studie och det insamlade 
empiriska materialet där förstalinjechefens yrkesroll beskrivs som omfattande i dess 
ansvarsområden och vara av bred karaktär. Det främsta ansvarsområde vi kan se hos 
förstalinjecheferna är deras personalansvar. Samtliga respondenter menar att rollen kan 
sammanfattas som coachande och stöttande i det avseende att de kontinuerligt leder, 
motiverar och följer upp medarbetarnas prestationer på arbetsplatsen. Carlström (2012) 
och Berg och Hout (2007) beskriver att rollen som förstalinjechef kan upplevas som 
komplex vilket även respondenterna främst upplevt i början av sin karriär. Utifrån 
respondenternas erfarenheter av rollen där de avancerat från att vara medarbetarnas 
jämlika kollega till att bli deras formella chef ser vi att de upplevt som en utmaning 
under den första tiden i sin yrkesroll. Denna utmaning kan bottna i att nå medarbetarnas 
förtroende och respekt gentemot deras nya roll som formell chef. Det kan även bottna i 
att de vill bli omtyckta som chef och det kan vara svårt att handskas med medarbetarnas 
eventuella avund eller acceptans av att plötsligt vara underordnad sin tidigare kollega.  
 
Vi anser att det kan både vara positivt och negativt att förstalinjechefen tidigare har 
arbetat bland medarbetarna på den operativa nivån för att sedan avancera till en högre 
uppsatt position. Den positiva aspekten ser vi i att förstalinjechefen då redan är insatt i 
organisationens arbetssätt, målsättning och organisationskultur. På så sätt kan chefen 
leda medarbetarna mot organisationens mål på ett fungerande sätt då hon eller han redan 
har erfarenhet och är införstådd på vilka brister inom verksamheten som behöver 
förbättras eller utvecklas. Däremot kan även avancerandet innebära en utmaning för 
cheferna att se nya infallsvinklar och en korrekt extern helhetsbild av organisationen 
och dess arbetssätt. En av respondenterna har inte arbetat sig uppåt till rollen som chef 
från den operativa nivån och detta kan vi se som positivt då en förändrad relation till 
sina medarbetare inte kommer behöva utvecklas. Däremot kan även utmaningar uppstå i 
detta fall då den nyblivna externa chefen inte har den förförståelse och inblick i 
organisationen som hon eller han hade haft av en tidigare anställning inom samma 
organisation. Oavsett om förstalinjechefen tidigare arbetat inom organisationen eller 
inte kan vi se att chefen upplever flera olika känslomässiga påfrestningar i sin roll. Det 
för oss vidare in i avsnittet om känsloupplevelser. 
 
5.2. Chefens känsloupplevelser 
Det är viktigt att som chef kunna hantera de påfrestande känslor som uppstår vid samtal 
med medarbetare. En av anledningarna är att chefens yttrande av känslor kan komma att 
påverka samtalets innehåll negativt (George, 2000). Samtliga respondenter upplever 
kontinuerligt olika känslor i kontakt med medarbetare under en arbetsdag. Däremot är 
det främst de negativa känslorna som upplevs som känslomässigt påfrestande då 
chefens eget samvete och empati påverkas inför eller under samtal med medarbetare. 
Påfrestningen grundas i de situationer där chefen anar att en negativ respons kommer att 
uppstå från medarbetarens sida av en viss information eller kritik som ges till dem. 
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Informationen eller kritiken kan exempelvis handla om uppsägningar, tillsägningar 
angående misskötsel eller liknande information som chefen anar att medarbetaren 
kommer reagera negativt på. Negativa känslor som främst uppkommer hos chefen i 
kontakt med medarbetare är ledsamhet, stress, besvikelse, irritation, frustration och både 
fysisk och psykisk trötthet. De samtal som chefen upplever som känslomässigt 
påfrestande beror i många fall på chefens empatiska känslor gentemot medarbetaren. 
Det kan handla om att chefen känner igen sig och känner med medarbetaren som tar 
emot negativ kritik av något slag. Respondenterna beskriver att det aldrig är en härlig 
känsla för förstalinjechefen att ge en medarbetare negativ information då denne känner 
med sina medarbetare. I dessa situationer menar vi i enlighet med George (2000) att det 
är viktigt att chefen kan hantera negativt påfrestande känslor som uppstår. Detta dels för 
att främja en god relation med medarbetarna och dels för att nå ett önskat utfall av 
samtalet. Det kan vara effektivt att ge uttryck för de känslor som uppstår under samtal 
med medarbetare. Exempel på en sådan situation där det kan vara effektivt är då 
förstalinjechefen vill nå ut med ett specifikt budskap till en medarbetare som behöver 
förbättra sin arbetsprestation. Att uppvisa en känsla av besvikelse hos chefen kan ge en 
ökad effekt i att medarbetaren uppfattar allvaret i situationen och därmed tar till sig 
informationen eller kritiken på ett fungerande sätt. Däremot är det samtidigt viktigt att 
chefen tydligt förklarar på ett konstruktivt sätt hur medarbetaren kan utföra arbetet 
istället. Om endast kritik ges utan den konstruktiva förklaringen från chefen kan 
medarbetaren uppleva en känsla av otillräcklighet och därmed uppleva minskad 
motivation till arbetet. Det är viktigt att chefen anpassar sitt ledarskap och sin 
kommunikation efter medarbetarnas individuella egenskaper och förmågor. Detta då 
varje medarbetare tar till sig kritik på olika sätt och det är viktigt att chefen anpassar 
förmedlandet av kritiken situationsanpassat för att nå fram med sitt budskap till var och 
en. Respondenterna beskriver att de upplever att det krävs olika grad av exempelvis 
tydlighet, känslouppvisande eller strikthet för att kunna nå fram med sitt budskap till 
varje medarbetare. Genom att ha granskat det empiriskt insamlade materialet kan vi se 
att det spelar roll hur lång arbetslivserfarenhet chefen har inom rollen som 
förstalinjechef. Med tiden lär sig chefen att hantera rollen på bästa sätt gentemot 
medarbetarna. 
 
