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Sammanfattning 
Ledarskap har länge varit ett omskrivet område inom forskningen varvid mycket 

information finns att hämta i ämnet. Stort fokus ligger exempelvis på områden så som 

önskvärda attribut som bör finnas hos ledaren och attraktiva ledarskapsstilar.  

Vår studie handlar däremot inte om en ledares ledarskapsstil eller personlighet, utan om 

dennes upplevelse av press och stress i sitt yrke. Vidare har vi valt att undersöka hur 

upplevelsen av stress och press skiljer sig åt mellan ledare som blivit rekryterade internt 

gentemot ledare som blivit rekryterade externt. Vi anser att beaktningen av denna 

skillnad inte fått tillräcklig uppmärksamhet då vi tror att det kan vara viktigt för företag 

och organisationer att veta hur de kan hjälpa sina rekryterade ledare att må bättre och 

därmed prestera och uppnå bättre resultat. 

Studien är utförd på åtta personer som alla arbetar på en ledande position inom olika 

branscher, företag och befattningar. Av dessa åtta är fyra ledare externrekryterade och 

fyra internrekryterade. Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi där vi 

utförde semistrukturerade intervjuer av våra respondenter för att kartlägga när och 

varför de känner och upplever press och stress. 

De slutsatser och resultat som vår studie gett upphov till utifrån det empiriska materialet 

är att trots att det finns likheter i varför ledare upplever press och stress så finns det 

också markanta skillnader. De flesta ledare, oavsett rekryteringssätt, menade att det ofta 

var mycket att göra och att pressen från ovanstående ledare var ett ständigt faktum. 

Många upplevde också att resurserna de fick för att utföra sitt arbete inte alltid räckte 

till, vilket gjorde dem stressade. Många av respondenternas psykiska och fysiska men 

som uppstått till följd av stressen var också liknande för både de intern och 

externrekryterade ledarna med huvudvärk och trötthet som främsta symptom.  

De skillnader vi uppmärksammat var att våra externrekryterade ledare var eniga om att 

de i början på deras nya tjänst upplevde att det var mycket nytt att lära sig, inte bara när 

det gäller arbetsuppgifterna men också vad gäller företagskulturen på den nya 

arbetsplatsen. Detta ledde många gånger till en känsla av stress över att behöva ta in 

mycket information snabbt och samtidigt kunna prestera och göra ett bra jobb. Vad de 

internrekryterade, som redan hade informationen och kunskapen om företaget och i 

många fall också om vad arbetet innebar, kämpade snarare med att hitta sin plats i 

företaget och i arbetsgruppen. Relationen till de anställda ansågs som den svåraste 

övergången för dessa ledare. 

Vad vi också uppmärksammande var att samtliga ledare kände en form av rollstress, 

däremot skiljde sig rollstressen åt mellan de två kategorierna. De externrekryterade 

kände mer av vad som kallas en rolltvetydighet vilket innebär en svårighet att se och 

veta vilka uppgifter som de förväntas utföra.  Detta berodde då på det faktum att de inte 

arbetat inom företaget innan och därför var osäkra på rutiner, processer och företagets 

kultur. De internrekryterade upplevde å andra sidan en rollkonflikt där de kände att de 

fick motsägelsefulla direktiv i sitt arbete. Deras rollkonflikt var också till stor del 

bunden till relationerna på arbetsplatsen, vilket alla våra internrekryterade respondenter 

tog upp som en viktig faktor till den upplevda stressen. Vad empirin dock visade oss var 

att de externrekryterade inte upplevde en lika stark rollstress som de internrekryterade 

då deras rolltvetydighet ofta försvinner med tiden allteftersom de lär sig 

arbetsuppgifterna. 



 

 

Sammanfattningsvis visar empirin indikationer på att oavsett vilket sätt en ledare blir 

rekryterad på kommer denne att uppleva stress och press då kraven på en ledare alltid 

finns där och att många faktorer till stressen är gemensamma. Vad vår studie däremot 

har visat är att rekryteringssättet i vissa fall kan komma att påverka vilka situationer och 

stressmoment man som ledare ställs inför och därmed också ha en påverkan på när och 

varför ledare upplever stress och press. 
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1. 0. Problembakgrund 

1.1. Arbetsdemografi 
Varje år anställs hundratusentals människor till tjänster i Sverige. Från statistiska 

centralbyrån (SCB) och Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik (AKU) rapporteras 

varje år statistik som framställer hur många nyanställningar som sker i Sverige under de 

olika kvartalen. Genom dessa rapporter kan flöden av anställningar sedan upptäckas 

mellan två kvartal och på så sätt beräkna dem. Detta gäller både nyanställningar samt 

förflyttningar mellan två olika arbeten.(SCB, 2010)  

Vidare beskriver SCB hur dessa nyanställningar har gått till, via internrekrytering eller 

externrekrytering där internrekrytering innebär ett skifte av arbete och tjänst men hos 

samma arbetsgivare. I denna studie ser vi externrekryterade ledare som någon som 

antingen bytt arbetsgivare eller arbetsort. Att de gjort en skillnad på intern och extern 

rekrytering beror främst på att de externa rekryteringarna är mätbara på ett sätt som de 

interna inte är. De externrekryterade kan mätas exakt medan internrekryteringar är mer 

diffusa. Under 2009 externrekryterades cirka 283 000 människor per kvartal medan 48 

700 fick nytt jobb via internrekrytering. (SCB, 2010)  

Arbetskraftsutbudets demografi i Sverige har under åren även förändrats från att de 

anställda arbetat på samma arbetsplats under hela det arbetsverksamma livet till att de 

anställda ofta strävar efter att arbeta sig uppåt längs karriärstegen. Att uppnå detta 

innebär byte av arbete och arbetsplats mer än en gång under en karriär (Chen, 2005, 

s.260). Det handlar alltså om att ständigt uppgradera sig själv inom olika organisationer. 

Genom denna förändring av arbetsmiljön har personalomsättningen ökat markant 

(Bradley, 2006, s.67).  
 

I dag är det även en större andel av befolkningen som väljer att vidareutbilda sig på en 

eftergymnasial nivå (SCB, 2008) och konkurrensen om de högre positionerna blir därför 

allt hårdare. Tidigare kunde man med endast en gymnasieutbildning klättra inom 

organisationerna och inta en ledande position (SCB trender och prognoser, 2011, s.66-

67) medan företagen i nuläget nästan alla kräver en högre utbildning. Ledarens roll har 

med tiden även blivit mer komplicerad i och med den globalisering vi sett de senaste 

årtiondena. Detta har lett till fler och mer komplexa arbetsuppgifter för ledaren och 

företagen i allmänhet. (Ekonomifakta, 2011) 

1.2. Ledarskap 
Ledarskap har genom tiderna definierats på många olika sätt, vilket kan skapa förvirring 

kring begreppet (Dubrin, 2004, s.21). Den definition vi utgår från i denna uppsats är att 

”ledarskap är att ha förmågan att inge förtroende och stöd bland de personer som behövs 

för att uppnå organisationens mål” (Dubrin, 2004, s.3). Ledarna i en organisation 

hjälper också till att forma och definiera arbetet som i sin tur bidrar till att företaget på 

lång sikt kan överleva. (Sarros & Sarros, 2011, s.237) Goda ledare är bra på att uttala 

och förmedla en vision och mission genom att visa beslutsamhet och kommunicera hans 

eller hennes förväntningar på arbetarnas prestationer. Allt detta mynnar ut i att de 

arbetande får ett förtroende och en respekt för den valde ledaren och dessutom upplever 

positiva känslor. (Sarros & Sarros, 2011, s.238) Dubrin (2004) menar att denna 

förmåga, att kunna leda andra mot ett specifikt mål, är en sällsynt egenskap och 

någonting som blir svårare ju högre upp i position en ledare kommer i en organisation.  
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Vidare beskriver han att det finns en skillnad mellan ledarskap och management, där 

ledarskap handlar om att hantera förändring, inspiration, motivation medan management 

handlar om att bibehålla balansen inom organisationen (2004, s.24). Däremot måste en 

ledare både kunna leda och bedriva ett företag (Kotler citerat i Dubrin, 2004, s.4). Med 

andra ord har en ledare flera olika arbetsuppgifter och förväntas agera på olika sätt i 

olika situationer. I denna studie har vi dock valt att se chefer och ledare som likvärdiga 

och kommer därför att utgå från samma definition för både chefer och ledare. 

1.3. Rollstress 
Ledare måste ibland fatta kritiska beslut utifrån ett tunt underlag vilket gör att de måste 

hantera det okända, planera för det värsta och hoppas på det bästa tänkbara scenariot. 

Vidare förväntas ledare alltid ha alla svaren och fatta de rätta besluten, detta trots att 

ledare ofta måste frångå deras expertområde i takt med att de får högre befattningar som 

inkluderar hantering av nya uppgifter som de inte har någon tidigare erfarenhet av. 

Ledare har inte bara press på sig att redovisa positiva resultat utan även pressen att se 

till de anställdas utvecklig inom företaget för att de på bästa sätt ska kunna gynna 

organisationens framgång. (Bal et al., 2008, s.8-12) 

Eftersom en ledare måste möta olika förväntningar i form av beteende och agerande kan 

detta skapa en känsla av rolltvetydighet eller rollkonflikt hos ledaren (Tarrant & Sabo, 

2010, s.73). Ibland har ledaren inte nog med information kring vad dennes roll innebär 

och vilka resultat som förväntas uppnås, vilket gör att denne upplever en 

rolltvetydighet. Eller så stämmer de förväntningar som ställs på ledaren inte överens 

med varandra för att denne ska kunna spela en och samma roll, vilket skapar en 

rollkonflikt hos personen i fråga. Konflikten uppstår således från de olika kraven och 

förväntningar som ställs på ledaren som individ och ledaren som roll. Förväntningarna 

som ställs kommer från andra, till exempel kollegor och anställda, dessa förväntningar 

kan inte bara hamna i konflikt med varandra utan även hamna i konflikt med ledarens 

egen uppfattning om vad dennes roll innebär. (Singh & Dubey, 2011, s.47-48) Både 

rolltvetydighet och rollkonflikt skapar en form av rollstress. Detta kan leda till att 

ledaren upplever minskad arbetstillfredsställelse, ökad stress och som slutligen även kan 

leda till depression. (Cervoni & DeLucia-Waack, 2011, s.4; Smith, 2011, s.183; Tarrant 

& Sabo, 2010, s.74,77-78) 

Pressen på ledare kan alltså i många fall leda till stress som, utöver rollstress, orsakas av 

andra olika faktorer, Bal et al. (2008, s.8-12) nämner faktorer som tvetydighet, 

osäkerhet och förväntan från ledaren själv och från andra i organisationen. Det är med 

andra ord viktigt för organisationer att finna den bäst lämpade ledare för just dem. 

1.4. Rekrytering av ledare 
Kompetensen ett företag söker kan finnas både inom men även utanför företaget. Det 

här betyder att ett företag och den rekryteringsansvarige snabbt måste ta ställning till om 

de ska extern- eller internrekrytera personal samt ta i beaktning vilka fördelar och 

nackdelar detta kan medföra (Heraty & Morley, 1998, s.669).  

Det skall dock nämnas att rekrytering är kostsamt och när det handlar om rekrytering till 

högre uppsatta positioner blir hela processen mer komplex och organisationer tenderar 

att spendera betydligt mer tid, energi och således även mer pengar på att rekrytera rätt 

person till rätt position (Knocke et al. 2003, s.22).  
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För att hitta den mest lämpliga kandidaten till ledarposten, och därmed hitta en person 

som besitter rätt sorts egenskaper för en viss situation och tjänst, kan rekryteraren ta en 

av två vägar. Den första är att genom externrekrytering hitta en person med mycket 

erfarenhet från en liknande tjänst. Den andra lösningen är att införa 

ledarskapsutbildningar inom organisationen och därefter kunna internrekrytera en 

person. (Dubrin, 2004, s.3-4)  

De fördelar med internrekrytering som omnämnts bland författare i tidigare forskning är 

bland annat att det höjer motivationen och produktiviteten hos de anställda då de ser en 

chans att växa och utvecklas inom företaget (Kaye & Jordan-Evans, 1999, s.27, Heraty 

& Morley, 1998, s.669). Utöver detta anses det vara konstadseffektivt på mer än ett sätt. 

Internrekrytering innebär kortare inlärningsperiod för den anställde då denne redan är 

bekant med företaget och är medveten om organisationens strategier och kultur. Det ger 

också en chans att spara in på marknadsföringskostnader kring tjänsten då inga externa 

marknadsföringsmedel behöver användas. (Heraty & Morley, 1998, s.669) En risk 

företagen tar då de externrekryterar är att de aldrig kan vara helt säkra på om den 

nyanställde verkligen är rätt person för jobbet och för organisationen. Detta är en risk 

som elimineras då ett företag väljer att internrekrytera eftersom de redan är medvetna 

om hur väl personen passar för den tänkta positionen och i företaget som helhet. 

Internrekrytering används till stor del då en del av kunskaperna som är nödvändiga för 

att klara av arbetet endast kan komma från företaget i sig. (Bayo-Moriones & Ortín-

Ángel, 2006, s.452-453) Det finns dock vissa problem i företag som har som kultur att 

internrekrytera. Konkurrensen om tjänsterna som företaget erbjuder kan leda till att det 

blir slitningar mellan de anställda och att samarbetet mellan dem blir sämre. I värsta fall 

kan till och med sabotage förekomma. (Chan, 1996, s.556) 

 

En fördel med att externrekrytera personer är bland annat att de besitter den kompetens 

och de färdigheter som organisationen söker och som de inte kan finna inom företaget 

(Chen, 2005, s.260), dessa färdigheter kan exempelvis inkludera tidigare erfarenhet 

inom ledarskapsyrket. Genom att externrekrytera eliminerar företagen även risken för 

eventuellt sabotage mellan medarbetare som försöker bli befordrade till samma position, 

vilket även kan medföra att produktiviteten ökar och därmed ökar även produktionen 

inom organisationen (Chen, 2005, s.261). 

Eftersom det finns både fördelar och nackdelar med respektive rekryteringssätt så är det 

viktigt för företagen och den rekryteringsansvarige att veta vilket rekryteringssätt som 

är lämpligast och passar just deras företag och den position de ämnar tillsätta. När det 

gäller ledarpositioner på en högre nivå är det särskilt viktigt för företagen att tillsätta rätt 

person då det är den personen som ska leda organisationen mot ett specifikt mål 

(Dubrin, 2004, s.3).  

Vi kan konstatera att det finns en rad olika faktorer till varför ledare blir pressade och 

stressade i sitt yrke (Bal et al., 2008, s.8-12). Däremot vet vi inte hur rekryteringssättet, 

det vill säga om en ledare blivit internrekryterad eller externrekryterad, bidrar positivt 

eller negativt till den stress som ledare upplever. Följaktligen vill vi se huruvida extern- 

samt internrekrytering påverkar upplevelsen av press- och stress hos den rekryterade. 



4 

 

1.5. Frågeställning  
Hur skiljer sig upplevelsen av press och stress hos en ledare som rekryterats internt 

gentemot hos en ledare som rekryterats externt, samt vilka faktorer beror upplevelsen av 

stress på? 

1.6. Syfte  
Vi ämnar utveckla kunskap om bakomliggande faktorer till upplevelsen av pressen och 

stressen hos ledare som rekryterats både internt och externt för att se huruvida de skiljer 

sig åt. Genom detta vill vi bidra med en kartläggning av vilka faktorer som främst bidrar 

till stress och press hos de rekryterade ledarna. Vidare vill vi ge företag och de 

rekryteringsansvariga en förståelse för vad de bör arbeta med och förbättra för att 

underlätta för de rekryterade ledarna med hänsyn till om de är intern eller 

externrekryterade.  
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2. 0. Studiens utgångspunkter 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt ämnesval och redovisa de kunskaper och 

erfarenheter som är relevanta för vår förförståelse. Vi kommer också att beskriva hur 

och varför vi valt att arbeta på ett visst sätt i den här studien samt kritisera våra valda 

källor. 

2.1. Ämnesval 
Vi kom ganska tidigt fram till att vi ville skriva någonting inom området för 

management.  Det kändes som ett ganska självklart val då vår utbildning fokuserat på 

detta vilket gjorde att vi kände oss ganska hemma på området. På så sätt skulle vi kunna 

utnyttja den kunskap som vi under våra snart fyra år samlat på oss. Vi reflekterade till 

en början över att vi ansåg och trodde att människan idag ofta strävar efter att klättra 

längs karriärstegen, för att vidare komma in på ledarskap och de problem som en ledare 

kan stöta på i sitt arbete. Det visade sig att ledarskap var ett relativt välutforskat ämne 

och vi hade därför svårt att hitta ett forskningsgap. Genom ytterligare diskussioner kom 

vi slutligen fram till att väldigt lite hade skrivits om rekrytering kopplat till ledarskap 

och vi såg där vår chans att kunna bidra med något nytt. Vi hade hittat en ny 

infallsvinkel. 

Vi tror att studien kan komma att vara användbar för många olika företag som är i full 

gång med att rekrytera någon till en ledarposition. Vi tror främst att de 

rekryteringsansvariga kommer att kunna använda denna uppsats och dess slutsatser till 

att underlätta för de ledare som i framtiden rekryteras.  

2.2. Förförståelse 
Det faktum att vi är inne på vår sista termin, står inför att söka jobb, och att en 

civilekonomutbildning ofta kan leda till att man i slutändan hamnar i en ledande 

position gjorde att vårt intresse för detta ämne uppdagades.  

 

Vårt ämnesval och den förförståelse vi har för detta grundar sig främst i vår utbildning 

inom ekonomi, och vidare mer specifikt den service management-utbildning som vi 

båda studerat. Utbildningen har lagt en hel del fokus på management och ledarskap, 

något som vi båda är intresserade av och förmodligen kommer att arbeta med i 

framtiden.  Våra kurser på D-nivå skiljde sig dock åt. Medan Linda fördjupade sig i 

ämnet finansiering så valde Nathalie att läsa management. Att vår teoretiska bakgrund 

skiljer sig något åt kan vara bra på så sätt att vi kan komma med olika synvinklar och 

därmed undvika det så kallade ”grupptänket” 

 

Utöver detta har vi också läst ett par kurser inom psykologi och beteendevetenskap 

vilket tog upp faktorer såsom stress, press, konflikter på arbetsplatsen etc. Kursen 

berörde inte specifikt psykologi rörande ledarposter utan mer i största allmänhet. Därför 

kändes det spännande att spinna vidare på den grundläggande kunskapen som vi redan 

besitter. 

 

Gällande vår arbetslivserfarenhet skiljer den sig något åt då Nathalie arbetat inom 

dagligvaruhandeln och i butik, medan Linda jobbat mest inom servicebranschen. Båda 

har erfarenhet av att ha blivit externrekryterade, både genom bemanningsföretag och 

direktanställning av företaget, vilket gör att vi har en insikt i hur det är att komma till en 

ny arbetsplats och ha pressen av att måsta prestera och visa sig duktig. Linda har även 

blivit internrekryterad till bland annat en position som arbetsledare. Detta medför även 
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att hon har erfarenhet i hur det är att bli ledare över sina medarbetare och hur pressen på 

prestationerna då förändras. 

 

Oavsett var vi arbetat har vi dock båda uppmärksammat att ledarna på dessa 

arbetsplatser alla upplevt och uppvisat någon form av press och stress. På detta sätt har 

vi kunnat konstatera att stress är något som de flesta ledare upplever men huruvida det 

beror på det valda rekryteringssättet är oklart och något som vi därför vill undersöka. 

 

Vi har båda två även närstående personer som befinner sig i ledarpositioner av olika 

slag. Detta har bidragit ytterligare till vårt intresse att utforska området då vi själva 

samtalat med de närstående och införskaffat oss en uppfattning kring en del av vad 

deras utmaning i arbetslivet består av. De närstående vi har samtalat med är både 

extern- och internrekryterade men har båda uttryckt en känsla av prestationsångest. 

Detta gjorde att vår nyfikenhet kring rekryteringssättets påverkan väcktes och blev 

något vi ville få djupare förståelse kring. 

 

I efterhand har vi evaluerat på vilket sätt vår förförståelse har påverkat vår studie och 

den analys vi fört. Vi har noterat att under den diskussion vi har fört oss emellan har vi 

ofta reflekterat och dragit anknytningar till såväl våra tidigare erfarenheter inom 

arbetslivet som till våra närståendes erfarenheter. Detta tror vi har gynnat oss i att kunna 

skapa en förståelse för vad respondenterna känner och uttryckt i intervjuerna. Å andra 

sidan kan detta även ha bidragit till att vår bild av respondenternas mening blivit 

influerad av vår förförståelse och gett oss en snedvriden bild av vad de egentligen 

menar. Att Linda även har haft egen erfarenhet av att bli internrekryterad bidrog till att 

hon kunde komma med intressanta följdfrågor som inte kunnat härledas till andra 

teorier men som ändå låg i vårt intresse med tanke på vår frågeställning. De kurser vi 

läst har delvis bidragit till att fylla ut det tomrum som vi saknar i våra egna erfarenheter. 