Den teoretiska referensramen betonar att känslor som uppkommer fyller olika 
funktioner i förstalinjechefens yrkesroll. Gemensamt för samtliga respondenter är att de 
tycker det är viktigt att ge uttryck för sina känslor och att det i vissa situationer kan vara 
positivt att uppleva en känslomässig påfrestning inför samtal med medarbetare. Det är 
enligt oss däremot viktigt att känslor inte dominerar ett samtal för att chefen ska kunna 
genomföra samtalet professionellt. Trots det kan det vara bra att uppleva känslomässiga 
påfrestningar inför obekväma samtal med medarbetare. Deras känsloupplevelser tyder 
på att förstalinjechefen genuint bryr sig om sina medarbetare, deras utveckling och 
välmående. Det hade varit underligt om chefen inför ett samtal där en varning eller 
uppsägning ska ges inte upplever någon typ av känslomässig påfrestning. Vi använder 
ordet underligt då vi inte anser det vara medmänskligt att som chef uppvisa en 
känslokallhet inför exempelvis förmedling av en varning eller uppsägning. 
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Förstalinjechefen har det främsta ansvaret över medarbetarnas utveckling, välmående 
och prestationer och därför anser vi att i deras ansvar ingår även att främja positiva 
relationer med dem.  
 
George (2000) har i sin artikel kommit fram till att förstalinjechefer som inte har 
förmågan att hantera sina känslor under samtal kan ha svårt att bygga och vårda sina 
relationer med medarbetarna. Det finns en likhet med det empiriska materialet där en av 
respondenterna beskriver att starka känslor kan komma att påverka ett samtal med en 
medarbetare negativt genom att ömsesidig förståelse inte nås under samtalet. Denna 
respondent beskriver att han i många fall går hem och tänker igenom hur han ska 
genomföra samtal som väcker starka känslor med medarbetare. Det är även något som 
vi rekommenderar då både den teoretiska referensramen och det insamlade empiriska 
materialet belyser värdet av att kunna hantera sina känslor i samtal med medarbetare.  
 
Då en chef upplever starka känslor som exempelvis frustration, irritation eller argsinthet 
gentemot en medarbetare menar vi i enlighet med respondenterna att det är av värde att 
reflektera kring sina känslor innan samtalet. Att reflektera kring vad känslorna bottnar i 
och varför kan i många fall vara bättre än att försöka ta en diskussion direkt på plats 
med medarbetaren. Det finns en risk att känslorna styr samtalet och att detta kan bidra 
till att impulsiva och irrelevanta argument läggs fram av båda parter. Genom denna 
eventuellt hetsiga diskussion kan budskapet med vad båda parter vill säga gå förlorat 
och risken finns att de kommer ångra sina val av argument vid ett senare skede. Att ta 
en diskussion dagen efter exempelvis en konflikt uppstått är av värde då reflektionen 
bidrar till ett mer logiskt tänkande av situationen som helhet och varför den uppkommit. 
Då båda parter reflekterat kring detta innan diskussionen blir samtalet tydligare för båda 
parter och av den andres åsikt, därmed kan förståelse för varandra lättare nås. Utifrån 
det empiriska materialet kan vi se att de känslor som väcks inför samtal med 
medarbetare är helt beroende av situation. Vilka känslor och hur starka de upplevs bör 
chefen reflektera kring. Även när och hur samtalet ska genomföras då det är viktigt att 
inte känslor under samtal ska resultera i negativa konsekvenser för medarbetarnas 
motivation till arbetet. Det kan däremot även vara av betydelse att genomföra ett samtal 
med en medarbetare direkt i vissa situationer där en konflikt uppstår. Ett exempel på 
detta kan vara diskussioner angående det dagliga arbetet, bland annat då en medarbetare 
inte ger bra service gentemot sina kunder. I dessa fall anser vi i enlighet med 
respondenterna att det är viktigt att chefen samtalar med denna medarbetare direkt och 
på ett lämpligt sätt frågar vad det kan bero på och förmedla vad som behöver förändras i 
deras uppträdande. Genom att samtala med sina medarbetare på ett fungerande sätt för 
oss in på nästkommande avsnitt angående kommunikationen. 
 
5.3. Kommunikationens betydelse i samtal med medarbetare 
Det finns flera likheter men även skiljaktigheter mellan den teoretiska referensramen 
och det insamlade empiriska materialet angående kommunikationen mellan 
förstalinjechef och medarbetare. Riggio och Reichard (2008) betonar i sin studie då de 
menar att det värdefulla i att förstalinjechefer är medvetna om sina emotionellt 



 40 

kommunikativa färdigheter är för att kunna kommunicera med medarbetare på ett sätt 
där båda parters budskap, åsikt och förståelse nås. Respondenterna anser att tydligheten 
under kommunikation med medarbetare är den viktigaste faktorn för att ömsesidig 
förståelse ska kunna nås. Även aspekter såsom öppenhet, respekt och en strävan mot 
förståelse för varandra är avgörande för en fungerande kommunikation. Vi är eniga i det 
både vad Riggio och Reichard (2008) belyser samt vad respondenterna menar. Detta då 
vi menar att om en chef inte är medveten om sina emotionella färdigheter och förmågor 
gentemot medarbetare kan det bli svårt att föra samtal där förståelse nås från båda 
parter. 
  
Meng (2014) belyser detta område och förklarar att kommunikation bör anpassas efter 
medarbetarens emotionella och kommunikativa förmågor. Här kan vi se en likhet 
mellan tidigare forskning och det empiriska materialet. Återkommande förklarar 
respondenterna att de anpassar sin kommunikation efter medarbetarens personlighet. 
Samtliga respondenter upplever situationsanpassad kommunikation som en utmaning då 
den kräver en insikt i att förstå medarbetarnas personliga egenskaper och 
kommunikativa förmågor. För att ett samtal ska nå en önskad effekt och förståelse hos 
båda parter krävs det att samtalet är format efter den enskilde medarbetaren. Det kan 
vara en utmaning att samtala med en medarbetare som chefen ännu inte känner så väl. 
Därför är det viktigt att chefen lär känna sina medarbetare och kontinuerligt försöker 
skapa sig en förståelse för deras olika känslomässiga och kommunikativa uttryck. På så 
sätt får chefen större möjlighet att anpassa samtalen efter den enskilda medarbetaren. 
Att hantera samtal där förstalinjechefen upplever känslomässig påfrestning kan det vara 
av värde att det i dessa situationer finns tillgänglig stöttning. Det är betydelsefullt för 
förstalinjechefer att kunna få stöttning från någon som hon eller han känner sig trygg att 
diskutera med oavsett om det exempelvis är en kollega, chef eller en utomstående 
familjemedlem. Stöttning kan hjälpa förstalinechefen att se fler synvinklar på 
situationen. Detta kan öka kvalitén på kommunikationen under samtalet mellan 
förstalinjechefen och medarbetaren vid det specifika tillfället.  
	  
Det finns en likhet med respondenternas upplevelser och det som Meng (2014) 
understryker i sin studie om att förstalinjechefen inför samtal bör förbereda sig på 
medarbetarnas eventuella reaktioner för att vara förberedd och kunna förmedla 
budskapet på ett fungerande sätt. Det är av betydelse för chefen då varje enskilt samtal 
är unikt i sig beroende på vad situationen handlar om och vem som är inblandad. Ett 
framträdande mönster hos samtliga respondenter angående kommunikation är att 
känslomässiga påfrestningar uppstår då information ska förmedlas till medarbetarna där 
chefen på förhand kan ana att en negativ reaktion kommer att väckas hos dem. I dessa 
situationer beskriver respondenterna att känslor väcks som exempelvis nervositet inför 
samtal. Om chefen på förhand har en föreställning av att medarbetarens reaktion av ett 
samtal kommer vara i form av någon typ av oförståelse är chefens förberedelse inför 
detta samtal viktig. Detta är något som även respondenterna belyst då de upplever att 
nervositeten bottnar i medarbetarens eventuella reaktion. En av respondenterna förklarar 
att det vid sådana samtal är viktigt att uppvisa sina känslor för medarbetaren men att 



 41 

samtidigt hålla det på en fungerande och professionell nivå. Att uppvisa för starka 
känslor gentemot en medarbetare kan resultera i att samtalet inte genomförs på ett 
fungerande sätt där det inte får den önskvärda effekten. Det är positivt att 
förstalinjechefen uttrycker känslor under samtal då detta kan leda till att chefen och 
medarbetaren vågar uttrycka sina åsikter och tankar i större utsträckning.  
 
5.3.1 Organisationskulturen och dess påverkan på kommunikation 
Meng (2014) belyser att en organisationskultur som präglas av positivitet är gynnsamt 
för organisationens verksamhet på flera sätt. En positiv organisationskultur mellan 
medarbetarna är främst uppbyggd av den chef som står medarbetarna närmast, det vill 
säga förstalinjechefen. Varje organisation har en unik organisationskultur där informella 
roller, normer och grupperingar bland dess medlemmar ser annorlunda ut från 
organisation till organisation. Att som chef försöka förändra en redan rådande 
organisationskultur upplever respondenterna vara en utmaning, speciellt i de fall 
kulturen funnits på arbetsplatsen under en längre period. Däremot menar de det inte 
vara en omöjlighet. Vi ser på organisationskulturen som den atmosfär som informellt 
råder bland organisationens samtliga medlemmar. Om en organisation präglas av en 
negativ organisationskultur, med exempelvis ständiga konflikter, dispyter och 
fientlighet, är det nödvändigt att som chef förändra denna rådande kultur. Kulturen i 
organisationen påverkar förstalinjechefers känslor och agerande. Då det råder en öppen, 
ärlig och positiv kultur med ett fungerande samarbete mellan förstalinjechef och 
medarbetare upplevs mindre känslomässig påfrestning inför samtal med medarbetare 
upplevs av chefen. På samma sätt finns ett mönster som påvisar det motsatta, att i en 
negativ organisationskultur som präglas av tryckt stämning och dispyter upplever 
förstalinjechefen det känslomässigt påfrestande och svårhanterligt att samtala med sina 
medarbetare.  
 