Vi har kunnat läsa om andra författares forskning och uppfattning kring vad 

ledarpositioner, stress, press, psykiska reaktioner etcetera innebär. Då våra egna 

erfarenheter inte alltid har täckt alla områden blev vi således tvingade att skapa oss en 

uppfattning baserat på tidigare verk av andra författare, vilket gör att vår tolkning delvis 

påverkas av deras perception. Däremot har vi tagit del av en omfattande mängd med 

forskningar, både från tidigare kurser men även kompletterat med både artiklar och 

annan litteratur. Något som gjort att vi kunnat urskilja vad som är det mest relevanta 

inom varje område och inom varje teori. 

2.3. Forskningsfilosofi 
I vår studie ämnar vi att utveckla förståelse för bakomliggande faktorer som leder till 

upplevd stress/press hos ledare som rekryterats både internt och externt. Eftersom stress 

och press är variabler som upplevs på ett individuellt sätt är det att få en 

opartiskuppfattning kring vad en individ egentligen upplever relativt en annan individ. 

Om två personer säger sig uppleva en hög nivå av stress är det svårt att veta vilken utav 

dem som egentligen upplever en högre nivå av stress. Trots att stress och press 

uppenbarar sig både i social form, alltså psykiska reaktioner som exempelvis 

sömnsvårigheter, och i fysisk form, exempelvis huvudvärk (Nixon et al. 2011, s.3), 

menar Johansson-Lindfors (1993, s.39) att ”fysiska fenomen sällan framträder som 

enbart materia”. Vi står alltså inför den vetenskapliga frågan att avbilda en 

sociomateriell verklighet, det vill säga att avbilda något där det inte finns någon 

”verklig verklighet” (Johansson-Lindfors, 1993, s.29). I vår studie kommer vi därför 

anta en hermeneutisk kunskapssyn och tolka de svar vi får (Johansson-Lindfors, 1993, 
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s.44). Vi måste förstå vilka faktorer som leder till stress/press och i vilken utsträckning 

dessa faktorer påverkar ledarnas upplevda nivå av stress och press.  

När vi antar en hermeneutisk kunskapssyn uppstår en subjektivitet i respondenternas 

svar då våra tolkningar av kontexten kan komma att färgas av våra egna erfarenheter 

och den förförståelse vi har inom området. Eftersom hermeneutiken antar en holistisk 

syn, det vill säga förstå alla delar i sin kontext för att förstå sammanhanget (Johansson-

Lindfors, 1993, s.46), kommer våra erfarenheter och värderingar till viss del färga hur vi 

tolkar sammanhanget. Med den kunskapen och förståelsen kommer vi som forskare ha 

detta i åtanke när vi intervjuar respondenterna och försöka fråga följdfrågor för att 

försäkra oss om att till största möjliga mån fånga individernas egna sociala värld. 

2.4. Forskningsansats 
För att kunna besvara vår frågeställning ”Hur skiljer sig upplevelsen av press och stress 

hos en ledare som rekryterats internt gentemot hos en ledare som rekryterats externt, 

samt vilka faktorer beror upplevelsen av stress på?” kommer vi att välja en induktiv 

forskningsansats (Saunders et al. 2003, s. 87).  Vi kommer att samla och analysera data 

genom att utföra en kvalitativ studie för att sedan kunna komma fram till skillnaden på 

den upplevda stressen hos intern- respektive externrekryterade ledare.  

Som grund till studien har vi emellertid valt att utgå ifrån tidigare forskning inom press, 

stress och ledarskap för att få en förståelse kring begreppen och ha kunskap om hur vi 

ska utforma vår intervjuguide. Trots att vi antagit en induktiv forskningsansats har vi 

genom intervjuguidens utformning även givit studien en deduktiv karaktär då 

intervjuguiden har utformats med hjälp av befintliga teorier och litteratur. Därmed är 

detta huvudsakligen en induktiv studie med inslag av deduktivitet. Trots att vi har en 

deduktiv ansats på intervjuguiden så har vi låtit respondenterna tala fritt. Detta har lett 

till att det empiriska underlaget fått tala för sig själv och vi har därigenom kunnat 

identifiera skillnader och likheter mellan rekryteringsgrupperna som vi från början inte 

hade räknat med. 

En nackdel med att utföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer är att de har 

begränsad överförbarhet (Saunders et al. 2003, s.253; Johansson-Lindfors, 1993, s.169-

170). Vårt mål är att finna de faktorer som kan leda till upplevd stress/press hos ledare 

vilket gör att vi kan anta att dessa faktorer kan återfinnas i andra situationer. Däremot 

har vi en förståelse för den sociala kontexten och problematiken med att införskaffa 

generaliserbar data med hjälp av kvalitativa intervjuer. Detta poängterar även 

Johansson-Lindfors (1993, s.169-170) då hon skriver att ”djupgående fallstudier av en 

företeelse ger möjlighet till att beskriva mekanismer som på förnuftsmässiga grunder 

kan antas återfinnas i andra situationer”.  

Då vi vill få en fördjupad förståelse kring de bakomliggande faktorerna som orsakar 

denna stress och press hos ledarna har vi valt att utforma en kvalitativ studie. Genom att 

utföra en kvalitativ studie kommer vi få tillgång till mer uttömmande svar på våra 

frågor. Detta kommer möjliggöra att vi kan analysera ett och samma svar ur olika 

synvinklar och därmed få en djupare förståelse kring de olika faktorerna. Då den 

hermeneutiska kunskapssynen bidrar till att vi måste tolka helheten är det även viktigt 

för oss att förstå respondentens mening med svaret. Detta är något som är lättare att göra 

genom en kvalitativ studie eftersom respondenten själv får välja hur denne ska uttrycka 

sig (Saunders et al. 2003, s.87).  
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2.5. Val av teorier och litteratur 
Som tidigare nämnt har vi använt oss av Google scholar och Umeå 

universitetsbiblioteks databaser för att hitta vårt material till teoriavsnittet. Till en början 

användes också DIVA för att nå en förståelse för hur uppsatser kan se ut och även för 

att få idéer kring ämne och författare som skulle kunna användas. Dessa uppsatser har 

dock inte använts som källor i vår uppsats utan endast använts som inledande läsning 

för att stärka vår egen förståelse för ämnet.  

 

Då antalet artiklar rörande vårt ämne varit många har vi varit tvungna att sålla mellan 

dem för att se vilka som skulle vara mest relevanta och användbara. Detta gjordes 

genom att inledningsvis titta först och främst på artiklarnas sammanfattning, resultat 

och slutsatser, samt antalet refereringar som gjorts till varje enskild artikel. Genom detta 

hade vi möjligheten att välja ut de vi ansåg vara bäst för vår studie. De artiklar som 

valdes lästes sedan noggrant igenom för att vi själva skulle känna oss säkra på att vi 

förstått och tillgodogjort oss innehållet på ett bra sätt. 

 

Exempel på sökord som använts vid våra sökningar är bland annat; Role theory, role 

ambiguity, leadership challenges, stress, internal recruitment, external recruitment etc. 
 

Under tidens gång har vi behövt fylla på vårt lager med artiklar då vi känt att ett större 

djup i våra teorier och vår förståelse för dessa har varit nödvändigt. 

 

I den största möjliga mån har vi försökt hitta artiklar som visar olika perspektiv av de 

modeller och teorier vi valt att ha med. Detta gör att förståelsen för hur kontexten spelar 

in i sammanhanget ökar. Då våra artiklar också sträcker sig från 1927-2011 vilket är ett 

tidspann på drygt 80 år, visar detta att ämnet varit intressant och diskuterat under en 

längre tid, samt att det fortfarande idag är aktuellt att studera.  

 

Förutom artiklar har också ett antal böcker använts, främst för att beskriva rollteori och 

stress. Böckerna har varit av äldre karaktär då dessa ämnen varit välstuderade under en 

längre tid och sträcker sig långt tillbaka. Det fakta vi funnit i dessa böcker har sedan 

kompletterats med nyare artiklar för att säkerställa att nya rön och idéer i ämnet också 

får sin plats i vår uppsats. 
 

Vi har gjort vårt bästa för att hitta en jämvikt mellan gamla och nya artiklar, och även 

mellan olika perspektiv på våra modeller. Detta för att på så sätt kunna beskriva våra 

modeller så opartiskt som möjligt utan att de på något sätt ska kunna vinklas eller endast 

gälla för en viss kontext.  

 

Till vår metoddel har en rad metodologiska böcker använts för att förklara hur vi valt att 

lägga upp vår studie och vidare vår argumentation kring varför vi valt att göra som vi 

gjort. detta. Vi har dels använt böcker som behandlar metodologiska val i allmännhet, 

dels använt böcker som specifikt behandlar studiers kvalitativa upplägg. 

2.6. Källkritik 
Thurén, (1997, inledning) pratar i sin bok ”Källkritik” om att man bör utgå från fyra 

olika aspekter när man kritiserar en källa. Dessa fyra olika dimensioner är; Äkthet, 

Oberoende, Tidssamband och Tendensfrihet.  
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Om en källa ska uppfylla äkthetskriteriet innebär detta att det inte får åligga någon tanke 

om förfalskning. (Thurén, 1997, s.12)Författare bör alltså bara använda sig av källor 

som känns tillförlitliga. Vi har i första hand använt oss av Umeå Universitetsbiblioteks 

databaser och även Google scholar för att hitta våra vetenskapliga artiklar. De flesta av 

våra artiklar har publicerats av välkända tidningar och tidsskrifter där de granskats av 

experter vilket man skulle kunna säga stärker deras äkthet. 

Vidare betyder oberoendekriteriet att källan ska vara oberoende andra källor. Det vill 

säga att det som står i texten inte ska vara påverkat av vad någon annan sagt eller tyckt. 

Finns det misstanke om detta så bör man ifrågasätta huruvida man kan använda 

materialet eller inte. En text kan vara beroende på olika sätt. Det som oftast nämns är att 

uppgifterna i texten skrivits om många gånger, det vill säga att de blivit sekundärkällor. 

(Thurén, 1997, s.34) Vi har på vissa ställen valt att använda oss av de sekundärkällor vi 

hittat och inte gått tillbaka till originalkällan. På de ställen där detta är gjort beror det på 

att tillgången till originalkällan inte funnits eller att vi ansett att sekundärkällan varit 

tillräckligt valid. 

 

Det tredje kriteriet, tidskriteriet, innebär att en källa är mer tillförlitlig ju mer nutida den 

är. Det är också extra viktigt om man är ute efter detaljerad information att detta kriterie 

är uppfyllt.(Thurén, 1997, s.26) Vi har i vår jakt på information försökt att i så stor grad 

vi kunnat använda oss av källor som inte sträcker sig alltför långt tillbaka i tiden. 

Däremot har vi, för att få en mer grundläggande förståelse för teorier och begrepp, 

försökt finna tidigare forskning för att kunna få en djupare förståelse för uppkomsten 

bakom teorin. Vår äldsta källa är därför från 1927 men har även stöd från nyare 

forskning från bland annat 2011. 

  

Tendensfrihet som är den fjärde och sista principen, handlar om att sekundärkällorna 

inte får vara vinklade utifrån politiska eller personliga intressen som i sin tur innebär att 

de ska kunna anses vara opartiska. (Thurén, 1997). Huruvida artiklarna och studierna 

skulle kunna vara vinklade kan vara svårt för oss som läsare att veta då detta inte alltid 

är tydligt. Vi har dock inte upptäckt något specifikt som ger oss anledning att tro att så 

skulle vara fallet för någon av de artiklar vi valt att använda.  

 

Då vi inte har någon större information och kunskap kring författarna och deras 

bakgrund kan vi inte säkerställa att alla krav som Thurén nämner är uppfyllda, däremot 

förmodar och tror vi att de är det på grund av de faktorer som nämnts ovan. 

 

Det faktum att det flesta av våra källor är skriva på engelska och att vi varit tvungna att 

översätta dessa kan ha lett till att vi på vissa ställen missförstått ett sammanhang eller 

översatt ett ord inkorrekt. Vi känner dock att den engelska kunskapen vi besitter är god, 

och med tanke på att många av våra tidigare kurser och litteratur varit på engelska är vi 

vana vid att arbeta med engelska texter och tillgodogöra oss dess innehåll. Därmed tror 

vi att risken för felaktiga översättningar är liten. 
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3. 0. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi att behandla och belysa teorier från tidigare forskning som är 

relevanta för vår studie.  Kapitlet kommer att inledas med en definition av intern och 

externrekrytering för att sedan fördjupas i de olika för och nackdelarna med dessa. 

Vidare kommer teorier gällande roller, stress, och ledarskap tas upp i ett försök att 

förklara varför ledare känner av press och stress.  

3.1. Ledarskap och Multi-leadership model 
Ämnet ledarskap är välutforskat och sedan länge något som intresserat människor. Detta 

har lett till att mängder med forskning inom området finns tillgängligt. (Hartog et. al. 

1997, s. intro) Många olika frågor kring ledarskap har lyfts upp av olika författare, 

frågor som anses viktiga men som verkar vara svåra att hitta svar på. Vad är det som är 

så speciellt med ledare? Vad krävs för att bli en effektiv ledare? Vilka attribut ska en 

ledare ha? Alla dessa frågor har tidigare blivit diskuterade av forskare inom ämnet 

såsom exempelvis Neera et.al (2010), Isaac Getz (2009), Hartog et. al (1997) etcetera. 

Trots att dessa frågor är intressanta har de mindre relevans för just vår studie då fokus 

ligger på vad i ledarskapet som gör att en person kan känna sig stressad. Vidare vill vi 

då koppla detta till rekrytering och hur det valda rekryteringssättet bidrar till ledarens 

upplevelser.  

 

En faktor som nämns i tidigare forskning är bland annat att den kultur man lever i och 

dess värderingar påverkar ledarskapet och hur väl detta fungerar. (Holmberg & 

Åkerblom, 2006, introduktion). Hur en ledare beter sig och agerar har visat sig ha en 

inverkan på ledarens medarbetare och företaget och organisationen i allmänhet. (Hartog 

et. al. 1997, s.20) Ledarskapet har i sin tur också en stor inverkan på huruvida 

organisationen lyckas och når framgång. (Alvesson & Svenningsson, 2007, s.303)  

 

Forskning har emellertid också visat att olika ledaregenskaper kommer att vara mer eller 

mindre attraktivt beroende på vilken situation som diskuteras. En faktor såsom 

medlemmarna i ledarens grupp är ett exempel på detta. Medlemmarna i gruppen kan 

vara den avgörande faktorn för om ledaren lyckas eller misslyckas med sitt ledarskap. 

(Pierce och Newstrom, 2008 s.3-6).  

 

För att kunna applicera teorier om ledarskap på ämnet rekrytering, som vi tror kan ha 

betydelse för hur en ledare arbetar, beter sig och upplever stress, har vi försökt använda 

oss av Leithwood, Jantzi och Steinbach’s (1999) modell kring ledarskap i en förenklad 

version gjord av Sarros & Sarros (2011, s.240). Denna förenklade modell består av två 

transaktionella ledarskapsdimensioner som kallas ”management by exception och  

”contingent reward” och dessutom av en tredje faktor som dock inte är en 

ledarskapsfaktor och denna kallas ”Laissez-faire”. Vi kommer dock att fokusera på de 

tranformella ledarskapsdimensionerna som i denna modell är uppdragscentrerat, 

prestationscentrerat och kulturcentrerat ledarskap 
 

 Uppdragscentrerat ledarskap innebär att förmedla en enad vision och samtidigt 

uppmuntra till ett engagemang för att nå den visionen. Det handlar om att inspirera 

till motivation. (Sarros & Sarros, 2011, s.241) 

 

 Prestationscentrerat ledarskap å andra sidan, handlar om att ledaren ska ge 

intellektuell stimulering och instruktioner till sina anställda. Allt för att uppmuntra 

till kreativitet, rationellt beslutstagande hos de anställda och bidra till intellektuella 
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utmaningar. Ledaren vill säkerställa att de anställa känner en ansvarsskyldighet. 

(Sarros & Sarros, 2011, s.241) 

 

 Kulturcentrerat ledarskap är associerat med hänsyn till individen där ledaren 

arbetar med att bry sig om och visa omsorg för sina anställda. Företagets kärnvärden 

står i fokus. (Sarros & Sarros, 2011, s.241) 

Figur1. Multi-leadership Model,  

Källa: Sarros & Sarros, 2011, s.241 

 

Alla olika synsätt i denna modell ger ett eget resultat. Den första, det vill säga, det 

uppdragscentrerade ledarskapet är kopplat till ledarskapets vision som synes i modellen. 

Kreativitet och innovation är något som uppmuntras genom det prestationscentrerade 

ledarskapet medan det kulturella ledarskapet idealiserar ett individualiserat ledarskap 

som är relaterat till effektivitet. (Sarros & Sarros, 2011, s.241) Beroende på vad ledaren 

har för mål kan alltså dessa olika ansatser användas.  

Med hjälp av denna modell hoppas vi kunna se om det finns någon koppling mellan 

rekrytering och ledarskapsstil. Med andra ord se om den kan hjälpa oss visa om 

rekryteringssättet bidrar till att en ledare tenderar att välja en viss typ av ledarskap och 

då också varför de väljer det specifika ledarskapet. Exempelvis skulle det kunna vara så 

att internrekryterade eventuellt skulle kunna väja mer åt ett relationsinriktat ledarskap 

då denne redan har relationer till sina kollegor och säkert vill vårda dessa, medan den 

externrekryterade kanske mer vill visa vad denne går för och väljer ett mer 

resultatinriktat ledarskap. Ett annat tänkbart scenario kan vara att den internrekryterade 

vill visa sina tidigare medarbetare vad denne kan prestera i sin nyantagna position, och 

väljer därför att anta ett resultatinriktat ledarskap. 

3.2 Rekryteringssätt 
Om synen på dagens arbetsmarknad förenklades skulle den innebära att allt 

humankapital skulle vara generell. Det vill säga att alla människor skulle ha samma typ 

av möjlighet och kunskap att jobba vart som helst och på vilket företag som helst. 

Genom detta borde mobilitet mellan arbeten kunna ske på alla nivåer inom och utanför 

ett företag. Dock är verkligheten inte lika enkel (Lazear & Oyer, 2004, s.531).  

Ledarskaps-
dimensioner  

Uppdrags-
centrerat 

Inspirerande 
motivation 

Vision 

Prestations-
centrerat 

Intellektuell stimulering 

Undervisningssledarska
p  

Kreativitet 

Innovation 

Kulturcentrerat 
Idealiserad influens 

Individuell omsorg 
Värderingar 

"Management by 
exception" 

"Contigent reward" 

"Laissez-faire" 
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Definitionen av internrekrytering i denna studie är som tidigare nämnt att det innebär ett 

skifte av arbete och tjänst som sker hos samma arbetsgivare. Den interna 

arbetsmarknaden är uppbyggt på sådant sätt att arbetarna anställs utifrån till lägre 

befattningar där sedan dessa arbetare fyller på uppåt inom företaget eftersom tiden går. 

(Lazear & Oyer, 2004, s.527). Lazear och Oyer menar att en vanlig anledning till att 

använda den interna rekryteringsmarknaden är det företagsspecifika humankapitalet 

som en människa får efter att ha arbetat en period på ett företag. När en anställd väl fått 

denna typ av kunskap så skiljer sig värdet av denna person på det specifika företaget 

mot för vad den hade varit gjort hos andra företag. Personen i fråga blir helt enkelt mer 

värdefull. 

 

Externrekrytering å andra sidan handlar om att anställa någon som inte arbetar inom 

företaget till en viss position. Anledningen som framkommer som den främsta till detta 

rekryteringssätt är att externt arbetande människor kan besitta egenskaper och 

kunskaper som företaget kan tänkas behöva och som inte finns inom företaget just vid 

tillfället för en vakant tjänst. (Chen, 2005, s. 260), Detta skulle exempelvis kunna vara 

en person som tidigare arbetat som ledare och har erfarenheter kring detta.  

 

Många forskare hävdar att extern rekrytering skadar mer än det gynnar på grund av att 

det tar bort incitamenten för de anställda inom företaget som inte ser någon chans till att 

klättra inom företaget. Detta skulle då leda till en minskad produktivitet hos de 

anställda. Dock nämns det samtidigt att extern rekrytering skulle bidra till att minska de 

negativa aktiviteterna inom ett företag. Konkurrensen mellan de anställda minskar vilket 

i sin tur ger ett bättre arbetsklimat som också skulle kunna gynna produktivitet. Det är 

därför svårt att veta vad som ger bäst resultat. (Chen, 2005, s.261) Positiva effekter med 

internrekrytering är bland annat att företagen sparar in på kostnader i att träna personen 

ifråga då denne redan har företagsspecifika kunskaper då inlärningsperioden för den 

externt rekryterade är betydligt längre. (Bayo-Moriones & Ortín-Ángel, 2006, s.453) 

3.3 Rollteori 
Rollteorins ursprung kan härledas tillbaka till sent 1920-tal och tidigt 1930-tal när 

fenomenet växte fram ur tre centrala samhällsvetenskapliga synsätt: psykologi, 

sociologi och antropologi. Inom rollteorin studeras bland annat mönster i individers 

beteenden, förväntningar som ställs på individer, identiteter, sociala positioner, etcetera. 