Det är av betydelse att förstalinjechefen har förståelse för den kultur som aktuellt råder i 
organisation. På så sätt kan chefen enklare förstå varför medarbetare agerar på ett visst 
sätt. Då chefen har denna förståelse skapas en fungerande kommunikation och 
förståelse för varandra i deras samtal. Genom detta upplevs inte förmedlande av 
information via samtal med medarbetare lika känslomässigt påfrestande hos 
förstalinjechefen. Det kan bidra till att chefen inte känner lika stor oro eller nervositet 
inför medarbetares eventuella reaktioner på information som de kan ha upplevt i annat 
fall. Med en förståelse för den rådande organisationskulturen anser vi att chefen enklare 
kan se vilket hanterande och tillvägagångssätt som är lämpligt inför samtal med 
medarbetare. Vi har genom denna studie förstått att organisationskulturen kan vara svår 
att identifiera och förstå av förstalinjechefen i början av sin yrkesroll. Då den innefattas 
av informella roller, normer, konkurrens och grupperingar är det av värde att chefen har 
förmågan att läsa av medarbetares agerande och icke verbala signaler. Denna förmåga 
för oss vidare in på avsnittet om den emotionella intelligensen hos förstalinjechefen.  
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5.4. Emotionell intelligens 
Iuscu, Neagu och Neagu (2012) belyser i sin studie att EI är en nödvändig egenskap hos 
förstalinjechefen för att kunna nå personlig och professionell utveckling, både sin egen 
och medarbetarnas. Förmågan till att vilja och kunna utvecklas som förstalinjechef är 
viktig att samtliga har. På detta sätt får förstalinjechefen möjlighet att utvecklas i hur 
hon eller han utför samtal på. Om de är måna om att utvecklas kan även deras relation 
till medarbetarna förbättras. Detta då det tyder på att chefen uppvisar att även hon eller 
han har brister och begår misstag på samma sätt som dem. Att uppvisa denna ödmjukhet 
gentemot medarbetarna skapar respekt och förtroende dem emellan. Den emotionella 
intelligensen hos förstalinjechefer är betydelsefull och nödvändig för att de ska kunna 
utföra ett fungerande ledarskap gentemot medarbetarna. Om chefen inte är medveten 
om både sina egna och medarbetarnas känslor och har förståelse för dem kan denne inte 
heller förstå sitt eget eller deras agerande. Denna förståelse krävs för att skapa god 
kvalité under samtal med medarbetarna.  
	  
Den teoretiska referensramen påvisar hur pass stor del av chefens beteende och 
agerande som smittar av sig på medarbetarna och tvärtom. Förstalinjechefen kan 
använda sig av sin emotionella intelligens under samtal med medarbetare på det sätt att 
utstråla en specifik känsla vid tillfället i syfte att även medarbetaren ska uppleva denna 
känsla. Det sägs att det viktigaste inte är vad chefen verbalt förmedlar utan hur 
förmedlandet presenteras. Det måste däremot ske på ett rättvist och etiskt sätt för att inte 
förvirra eller få medarbetaren att uppleva en känsla som den egentligen inte känner. På 
liknande sätt kan förstalinjechefen använda sig av sin emotionella intelligens i att förstå 
hur medarbetare känner och reagerar på specifik information. Det är av värde att som 
chef kunna läsa av medarbetarnas icke verbala signaler under samtal eller möten. De 
signaler som kan vara viktiga att som chef vara uppmärksam på är medarbetarnas 
kroppsspråk, miner, gester och tonläge i rösten under samtal med dem.  
	  
Respondenterna är måna om att försöka förstå medarbetarnas känslor i olika 
arbetssituationer och att de anser det vara värdefullt för att kunna skapa en förståelse 
kring deras känslouttryck och agerande. De förklarar att en känslomässig påfrestning 
uppstår i de fall då de upplever att medarbetarnas verbala och icke verbala uttryck 
motsätter sig varandra. De menar att de kan se situationer där en medarbetare 
exempelvis verbalt uttrycker att den har en positiv inställning till ett specifikt arbete 
men att dennes kroppsspråk, miner eller gester tyder på något annat. Vi kan utifrån vårt 
empiriska material se att känslomässiga påfrestningar väcks hos förstalinjecheferna i 
dessa tillfällen och att de därmed kan uppleva situationen som svårhanterlig. Genom att 
förstå en medarbetares känslouttryck kan chefen tydligt se och uppfatta om det 
exempelvis är en medarbetare som inte mår bra på arbetsplatsen eller att den exempelvis 
inte delar chefens åsikt angående en arbetsuppgift. På så sätt kan förstalinjechefen 
anpassa sin kommunikation och sitt förmedlande efter medarbetarens känslor. Därmed 
kan chefen även skapa en god relation med medarbetarna där ett fungerande samspel 
främjas.  
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Det är viktigt att förstalinjechefen är medveten om sin kommunikativa förmåga och 
även sin emotionella intelligens. Detta då chefen upplever en känslomässig påfrestning i 
de fall medarbetare inte förstår budskapet med det som chefen förmedlar. Att 
medarbetarna inte når denna förståelse kan handla om att chefen själv inte är medveten 
om hur hon eller han presenterar informationen och lägger upp sina argument. Att som 
chef inte kunna se hur de själva framstår under ett samtal med medarbetare tyder på en 
låg emotionell intelligens. En låg grad av EI kan påverka relationen och samspelet 
mellan chef och medarbetare negativt då det inte uppnås någon förståelse dem emellan 
vilket för oss vidare in i samspelets betydelse.  
 