Detta studeras i sin tur utifrån den kontext individer befinner sig i, den sociala 

strukturen samt individers respons. Då studien har flera utgångspunkter och kan ses på 

olika sätt är rollteorin därför relevant inom de tre nämnda samhällsvetenskapliga 

synsätten. (Biddle, 1979, s.ix) 

Psykologins synsätt på rollteorin grundar sig i liknelsen med rollspelet där betydelsen 

av ett rollspel uppmärksammandes som ett viktigt läromedel inom psykoterapi. 

Sociologin såg mer till hur roller tillhör det sociala systemet och la fokus vid 

förväntningarna som ställs på en roll av andra individer och vilka påföljder detta får. 

Inom antropologin sågs roller som kulturella enheter som formas av samhället, 

individens roll berodde således på vilken status eller position denne hade i samhället. 

(Biddle, 1979, s.ix)  

Eftersom rollteorin grundar sig i ett antal olika samhällsvetenskapliga synsätt och har 

fortsatt att utvecklas av flera olika forskare har missförstånd och förvirring kring 

begreppet uppstått (Biddle, 1979, s.9). Skillnaderna kan exempelvis vara att en del 
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forskare ser rollen som någonting som skapas utifrån hanterandet av andra individers 

roller och att detta då är individens respons på andras beteenden (Biddle, 1979, s.17). 

Medan andra forskare menar att en roll uppkommer genom samhällets lärande i vad 

som anses vara rätt och fel för rollen och kontrolleras primärt av personliga variabler 

(Park, 1927, s.736-738). Att rollteorin utforskats utifrån de olika synsätten har sina 

fördelar i att det finns mycket skrivet om det och att det är beskrivet utifrån olika 

perspektiv. Dock gör detta att läsaren som tar del av den enskilda forskningen måste 

vara uppmärksam på var forskningens utgångspunkt ligger och hur relevant denna 

forskning är för läsarens intentioner (Biddle, 1979, s.14).  

Rollteorin har utforskats utifrån olika perspektiv och berör begrepp som beteende, roll, 

identitet, position, och förväntningar (Biddle, 1979, s.333). I senare forskning beskriver 

Biddle (1986, s.67-70) att rollteorin brukar associeras med teater där alla personer har 

en roll som ska spelas och ageras på ett visst sätt. Beroende på vilken situation en 

människa befinner sig i förväntas denne således uppfylla en roll och agera därefter. 

Rollteorin handlar om de sociala förväntningarna som omgivningen ställer på personen i 

fråga; det innebär att när en person anses ha en roll har denne rättigheter, förpliktelser 

samt förväntningar på beteenden och normer som bör uppfyllas och efterlevas. En 

person kan till exempel vara en mamma där denne förväntas uppfylla mammarollen 

genom att ta hand om sitt barn. Teorin är således baserad på antagandet att människor 

agerar på förutsägbara sätt och att agerandet bland annat beror på kontexten eller den 

sociala situationen de befinner sig i. (Biddle, 1986, s.67-70)  

3.3.1. Rolltvetydighet 
Rolltvetydighet uppstår när en person i fråga inte vet vad dennes roll innebär. Personen 

vet inte vad som förväntas och har inte nog med information kring vad som ingår i 

rollens uppgifter (Cervoni & DeLucia-Waack, 2011, s.4; Tarrant & Sabo, 2010, s.73). 

Detta kan uppstå när en nyrekryterad ledare inte får tillräckligt med information eller 

inskolning för att förstå vad som förväntas av denne som ledare. När rolltvetydighet 

uppstår kan detta leda till stress och minskad arbetstillfredsställelse, vilket i sin tur även 

kan leda till att personen blir begränsad och ineffektiv i sin roll (Smith, 2011, s.183; 

Tarrant & Sabo, 2010, s.74, 77-78). Tarrant och Sabo (2010, s.78) menar att rollstress 

under en längre tid slutligen kan leda till olika typer av negativa resultat, så som 

depression. 

3.3.2. Rollkonflikt 
Rollkonflikt uppkommer när en individ har flera uppgifter och beteenden som denne 

förväntas uppfylla och där dessa förväntningar inte stämmer överens med en och samma 

roll (Smith, 2011, s.183; Tarrant & Sabo, 2010, s. 4, 74). En rollkonflikt har två olika 

former, antingen finns en inter-rollkonflikt, där två sociala roller inte stämmer överens 

med varandra. Den andra formen är intra-rollkonflikt, där direktiven och kraven, som 

exempelvis kommer från ledaren, inte stämmer överens med en och samma roll. En 

rollkonflikt leder till att individen påverkas negativt på det emotionella planet, 

arbetstillfredsställelsen minskar och personen känner sig stressad (Smith, 2011, s.183; 

Tarrant & Sabo, 2010, s.74). Precis som rolltvetydighet är rollkonflikt även en 

rollstress, vilket enligt Tarrant och Sabo (2010, s.78) bland annat kan leda till en 

depression om rollstressen infinner sig under en längre period. 

3.3.3. Arbetsrelaterade stressfaktorer ur ett ledarskapsperspektiv 
För att kunna hantera stress på ett mer effektivt och direkt sätt är det viktigt att veta 

vilka faktorer som faktiskt har en negativ påverkan på ledaren. Genom att identifiera 
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och förstå de arbetsrelaterade stressfaktorerna är det således lättare att minska de 

negativa effekterna som ledaren upplever. (Campbell et al. 2007, s.7) För att förstå vilka 

exakta stressfaktorer som påverkar en individ i arbetsmiljön och i en ledarskapskontext 

har vi tagit del av studier som studerat arbetsrelaterad och ledarskapsrelaterad stress. På 

så sätt har vi kunnat kartlägga och få en överskådlig bild över både stressfaktorer och 

stressymptom.  

Hantering av relationer och konflikter 

Ledare har en roll där de ständigt måste samarbeta och hantera och bygga relationer, 

både internt (anställda, överordnade ledare) och externt (investerare, leverantörer, 

kunder) (Bal et al. 2008, s.10-11). Studier har visat att den främsta källan inom 

relationshantering som påverkar ledares stressnivå är de negativa aspekterna av att 

hantera interna relationer (Campbell et al. 2007, s.8). Även Nixon et al. (2011, s.8) har 

kunnat konstatera att de negativa interaktionerna kan påverka en individ där författarna 

menar att de negativa interaktionerna med andra individer på arbetsplatsen kan vara 

alltifrån kortvariga diskussioner kring oenigheter till hetsiga diskussioner och 

mobbning. Dessa konflikter kan uppstå utifrån en konkurrensbetonad arbetsplats eller 

genom ett aggressivt beteende från andra individer på arbetsplatsen. (Nixon et al. 2011, 

s.8)  

Brist på kontroll  

Nixon et al. (2011, s.8) skriver att bristen på kontroll är något som upplevs av en individ 

när denne inte har förfogande att bestämma över när eller hur uppgifter ska utföras. 

Ledare kan exempelvis måsta förhandla om kontrollen med styrelsen eller ha delat 

ansvar med andra ledare, vilket kan orsaka en känsla av brist på kontroll (Bal et al. 

2008, s.8-9). 

Organisatoriska restriktioner 

Organisatoriska restriktioner är hinder som på något sätt försvårar de anställdas förmåga 

att utföra sitt arbete, som exempelvis avsaknad av jobbrelaterad information, begränsat 

med tid och material, eller att inte ha de befogenheter som krävs för att utföra en uppgift 

(Nixon et al. 2011, s.8). Att inte ha tillräcklig information är någonting som ledare ofta 

upplever i samband med beslutsfattande på tunt underlag. De kan även tvingas arbeta 

utanför deras expertisområde då avanceringen i karriären ofta bidrar till att ledaren 

hamnar längre och längre bort från sin ursprungliga utbildning, alltså sitt 

expertisområde. Ledaren får därför en arbetsroll som denne inte har någon större teknisk 

expertis av sen tidigare, vilket kan vara en bidragande faktor till den upplevda stressen. 

(Bal et al. 2008, s.9-10)  

Arbetsbörda 

Arbetsbörda är mätt genom att undersöka de kvantitativa variablerna, alltså den mängd 

arbete en individ måste utföra inom en viss tid, och de kvalitativa variablerna, alltså hur 

mycket energi det tar att utföra den (Nixon et al. 2011, s.9). Enligt Campbell et al. 

(2007, s.7) har de krav som är mest stressfyllda för en ledare med tid och resurser att 

göra. Ledare upplever ofta att de måste åstadkomma mer med mindre resurser på 

kortare tid. Detta kan resultera i att ledaren ägnar mer arbetstimmar än vad deras tjänst 

egentligen avser, något som kan bidra till ökad stress då antalet arbetstimmar är ännu en 

identifierad stressfaktor (Nixon et al. 2011, s.9). 
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Utveckling av de anställda 

En del i de flesta ledares arbete innefattar att se till utvecklingen av de anställda, något 

som många ledare uppgett som bakomliggande orsak till den upplevda stressen. Här 

ingår uppgifter så som att ge feedback och motivation för att se till att de anställda 

fortsätter att prestera på en bra nivå. (Bal et al. 2008, s.11; Campbell et al, 2007, s.8) 

Prestationer 

Ledare förväntas ha det yttersta ansvaret för att alltid prestera resultat, oavsett vilken 

situation de befinner sig i. Förväntningarna kan komma både från dem själva, från andra 

i organisationen, och i många fall även från intressenter utanför organisationen. De kan 

även röra sig om förväntningar av beteende, att ledare bör agera på ett visst sätt i en viss 

situation. (Bal et al. 2008, s.12) Detta är förväntningar som kan vara svåra att uppfylla 

när en rollkonflikt eller en rolltvetydighet uppstår. Som tidigare nämnt uppstår 

rolltvetydighet när en individ inte har all information som krävs för att uppfylla 

förväntningar, sina uppgifter eller skyldigheter. Detta leder därmed till en osäkerhet och 

oklarhet kring rollen som personen i fråga innehar. (Nixon et al. 2011, s.8) 

Rollkonflikten uppstår däremot när en individ får information kring dennes 

arbetsuppgifter som inte stämmer överens med en och samma roll, informationen kan 

antingen komma från en och samma person eller flera olika personer inom 

organisationen. (Nixon et al. 2011, s.8-9) 

3.3.4. Arbetsrelaterade stressymptom 
För att få en uppfattning av hur stress ter sig hos individen har vi valt att ta del av 

forskning som visat både psykiska och fysiska symtom i samband med upplevd stress. 

Nixon et al. (2011, s.3-6) har analyserat åtta tydliga tecken som visar att en individ 

befinner sig under stress: ryggvärk, huvudvärk, påfrestning på ögonen, sömnstörningar, 

yrsel, trötthet, förändrad aptit och magbesvär. 

Ryggvärk visar sig genom smärtor i den övre ryggen och nedre delen av ryggen, axlar 

och nacke. Studier har visat att ömhet i muskler och mjuka vävnader har ett tydligt 

samband med utsättandet för dagliga stressfaktorer. Personer med muskulär smärta som 

ingått i en studie har rapporterat att de upplevt en högre smärtintensitet under de 

närmsta veckorna då de blivit utsatta för stressfaktorer och negativt humör. (Nixon et al. 

2011, s.3)  

Huvudvärk som associerats med stress upplevs i den övre halvan och baksidan av 

huvudet och kan bero på en rad olika faktorer. En typisk stressrelaterad huvudvärk är 

spänningshuvudvärk som uppkommer när hjärnan blir alltför känslig. När hjärnan 

befinner sig i det stadiet blir även nerverna i hjärnan känsligare vilket gör att ”minsta 

lilla uns” som påverkar hjärnan översätts till smärtsignaler och leder därför i sin tur till 

att individen upplever huvudvärk mer frekvent. Denna nervkänslighet leder även till att 

individen upplever mer stressrelaterad ryggvärk, värk i kroppen och huvudvärk 

eftersom nervkänsligheten även bidrar till att muskelaktiviteten ökar, vilket i sin tur 

ökar risken för muskelspänning. (Nixon et al. 2011, s.3-4) 

Påfrestning på ögonen kan dels bero på den arbetsmiljö som en person utsätts för, som 

exempelvis användandet av datorer i en alltför stor utsträckning men även av 

muskelspänning som ett resultat av utsättandet av arbetsrelaterade stressfaktorer. 

Tecken på påfrestning på ögonen visar sig i form av kliande, ömma eller tunga ögon, 

eller att personen upplever dimsyn eller dubbelseende. (Nixon et al. 2011, s.4) 
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Arbetsrelaterad stress är den vanligaste orsaken till att personer drabbas av 

sömnstörningar. Det är de ökande arbetskraven som ställs på de anställda som visar ett 

positivt samband med de ökade sömnsvårigheterna. (Nixon et al. 2011, s.4) 

Till följd a stressprocessen kan individer uppleva en känsla av yrsel eller i visa fall en 

berusningskänsla. Yrselkänslan kan uppkomma genom förändrat blodtryck eller 

hjärtfrekvens, men kan även vara relaterat till hyperventilation. (Nixon et al. 2011, s.4) 

Trötthet är ett utav de vanligaste tecken på arbetsrelaterad stress, något som även kan 

visa sig i form av brist på energi. I många fall är det även vanligt att trötthet uppkommer 

i kombination med andra symptom som muskelsmärtor och huvudvärk. (Nixon et al. 

2011, s.4-5) 

Ökad eller minskad aptit är stressrelaterade tecken som uppkommer genom olika 

mekanismer i kroppen. Även om dessa mekanismer har en omedelbar reaktion har de 

ändå en påverkan på kroppen under en längre tidsperiod. (Nixon et al. 2011, s.5) 

Magbesvär uppkommer genom olika mekanismer i kroppen som svarar på den stress 

människan utsätts för. Magbesvären kan bland annat visa sig i from av illamående, sura 

uppstötningar, halsbränna och kramp i buk och mage. (Nixon et al. 2011, s.5-6) 

3.4. Press och Stress 
För att kunna urskilja vilka faktorer som bidrar till press och i sin tur till stress, kommer 

vi först att behandla och definiera press och stress som separata fenomen. Detta för att 

skapa en förståelse för vad vi som forskare menar med begreppen då stress och press är 

vanligt förekommande uttryck i dagens samhälle som bidragit till en tvetydighet och 

förvirring till begreppen. Därefter kommer vi framhålla de stress- och pressfaktorer 

ledare utsätts för i största allmänhet, för att sedan längre in i arbetet, i analysen, koppla 

samman detta med vår frågeställning och vårt syfte. Det vill säga vilka faktorer som 

eventuellt skulle kunna påverka den externrekryterade mer än den internrekryterade och 

vice versa. 

3.4.1. Definition av Press och Stress 
I vår studie har vi valt att undersöka den press ledare utsätts för i sitt arbete beroende på 

om de är extern eller internrekryterade. I vårt fall har vi valt att definiera press utefter de 

förväntningar och krav som ställs på ledaren. Det kan exempelvis vara krav i form av 

försäljningssiffror, öka företagets intäkter, eller förväntningar så som att skapa 

arbetstillfredsställelse bland de anställda. Tidigare studier har försökt påvisa sambandet 

mellan stress och press där forskare menar att upplevd press är en stimuli-respons 

process på den upplevda stressen. Nixon et al (2011, s.2) skriver att jobbrelaterade 

stressfaktorer, till exempel arbetsmiljön, leder till press där individen svarar med 

psykiska och fysiska reaktioner. Psykiska reaktioner kan vara emotionella reaktioner 

som exempelvis ångest och frustration, vilket i sin tur även leder till fysiska reaktioner i 

kroppen så som huvudvärk och magproblem. (Nixon et al. 2011, s.2)  
 

Stress har under lång tid varit ett aktuellt forskningsämne som utforskats av en rad olika 

vetenskapsmän. Selye (1956) grundade sin stressforskning kring de fysiska reaktionerna 

som uppstår till följd av olika stressfaktorer. Senare publicerade även Holmes & Rahe 

(1967) sin studie som lade större vikt vid de psykiska följderna av stressfaktorer. 

Författarna menade att stressnivån är en funktion av graden event som medför 

förändring i en människas liv. 
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Selye (1956, s.17,69) skriver att stress är graden av påfrestning i kroppen som 

uppkommer från diverse stressfaktorer. Han menar att ”stress orsakar vissa förändringar 

i kroppens struktur och kemiska sammansättning” (Selye, 1956, s.17), vilket är 

förändringar som orsakas av kroppens adaptiva reaktion. Den adaptiva reaktionen, alltså 

kroppens försvarsmekanism mot stress, kallas för det generella adaptionssyndromet 

(G.A.S.) och utvecklas i tre stadier: 1) alarmreaktionen, 2) motståndsstadiet och 3) 

utmattningsstadiet. Senare studier som är grundade på Selyes teori (McEwen, 2005, 

s.315) menar dock att det finns en skillnad på ”stress” och ”stressad”. Stress är en 

tvetydig term som kan uppfattas som både negativ och positiv medan termen stressad 

inte bara syftar till händelseförloppet i hjärnan utan även de processer som sker i 

”sinnet” och i kroppen. Exempel på processer som sker i kroppen är smärta och 

inflammatoriska tillstånd, som i sin tur påverkar individens humör och upphetsning, och 

har en effekt på kroppens kognitiva funktion (McEwen, 2005, s.317). Senare studier 

visar även att den sociala miljön som en individ befinner sig i har en påverkan på den 

fysiska och psykiska hälsan. Detta beror på att de system i kroppen som ger skydd vid 

akut stress även kan orsaka de negativa konsekvenserna av kronisk stress beroende på 

hur lång tid en individ utsätts för stress (McEwen, 2005, s.315-316). 

 

”The Social Readjustment Scale” (SRRS) är en teori som menar att en person bara kan 

hantera en viss mängd livsförändrande situationer. Måste en person hantera alltför 

många förändringar kan en negativ stress uppkomma som slutligen riskerar att göra 

personen sjuk. (Holmes & Rahe, 1967) SRRS har efter sin uppkomst legat till grund för 

en rad olika forskningar inom psykologin, och som trots en del kritik fortsätter att vara 

aktuell och citeras i diverse forskningar än idag (Scully et al, 2000, s.864, 875; Blasso-

Fontanella et al. 2012) 

 

Som tidigare nämnts är Selye (1956) och Holmes & Rahe (1967) några utav de stora 

namnen inom stressforskningen. Sen dess har det kommit en rad olika forskningar inom 

ämnet som byggt vidare på olika områden inom ämnet. Efter att ha tagit del av dessa 

forskningar har vi valt att göra en avvägning för att på så sätt grunda vår studie på de 

teorier vi anser lämpliga för just vår forskning. 

3.4.2. Kortvarig och långvarig stress 
Det finns två typer av stress; kortvarig och långvarig, den kortvariga uppkommer då 

individen utsätts för någon form av stress och kroppen förbereder sig för flykt eller 

kamp. Inom några millisekunder pumpar adrenalinet ut i blodet och individen upplever 

en häftigare andning och ökad puls. Den långvariga stressreaktionen å andra sidan varar 

i minuter och timmar, kroppen producerar högre nivåer av blodglukos för att försöka 

justera energinivån. När kroppen då inte utsätts för någon fysisk aktivitet blir denna 

energi överflödig. När blodsockret och de fria fettsyrorna som hunnit producerats i 

kroppen således inte blir förbrukade genom fysisk aktivitet kommer risken för 

hjärtinfarkt eller arteriella sjukdomar öka. (Bal et al. 2008, s.9) 

3.4.3. Två typer av stress 
Stress har genom tiderna definierats på många olika sätt och kan beroende på situation y 

kan enligt Aldwin & Werner (2007, s.25) bland annat definieras på två olika sätt; 

stressfaktorer och transaktioner. Stressfaktorer syftar på hur de externa händelserna 

som en person upplever påverkar stressnivån, till exempel att en person blir uppsagd 

från sitt arbete kan leda till att denne känner en oro inför framtiden, vilket gör att 

stressnivån ökar (Aldwin & Werner, 2007, s.29-30; Pearlin, 1989, s.247-248). 

Transaktioner å andra sidan avser individens upplevelse när en transaktion mellan 
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individen och omgivningen sker. Stressnivån avgörs beroende på hur väl individens 

resurser stämmer överens för att kunna hantera situationen på rätt sätt. (Aldwin & 

Werner, 2007, s.25-33) 

3.4.3.1. Stressfaktorer 
Vi människor upplever att händelser kan ha en mindre eller större påverkan på vår 

stressnivå. Aldwin & Werner (2007, s.25-31) menar att det dels beror på hur långvarig 

stressfaktorn infinner sig men även om den infinner sig i samspel med andra 

stressfaktorer. Vidare identifieras även två sorters faktorer; fysiska stressfaktorer och 

sociokulturella stressfaktorer. De fysiska stressfaktorerna syftar antingen på omedelbara 

faktorer så som jordbävningar, brand, tornado, etcetera. Eller så kan det vara faktorer 

som påverkar individen på lång sikt, så som dålig luftkonditionering och föroreningar.  

 

De sociokulturella stressfaktorerna uppkommer emellertid genom händelser som sker 

naturligt inom den sociala strukturen (Aldwin & Werner, s.29-30; Pearlin, 1989 s.245). 