5.5 Samspelets betydelse 
Isik, Timuroglu och Aliyev (2015) hävdar att organisationer inte hade klarat av att 
uppnå sina mål utan medarbetares prestationer. Däremot hade inte medarbetares 
prestationer varit lika värdefulla utan ett fungerande samspel mellan förstalinjechefen 
och dem. Det är helheten av medarbetarnas prestationer som i slutändan kan resultera i 
ett önskvärt resultat. Samtliga respondenter beskriver att de upplever det råda ett gott 
samspel mellan de och sina medarbetare. Samspelet beskriver de präglas av 
hjälpsamhet, öppenhet, laganda, ärlighet och respekt. Genom ett fungerande samspel 
förstalinjechef och medarbetare emellan kan samtal eller möten dem emellan 
automatiskt blir mindre känslomässigt påfrestande för chefen. Då samspelet genomsyras 
av ovanstående aspekter och att de kan bidra till att förstalinjechefen kommunicerar på 
ett mer värdefullt sätt där medarbetarna tar till sig information och kritik som ges. Det 
är som förstalinjechef även viktigt att beakta hur denne positionerar sig gentemot 
medarbetarna på den operativa nivån. Samspelet dem emellan försämras i de fall där 
förstalinjechefen uttrycker sin maktposition på ett sätt där medarbetarna upplever sig 
vara underordnade och mindre värdefulla i sina prestationer, tankar och åsikter. Att på 
detta sätt “sätta sig över” sina medarbetare är viktigt att förstalinjechefen undviker då ett 
försämrat samspel kan bildas utifrån detta och även innebära en sämre kommunikation 
dem emellan. I sin tur kan detta även öka chefens känslomässiga påfrestningar vid 
samtal med medarbetarna. Det kan handla om att chefens känslomässiga påfrestning är 
ett resultat av ett negativt samspel med sina medarbetare. Den respondent som var själv 
i att belysa vikten av tillit till sina medarbetare och deras kompetenser var både äldst 
och hade längst erfarenhet av rollen som förstalinjechef. Vi är eniga i hennes åsikt om 
att det är viktigt att inte på ett överordnat vis kontrollera medarbetarna i deras arbete att 
de sköter sitt arbete på ett fungerande sätt. Respondenten i fråga menade att det är först 
då medarbetarna känner att de är behövda i sitt arbete och att de har förtroende från 
förstalinjechefen att de klarar av att sköta arbetet på ett optimalt sätt som främjar ett gott 
samspel grundat i tillit mellan dem kan växa fram. Ett fungerande samspel mellan chef 
och medarbetare byggs genom goda relationer dem emellan. Vi analyserar vidare kring 
detta i avsnittet nedan.  
 
5.5.1 Relationen mellan chef och medarbetare 
Att det krävs en god relation mellan förstalinjechefen och medarbetarna menar Sam 
Lam och O’Higgins (2012) för att chefen ska kunna motivera och utveckla deras 
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arbetsprestationer och även samspelet dem emellan. Medarbetare som ska ta emot 
information eller kritik av en förstalinjechef behöver kunna känna att denna information 
eller kritik är befogad och har betydelse på deras arbetsprestationer och utveckling. 
Goda arbetsrelationer bör genomsyras av tillförlitlighet, trygghet, inspiration och 
respekt parterna emellan. Samtliga respondenter ansåg sig ha goda arbetsrelationer med 
sina medarbetare. Deras relationer berättar de genomsyras av en ömsesidig respekt och 
öppenhet i mötet med varandra. Genom att skapa en god relation till sina medarbetare 
kan samtal ske på ett sätt där känslomässiga påfrestningar av förstalinjechefen minskar 
inför samtal med dem. En av respondenterna förklarar att det är viktigt att skilja på en 
kompisrelation och en arbetsrelation. Hon menar att under arbetstid är det viktigt att 
medarbetarna vet vilka roller de har och att dem kan anta denna roll professionellt på 
arbetsplatsen. Det är något som är betydelsefullt trots att resterande respondenter inte 
belyst detta. Om både förstalinjechefen och medarbetarna vet vilka yrkesroller de har i 
organisationen kan samtal dem emellan ske på ett professionellt sätt där privata känslor 
inte blandas in. Om detta sker kan samtalets utfall gå åt en felaktig riktning där 
konsekvensen kan bli att arbetsrelationen dem emellan kan påverkas negativt. Flertalet 
av förstalinjecheferna upplever det vara en utmaning att skilja på en privat- och 
arbetsmässig relation, speciellt i de fall chefen och medarbetaren umgås på privat tid. 
Utmaningen kan ligga i att chefen vill nå goda arbetsrelationer till sina medarbetare där 
ett positivt samspel dem emellan främjas. I det tidiga skedet av studien såg vi en 
problematik i att förstalinjechefen inte samtalar med medarbetarna på ett lämpligt sätt 
då detta kan komma att påverka relationen dem emellan. Genom studien har vi kommit 
till insikt i att då förstalinjechefen har förmågan att kommunicera genom bland annat sin 
emotionella intelligens på ett lämpligt sätt uppfattas deras information på det önskvärda 
sättet av medarbetarna. Då chefen uppfattas på det sätt denne strävar efter i mötet med 
medarbetare påverkas relationen dem emellan positivt.  
 