En individs roll, status eller sociala resurser är faktorer som kan påverka dennes 

stressnivå. Inom rollstress beskrivs fyra olika situationer som leder till olika typer av 

rollstress. Rollöverbelastning; stressen visar sig när en person upplever att denne har för 

mycket att hantera inom just den rollen. Interpersonell rollkonflikt; argumentationer 

som sker med exempelvis respektive eller kollegor kan medföra att stressnivån tilltar. 

Interrollkonflikt; sker när en person har svårt att balansera eller hantera flera roller på ett 

önskvärt sätt, exempelvis som att kombinera föräldraskapsrollen och arbetsrollen. 

Rollfångenskap; när en roll inte längre är frivillig för en individ, såsom när uppsägning 

av ett arbete är otänkbart på grund av finansiella förpliktelser. (Aldwin & Werner, 2007, 

s.29-30; Pearlin, 1989, s.245-246) 

 

Huruvida en stressfaktor är positiv eller negativ beror både på den sociala och den 

personliga kontexten (Aldwin & Werner, 2007, s.31-31; Pearlin, 1989, s.249); en 

skilsmässa kan till exempel vara positiv om individen efter lång tid får lämna ett dystert 

och destruktivt förhållande. Dock kan en och samma händelse både ha en positiv och 

negativ påverkan på individen; även om en skilsmässa innebär ett uppbrott från ett 

destruktivt förhållande kan det ändå vara en händelse som har en negativ påverkan. 

(Aldwin & Werner, 2007, s.30-31) 

3.4.3.2. Transaktioner 
Detta fenomen förklarar hur stress är en produkt av omgivningen och individen. Stress 

uppstår när en individ försöker hantera omgivningens efterfrågan med hjälp av dennes 

tillgängliga resurser. När en situation uppstår kommer individen bestämma sig för vilka 

resurser som krävs för att lösa situationen. När individen sedan undersöker vilka utav 

dessa resurser denne besitter kommer matchningen mellan behövda och faktiska 

resurser avgöra stressnivån. (Aldwin & Werner, 2007, s.31-32) 

 

När en individ står inför valet av vilka resurser denne är i behov av för att kunna hantera 

en viss situation kan vi anta att individen måste veta vad som förväntas av denne. 

Upplever personen i sin ledarposition då att denne står inför en rollkonflikt eller en 

rolltvetydighet vet ledaren alltså inte helt och hållet hur denne ska agera eller vad som 

förväntas. Även Nixon et al. (2011, s.1) menar att rollkonflikt och rolltvetydighet är 

faktorer som bland andra bidrar till stress i arbetsmiljö. 
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3.5. Bakomliggande faktorer till press och stress 
En studie som gjorts på ledare i olika positioner har visat att upplevelsen av stress har 

ökat de senaste fem åren, det vill säga att ledare upplever mer stress i nuläget än vad de 

upplevde för fem år sedan (Campbell et al. 2007, s.3,6). Bland dessa ledare har 88% 

uppgett att arbetet är den primära källan till den upplevda stressen och att det främst 

beror på bristen på tid och resurser. Ledare försöker i dagens läge ”göra mer med 

mindre” och upplever att orsaken till stress och press kommer från olika håll i 

organisationen. Pressen kan således uppkomma från högre uppsatta ledare, medarbetare, 

rapporter samt från kunder, och kan upplevas på olika sätt. (Campbell et al. 2007, s. 3,6-

8) 

3.5.1. Job Demand Resources Theory 

Det finns en rad teorier som förklarar varför en ledare kan känna av press och stress, 

The job demand resources theory (JDR) är en av dem. Modellen är applicerbar på 

väldigt många olika yrken och tjänster och används därför ofta för att förbättra de 

anställdas prestation och för att se till att de ska må bra. 

Kärnan för modellen är den att alla de specifika riskfaktorer som är associerade med 

stress är olika för olika yrken. Trots detta kan man dock dela in dem i två olika grupper. 

Dessa är krav och resurser inom arbetet där kombinationen mellan för höga arbetskrav 

och för lite resurser leder till stress. (Bakker & Demerouti, 2007, s.312) 

 

 

 

Figur 2. Modell över relationen mellan resurser, krav och stress 

 

Arbetskrav redogör för både psykologiska, fysiska samt sociala sidor av arbetet som i 

sin tur kräver någon form av ansträngning från den anställde. Det kan vara saker såsom 

påfrestande klienter, dåligt arbetsklimat, tidpress etcetera. I de flesta fall är dessa 

faktorer inte något negativt och något en människa kan hantera men kan leda till stress i 

de fall där de kräver hög ansträngning som den anställde sedan inte får tillfälle att 

återhämta sig från. (Bakker & Demerouti, 2007, s.312) Den interpersonella kontakten 

människor emellan är viktig på en arbetsplats men kan, om den inte fungerar, också vara 

grunden till stress. Att lyckas med att behandla de anställda på ett bra sätt som ser till 

allas personliga behov kräver en hel del av en ledare och kan därför bli ett 

stressmoment.(Connelly & Arnold, 2011) 

 

STRESS 

Lite resurser Höga krav 
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Den andra delen i modellen, resurser, handlar om vilka resurser den anställde innehar 

för att kunna hantera de olika påfrestningar och krav som de möter i arbetslivet. Även 

här är både, fysiska, psykiska och sociala aspekter av betydelse. Bakker & Demerouti 

(2007, s.312) menar att resurserna ska fungera som verktyg för att nå mål, reducera 

påfrestningen av de olika kraven och också stimulera lärande och personlig utveckling 

hos de anställda. Det skall nämnas att dessa verktyg inte endast används för att reducera 

arbetskraven utan är också viktiga i sig själva, då exempelvis personlig utveckling i sig 

självt är en positiv sak utan att det behöver vara kopplat till stress eller något negativt. 

 

I den fullskaliga JDR-modellen som presenteras nedan förklarar författarna att det finns 

två olika underliggande psykologiska processer som är orsaken till utvecklingen av en 

känsla av börda hos en anställd eller att denne känner motivation i sitt arbete. Den första 

brukar kallas “the health impairment process” och refererar till processen där den 

anställdes hälsa sakta men säkert försämras och den är kopplad till Job demands det vill 

säga arbetskrav. Som modellen visar så kan kraven en anställd upplever vara av både 

mental, emotionell och fysisk karaktär. Överbelastning på jobbet, emotionella krav och 

dåligt designade jobb med mera, kan om det pågår länge leda till utmattning som i sin 

tur leder till att energin tar slut. Detta kan värsta fall resultera i en stor påfrestning hos 

den anställde och därmed sämre hälsa och utbränning. (Bakker & Demerouti, 2007, 

s.312)  

 

Den andra processen heter “motivational in nature” och är kopplad till job resources 

som på svenska översätts till jobbresurser. Det betyder att resurser kan hjälpa den 

anställda att känna motivation och samtidigt kan leda till hög arbetsmoral och utmärkt 

prestation.  Jobbresurser har möjligheten att skapa en inre motivation hos den anställde 

på grund av det faktum att de bidrar till personlig utveckling, lärande samt gör att den 

anställda kan växa i sitt arbete. Resurserna har också en yttre motiverande roll för att det 

bidrar till att man når sina arbetsmål. I den första av dessa två så leder resurserna till att 

den uppfyller en människas basbehov. Exempel på dessa är behovet av kompetens, 

självständighet och att känna att man hör hemma någonstans. Detta redovisas som 

”Autonomy” i Figur 1.(Bakker & Demerouti, 2007, s.313) 

 

Blocket ”Feedback” i figuren innebär att genom att få adekvat feedback så lär den 

anställde sig något, vilket i sin tur leder till en ökad kompetens som också ger en ökad 

motivation. Som den sista faktorn i modellen kommer ”support” och med det menar 

författarna att om man har bra stöd från sina arbetskollegor och ledre så kommer detta 

resultera i att personen i fråga har lättare att nå sina mål.  Oavsett om resurserna 

tillfredsställer en människas basbehov eller om de bidrar till att man når sina mål så 

kommer bristen på resurser leda till en dålig inställning gentemot arbetet medan 

närvaron av resurser istället kommer att leda till engagemang. (Bakker & Demerouti, 

2007, s.314) 
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Figur 3. The Job Demand Resources Model 

Källa: Bakker & Demerouti, 2007, s.313 

 

Som vi visat finns det väldigt mycket kunskap inom ämnet ledarskap och ämnet stress, 

dock inga som slagit dessa två samman och visat skillnaderna i stressupplevelsen som 

uppkommer beroende på rekryteringsform, och det är nu detta vi kommer försöka 

presentera i vår empiri, diskussion och analys.  
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4. 0. Metod 

4.1. Forskningsstrategi 
Vi kommer att utföra en fallstudie med hjälp av semistrukturerade intervjuer då vi till 

viss del vill kunna styra intervjun mot de forskningsteman vi vill täcka, samtidigt som vi 

vill ge respondenten frihet till att kunna uttrycka sig fritt. Detta ger oss en fördel 

eftersom vi kan lägga till frågor under intervjun som vi tror kan komma att hjälpa oss i 

vår studie och som vi tidigare inte kommit på. Att utföra en semistrukturerad intervju 

medför även att vi som intervjuare måste vara uppmärksamma på följden av frågorna 

för att på bästa sätt anpassa dem efter kontexten (Saunders et al. 2003, s.247).  

En nackdel med att utföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer är att de har 

begränsad överförbarhet (Saunders et al. 2003, s.253; Johansson-Lindfors, 1993, s.169-

170). Vårt mål är att finna de faktorer som kan leda till upplevd stress/press hos ledare 

vilket gör att vi kan anta att dessa faktorer kan återfinnas i andra situationer. Däremot 

har vi en förståelse för den sociala kontexten och problematiken med att införskaffa 

generaliserbar data med hjälp av kvalitativa intervjuer. Detta poängterar även 

Johansson-Lindfors (1993, s.169-170) då hon skriver att ”djupgående fallstudier av en 

företeelse ger möjlighet till att beskriva mekanismer som på förnuftsmässiga grunder 

kan antas återfinnas i andra situationer”.  

Skulle vi istället ha utformat kvantitativa strukturerade intervjuer skulle vi lättare kunnat 

generalisera de svar vi fått in och stärkt överförbarheten av studien. Statistiken kring 

empirin hade varit mer säkerställd då vår tolkningsförmåga av kontexten inte skulle ha 

samma betydelse och risken för feltolkningar skulle därför minimeras. Denna typ av 

undersökning är dock inte intressant för vår studie eftersom vi antagit en hermeneutisk 

forskningsansatts och generaliserbarhet är därför inte något vi försöker uppnå. Upplevd 

stress/press är även sociala fenomen som kräver att vi måste införskaffa kunskap om 

”innebörder, betydelser, kontextbundna meningar och sociala konstruktioner” 

(Johansson-Lindfors, 1993, s.57-58). Därför kräver denna typ av studie en kvalitativ 

undersökning som tillåter oss att skaffa förståelse för sammanhanget och meningen 

bakom respondenternas svar. 