Något som Gill (2008) tar upp i sin studie och som även det empiriska insamlade 
materialet visar är att konstruktiv feedback till medarbetare är viktigt för att det ska 
kunna skapas en fungerande arbetsrelation mellan dem och förstalinjechefen. Det är 
positivt att samtliga chefer kontinuerligt ger sina medarbetare konstruktiv feedback. 
Genom denna feedback upplever medarbetarna att deras arbetsprestationer är viktiga, 
betydelsefulla och uppskattade. I de fall förstalinjechefen uppvisar känslor då 
exempelvis konstruktiv kritik ges till en medarbetare är det viktigt att dessa känslor 
speglar budskapet av kritiken. Feedback av chefen bör formuleras på ett sätt som når 
medarbetarens förståelse av informationen. Därmed kan förstalinjechefen exempelvis 
uppvisa en känsla av besvikelse då en medarbetare medvetet slarvat i sitt arbete. Det 
kan enligt oss resultera i att medarbetaren upplever en känsla av dåligt samvete 
gentemot chefen. Denna upplevda känsla kan vara gynnsam för chefens budskap då 
medarbetaren i detta fall mest troligtvis kommer ta till sig kritiken och inte vilja begå 
denna slarvighet igen. Vidare behöver förstalinjechefen reflektera kring sina 
känsloupplevelser innan de ger uttryck för dem. Detta då exempelvis en känsla av ilska 
uppstår hos chefen gällande en medarbetares arbetsprestation och behöver förmedla 
detta till denne är det viktigt att känslan av ilska inte genomsyrar samtalet. Detta kan 
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bidra till att medarbetaren inte tar till sig kritiken då den upplever sig vara i en utsatt 
position och istället agerar defensivt gentemot chefens argument. I dessa och liknande 
fall är det av värde att förstalinjechefen först kan reflektera kring situationen för att 
sedan omvandla ilskan till ett konstruktivt och pedagogiskt förmedlande gentemot 
medarbetaren i samtalet.  
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6. Slutsatser 
Vår studie visar att situationer där förstalinjechefer främst upplever känslomässig 
påfrestning vid samtal med medarbetare är då de behöver förmedla information till 
medarbetare de upplever som obekväm. Det handlar i många fall om då chefen anar att 
medarbetaren kommer reagera negativt på informationen som ges. Dessa situationer kan 
bland annat handla om uppsägningar, varningar eller negativ kritik som ska förmedlas. 
Anledningen till att känslomässig påfrestning upplevs vid dessa samtal grundas i att 
chefen känner empati gentemot medarbetaren. Känslor som kan uppstå vid exempelvis 
en uppsägning är dåligt samvete, nervositet och ledsamhet. Vid negativ kritik eller 
varningar består den känslomässiga påfrestningen mer av känslor som irritation, 
frustration eller besvikelse. Vid de situationer som väcker känslomässig påfrestning vid 
samtal med medarbetare är det viktigt att chefen har förmågan att hantera dessa känslor. 
Detta för att kunna kommunicera på ett fungerande sätt under ett kommande samtal där 
medarbetarens förståelse nås. Det innebär att anpassa sitt ledarskap och uppförande 
under samtalet utefter medarbetarens personlighet och egenskaper. 

Det är viktigt att som förstalinjechef inte låta känslor dominera ett samtal med en 
medarbetare då det kan leda till att samtalets utfall inte utförs rationellt. Därmed är 
förstalinjechefers reflektion och mentala förberedelse inför ett samtal viktig. Det 
handlar om att tänka igenom kärnan till sina känsloupplevelse och varför samtalet 
behöver genomföras. Denna reflektion ser vi bidrar till en ökad förståelse och 
förberedelse inför medarbetarnas eventuella reaktioner och åsikter vid samtalet. Detta 
bidrar i sin tur till att chefen på ett tydligt sätt kan förklara budskapet så att 
medarbetaren förstår och accepterar informationen. I de fall då förstalinjechefen 
reflekterat kring en situation men ändå upplever en osäkerhet kan stöttning vara av 
värde. Det kan vara positivt att se flera synvinklar på en situation för att kunna se 
helheten av den för att kunna agera rationellt. Upplevda känslomässiga påfrestningar 
vid samtal med medarbetare minskar hos chefen då de har förmågan och redskapen att 
förbereda sig och hantera samtal på ett lämpligt sätt. Vi kan se att förstalinjechefens 
ålder spelar liten roll i förmågan att kunna hantera samtal på lämpligt sätt. Däremot har 
längden på arbetslivserfarenheten av rollen som förstalinjechef en betydande roll. Ju 
längre erfarenhet chefen har inom rollen desto bättre rustad är hon eller han i 
hanterandet av känslomässiga påfrestningar vid samtal med medarbetare. Då 
förstalinjechefen bygger och upprätthåller goda relationer och ett fungerande samspel 
mellan sig och medarbetarna kan vi konstatera att känslomässiga påfrestningar vid 
samtal minskar.  

Det krävs av förstalinjechefen att förstå den organisationskultur som råder i 
organisationen för att kunna avgöra vilket tillvägagångssätt som är lämpligt inför samtal 
med medarbetare. Vidare är det betydelsefullt att chefen har förmågan att förstå 
medarbetarnas olika beteenden och uppträdanden på arbetsplatsen. Hanterandet av 
upplevda svårhanterliga och känslomässiga samtal med medarbetare behöver ske på ett 
situationsanpassat sätt där ömsesidig förståelse nås. Att som förstalinjechef kunna 
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reflektera kring och förbereda sig på hur ett samtal bör hanteras samt även ha förmågan 
att tydligt genomföra det på detta sätt ökar samtalets kvalité och utfall. Vi kan 
konstatera att då förstalinjechefen upplever att de har goda relationer med sina 
medarbetare där ömsesidigt förtroende och respekt är kärnan minskar de känslomässiga 
påfrestningarna på ett naturligt sätt i kontakten med dem. 
 
6.1. Reflektion över studiens genomförande 
En kvalitativ metod var lämplig för att nå den kunskap vi eftersökte för att besvara 
forskningsfrågan. Efter genomförda intervjuer upplevde vi att flera av de frågor vi 
ställde under intervjuerna inte var nödvändiga för att kunna besvara vår forskningsfråga 
och vårt syfte. Däremot anser vi att det var positivt att ha intervjutillfällen på minst en 
timmas tid, detta för att få respondenterna att ”bli varma i kläderna” och avslappnade 
inför sina svarstaganden. Detta kan därmed ha påverkat resultatet på det sättet att vi fick 
sanningsenliga svar från respondenterna under intervjuerna. 

Att respondenterna på förhand erhållit vårt informationsbrev gällande vår studie och 
dess ämnesområde för att sedan kunna ta ställning till om de ville medverka eller inte 
anser vi var av värde för vår studie. Att de redan hunnit reflektera vad de upplever som 
känslomässigt påfrestande i sin yrkesroll var värdefullt för oss då vi menar att vi fått 
genomtänkta svar under våra intervjuer. 
 
Anledningen till att vi inte ansåg ytterligare enkäter hade styrkt vår studies resultat var 
att vi ville nå djupgående svar på intervjufrågorna då vi gavs möjligheten att ställa 
eventuella följdfrågor vid otillräckliga svar. En enkätundersökning menar vi däremot 
kan ha gett oss kompletterande information som vi inte kunnat nå under fysiska 
intervjuer. Genom att svara på en anonym enkätundersökning hade möjligtvis en del 
respondenter vågat svara mer sanningsenligt i jämförelse med en intervju. Detta har vi 
haft med oss i tankarna inför och under intervjuerna då vi haft som målsättning att få 
respondenterna att känna sig så bekväma och avslappnade som möjligt under 
intervjutillfällena. I det stora hela anser vi att vårt tillvägagångssätt under insamlandet 
av det empiriska materialet var lämpligt för att nå relevant kunskap. 
 
6.2. Förslag till fortsatta studier 
Enligt oss hade det varit intressant att för fortsatta studier undersöka hur medarbetare 
påverkas av sin närmsta chefs uttrycka känslor. Detta för att vi i denna studie kommit 
till insikt att förstalinjechefens känsloupplevelser i många fall avspeglas på 
medarbetarna. Därmed hade det varit intressant att undersöka hur dessa känslouttryck 
påverkar medarbetarna och vilka känslor som väcks hos dem som en följd av chefens 
uttrycka känslor.  
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Bilaga 1. Intervjuguide  
Förstalinjechefens yrkesroll 

- För de som inte känner till er organisation, vill du berätta med vad och hur ni 
arbetar? 

- Berätta om när och hur det gick till när du blev förstalinjechef här?  
- Vad tänkte du om att bli chef? Blev det så som du föreställde dig? 
- Hur skulle du beskriva din arbetsroll?  
- Hur ser en vanlig vecka ut för dig? 
- Hur lång erfarenhet har du av din ansvarsroll för medarbetare? 
- Hur många medarbetare har du ansvar för? 
- Kan du berätta vad detta ansvarsarbete innebär? 
- Rekryterar du ny personal? 
- Har du en tidigare utbildning i ledarskap eller kommunikation? 

 
Kommunikationens betydelse 

- Vad innebär god kommunikation för dig? 
- Hur ser kommunikationen ut mellan dig och medarbetare? 
- Vilka situationer upplever du kommunikationen som svårhanterlig eller 

känslomässigt påfrestande? 
- Varför upplever du dessa situationer som obekväma? 
- Finns det någon specifik information som du upplever känslomässigt 

påfrestande eller obekväm att förmedla till medarbetarna?  
- Har du exempel på ett sådant samtal?  
- Hur upplevde du det och vilka känslor uppstod? Hur hanterade du det? 

 
Samtal 

- Hur ofta upplever du att du behöver hantera obekväma samtal? 
- Vänjer man sig vid dessa samtal efter ett tag och hanterar de bättre med tiden? 
- Kan du själv öva på att hantera samtal med medarbetare bättre? 
- Hur förbereder du dig inför dessa obekväma samtal? Exemplifiera. 
- Ser dina förberedelser olika ut beroende på situation eller vilken typ av samtal 

det handlar om? Varför det? 
- Tror du att dina aningar om hur medarbetare kommer att reagera på din 

information påverkar dina känslor inför ett samtal? 
- I vilken miljö genomför du helst känslomässigt påfrestande samtal med 

medarbetare? 
- Hur tror du att din personlighet påverkar samtalet med medarbetare? 
- Har du i efterhand upplevt att du hanterat ett samtal på ett dåligt sätt? Varför 

det?Vad hände då? 
- Tar du lärdom av tidigare samtal du haft med medarbetare? 
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Organisationskultur och dess påverkan på kommunikation 
- Vad är en god organisationskultur för dig? 
- Hur skulle du beskriva kulturen bland medarbetarna i denna organisation? 
- Finns det grupperingar bland medarbetare?  
- Konkurrens, dispyter eller konflikter mellan dessa? 
- Informella maktroller bland medarbetare? 
- Hur tror du att organisationskulturen påverkar dina känslor inför samtal eller 

möten med medarbetare? 
- Hur tror du organisationskulturen påverkar ditt hanterande av känslomässigt 

påfrestande samtal med medarbetare? 
 
Emotionell intelligens - EI 

- Kan du se på medarbetare hur de reagerar på information du ger i samtal? 
- Hur läser du av deras kroppsspråk, miner, gester eller tonläge i rösten.  
- Tvärtom? Kan de se på dig hur du känner? 

 
Samspelets betydelse 

- Vad innebär ett gott och fungerande samspel för dig? 
- Hur skulle du beskriva samspelet mellan dig och medarbetarna? 
- Hur går du tillväga för att främja ett gott och fungerande samspel mellan dig och 

dina medarbetare? 
- Hur fungerar du ihop med din närmsta chef? 
- Hur ser samspelet ut med din närmsta chef? 

 
Relationen mellan chef och medarbetare 

- Vad har du för relationer med medarbetarna? 
- Hur ser medarbetarnas förtroende ut för dig?  
- Hur ser du på feedback och kritik gentemot dina medarbetare? 
- Har ni möten där samtliga medarbetare träffas? Vad pratar ni om då? 
- Vid vilka situationer tror du det kan vara viktigt att visa känslor dina inför 

medarbetare? 
- Hur tror du att dina känslor påverkar ditt beteende gentemot medarbetarna? 
- Hur tror du att dina uttryckta känslor kan påverka medarbetarnas beteende? 
- Uttrycker du dina känslor ibland medvetet vid samtal med medarbetare för att nå 

deras förståelse eller acceptans av din information? 
 
Chefens känsloupplevelser 

- Vilka känslor är det du främst upplever inom din yrkesroll vid samtal med 
medarbetare?  

- Vid vilka tillfällen eller situationer upplever du dessa känslor? 
- Varför tror du att dessa känslor uppstår? 
- Kan det vara positivt att uppleva känslor som är påfrestande inför samtal med 

medarbetare? Varför tror du det? 



 3 

- Får du någon typ av hjälp eller stöttning inför samtal du upplever som 
känslomässigt påfrestande?  

- Vid vilka tillfällen väljer du medvetet att visa känslor gentemot medarbetare? 
- Varför gör du det? 
- Vid vilka situationer vill du dölja dina känslor i din yrkesroll gentemot 

medarbetarna? Exemplifiera gärna.  
 
Övrigt 

- Är det något du vill tillägga som du tycker är viktigt, som vi inte pratat om idag? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 
 
Hejsan!  
 
Våra namn är Ines och Viktoria och vi studerar Personalekonomiprogrammet på 
Högskolan Väst i Trollhättan. Vi skriver vår kandidatuppsats denna termin om 
känslomässiga påfrestningar som kan upplevas av förstalinjechefer vid samtal med 
medarbetare. Även hur chefer förbereder sig inför känslomässigt påfrestande samtal 
eller möten med medarbetare och hur hon eller han går tillväga vid förmedlandet av 
information som upplevs som obekväm.  
 
För att kunna genomföra vår uppsats är vi intresserade av att intervjua ett mindre antal 
förstalinjechefer och undrar om just Du har tid och lust att ställa upp i en intervju. 
Intervjun är anonym där både ditt och organisationens namn kommer att anonymiseras 
och hållas under sekretess. Materialet från intervjun kommer endast användas i vår 
uppsats empiridel. Studien kommer publiceras på portalen DiVA som är en söktjänst för 
studentuppsatser.  
 
Vi skulle uppskatta om du vill återkoppla till oss under nästa vecka genom att tacka ja 
eller nej till denna intervju. Eventuella frågor du har svarar vi gärna på via mail eller 
över telefon. 
 
Hoppas vi hörs av snart! 
 
Tack på förhand,  
Ines Maslovski & Viktoria Sundblad 
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