4.2. Urval av respondenter 
För att få access till den information vi vill komma åt kommer vi att genomföra ett 

kriterierelaterat urval då vi anser att en del kriterier måste finnas med i urvalet kring 

våra respondenter. Merriam (1988, s.62) beskriver det kriterierelaterade urvalet som ett 

”recept” med attribut som bör finnas hos respondenten för att denne ska vara relevant 

för studien. Vårt urval av respondenter är först och främst personer i ledande positioner 

i organisationer då detta är området vi ämnar undersöka. Genom att utföra ett subjektivt 

urval kan vi avgränsa oss ytterligare och fokusera på de informationsenheter som vi 

anser är essentiella för vår undersökning. Detta subjektiva urval kan vi göra genom att 

ta hänsyn till vår frågeställning samt de teorier vi grundar vår studie på. För att få en 

förståelse för så många aspekter som möjligt av vårt valda ämne har vi valt att vara 

relativt breda i vårt val av respondenter för att fånga många olika aspekter av 

fenomenet. Därför består vårt urval av både män och kvinnor, ledare av olika åldrar, 

ledare inom olika branscher och olika sektorer samt ledare med olika lång erfarenhet av 

ledarskapet (se Tabell 1). Detta gjorde vi för att uppnå en så stor variation som möjligt 

och därigenom fånga många aspekter inom fenomenet, det vill säga fånga helheten.  
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Vi ämnar intervjua fyra ledare som blivit internrekryterade samt fyra ledare som blivit 

externrekryterade. Vi anser att antalet respondenter var tillräckligt för att ge oss den 

information vi behöver för att utföra vår studie. Vi menar att fler respondenter inte 

skulle tillföra mycket till studien då svaren från de intervjuade, främst de sist 

genomförda, visade sig vara relativt lika varandra och därmed bidrog till att vi uppnår 

en informationsmättnad.  Detta är dock något vi får ta hänsyn till under studiens gång 

genom att avgöra om respondentantalet bör minskas eller utökas. Vi valde att söka 

respondenter i vår närhet som vi vet sitter på en ledarposition, detta för att vi tror att det 

skulle vara lättare att få dessa att ställa upp och ta sig tid att genomföra intervjun, trots 

deras späckade scheman. Vi tänkte också att det faktum att intervjun innehåller en del 

personliga frågor skulle leda till att respondenterna skulle känna sig bekväma med att 

svara på dessa frågor. Det skulle dock kunna vara så att det faktum att vi sedan tidigare 

vet vilka alla respondenterna är kan påverka vårt sätt att intervjua och ställa våra frågor 

men vår förhoppning är att vi ska lyckas vara så professionella och öppna som möjligt 

trots detta faktum. 

4.3. Utformning av intervjuer 
Genom de teorier vi funnit kring press och stress samt genom tidigare erfarenheter har 

vi kunnat identifiera den önskvärda informationen vi vill få fram genom att utföra 

semistrukturerade intervjuer. För att inte tappa fokus under konstruktionen av 

intervjufrågorna har vi valt att ha rollteorin som grundteori, att utgå från en grundteori 

är något som även Saunders et al. (2003, s.256) lägger vikt vid för att skapa 

gynnsammare förutsättningar för att bibehålla fokus och syftet med studien. Vi kommer 

i vår intervjuguide att inkludera frågor med större öppenhet som lämnar rum för 

respondenten att själv tolka och utforma sina svar. Detta menar Bryman & Bell (2003, 

s.177) bidrar dels till att vi som forskare kan lämna utrymme för oförutsedda svar, men 

även att vi kan undvika att leda svaren in i en viss riktning, och det är detta man vill 

åstadkomma med den induktiva ansatsen, det vill säga att låta empirin tala och därmed 

tar hänsyn till alla aspekter. Eftersom stress och press är komplexa begrepp är det svårt 

att få en djupare förståelse för vad respondenten egentligen upplever om vi som forskare 

inte väljer att ställa raka frågor som inte kan misstolkas (Saunders, 2003, s.258). Detta 

kan vi göra genom att bryta ner begreppet i mindre delfrågor som tillsammans utgör en 

helhetssyn kring begreppen. Denna nedbrytning ämnar vi verkställa genom att dela upp 

symtom och faktorer i psykiska och fysiska kategorier som följaktligen kommer att 

underlätta utformandet av raka och lättförstådda frågor vars mening är svår att 

misstolka.  

Då vi har valt att utforma en semistrukturerad intervju ger detta även rum för oss att 

kunna ge ytterligare förklaringar till respondenterna kring vår uttänkta mening kring 

frågorna och därmed ytterligare minska risken för missförstånd. Genom att minimera 

risken för missförstånd kring vår empiriska insamling kommer trovärdigheten för vår 

studie även att öka. Även om vi vill undvika missförstånd i största möjliga mån så vill 

vi också ha möjligheten till att ställa öppna frågor där respondenten har friheten till att 

själv förklara och beskriva vad denne upplever. Detta eftersom upplevelsen av 

stress/press samt de faktorer som leder fram till den upplevelsen är individuell, vilket vi 

också vill få en djupare förståelse kring. 

Till följd av att stress och press, som tidigare nämnts, till stor del är sociala fenomen vill 

vi ändå att respondenten ska ha möjlighet att med egna ord få beskriva och förklara vad 

denne menar. Genom att låta respondenten tala fritt kommer denne med största 

sannolikhet föra in oss på ämnen som vi tidigare inte förutsett men som vi ändå kommer 
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anse vara av relevans för vår studie. Därmed krävs det att vi som forskare är väl 

förberedda, något som även Saunders et al. (2003, s.255) lägger vikt vid, för att kunna 

ställa relevanta följdfrågor för att på så vis samla ytterligare betydelsefullt empiriskt 

underlag till vår studie. 

4.4. Genomförande av studien 

4.4.1. Undersökningsdesign  
 
Vårt forskningsproblem behandlar huruvida rekryteringssätt av ledare har en inverkan 

på hur denne upplever press och stress i sitt arbete. För att finna några samband mellan 

detta har vi valt att göra kvalitativa fallstudieintervjuer av människor i ledande 

positioner. Fallstudier ger möjlighet till tolkning och förståelse för det respondenterna 

säger. Denna ansats är ett välanvänt och bra sätt att få en helhetsbild av hur olika 

situationer uppfattas av olika individer. (Tebelius & Patel, 1987, s.62).   

 

Rekryteringssätt har sedan innan inte blivit kopplat till stress och press på det sätt som 

ämnas visa i denna studie, detta kräver att undersökningen är heltäckande. Man talar i 

(Bryman & Bell, 2005, s.73) om fallstudier som något som forskare väljer då de vill ha 

riklig och uttömmande information i ett ämne och därför ser vi detta som ett lämpligt 

verktyg i vår studie, och ett verktyg som bäst kommer kunna ge oss svar på vår 

frågeställning och vårt syfte. Något som kan anses vara mindre bra med fallstudier är 

det faktum att vi kommer att få ta del av respondenternas subjektiva upplevelser vilket 

kanske inte alltid stämmer överens med vad gemene man och allmänheten skulle svarat 

på samma frågor. Däremot kan en styrka med samma metod vara den att vi får just hans 

eller hennes åsikter vilket i slutändan faktiskt är det vi är ute efter. En annan styrka kan 

vara den att eftersom de ledare som intervjuas arbetar med olika saker och på olika 

positioner i sina organisationer så kan de slutsatser som göra anses vara applicerbara 

oavsett kontext. De varierande befattningarna ger en god beskrivning av många aspekter 

av fenomenet. 

 

4.4.2. Intervjuerna 
 

Syftet med vår intervjuguide var att säkerställa att alla de frågor som vi ville ha 

besvarade ställdes och att inget område skulle falla i glömska, samt att alla respondenter 

skulle besvara samma frågor så att vi sedan på ett enkelt sätt skulle kunna analysera 

svaren. Det syftet som intervjuguiden ämnade till anser vi uppfylldes. Under intervjuns 

gång hade vi vår intervjuguide som stöd och markerade eftersom vilka frågor som blivit 

besvarade. Som grund var detta väldigt bra men de intervjuade fick också en möjlighet 

att prata utanför de frågor som fanns i vår guide. Ibland ledde detta in oss på saker som i 

vissa fall kunde vara irrelevanta varvid vi fick styra tillbaka dem på rätt spår med hjälp 

av olika följdfrågor. Ordningsföljden på frågorna blev olika från intervju till intervju 

och som intervjuare innebar detta att man var tvungen att ”vara med” under hela 

intervjun. 

 

Då människor är väldigt olika så fick vi också olika mycket respons på våra frågor. 

Vissa var väldigt talföra och pratade länge och väl om det mesta medan andra gav mer 

korta och koncisa svar. Detta innebar att vi som intervjuare fick lov att ställa fler frågor 

till de mindre talföra för att få de utvecklade svar vi var ute efter. Genom detta faktum 

så varierade svårighetsgraden för oss som intervjuare. Det skall dock tilläggas att vi 
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kände att ju fler intervjuer som gjordes, desto kom mer in i rollen som intervjuare och 

detta skulle kunna innebära att de senare intervjuerna har en högre kvalitetsgrad än de 

första. Detta kan eventuellt komma att på verka analysen av det material vi samlat ihop. 

Först och främst kan det vara så att de senare intervjuerna blivit bättre på grund av 

anledningen förklarad ovan, å andra sidan skulle vi kunna anta att vår entusiasm och 

uppmärksamhet minskat ju fler intervjuer vi gjorde. Detta skulle kunna bidra till att 

lyhördheten för vad respondenterna sa minskade. Därför skulle vi påstå att för och 

nackdelarna tar ut varandra och att intervjuerna därför kan tänkas vara jämbördiga. 

 

Intervjuerna utfördes under tre veckor i slutet av april och början på maj där vi åkte runt 

till de olika företagen och intervjuade respondenterna. Tidspannen för de olika 

intervjuerna varierade mellan ca 30-60 min. Detta berodde till stor del på att människor 

för det första är väldigt olika i sitt sätt att berätta saker, samt att vissa av våra 

respondenter lyckades besvara flera frågor under en och samma fråga vilket resulterade 

i att vissa frågor i vår intervjuguide inte behövde ställas, varvid intervjun inte tog lika 

lång tid. En annan faktor var även att de respondenter som utgjorde de kortaste 

intervjuerna var personer utan tidigare ledarskapserfarenheter, vilket bidrog till att en 

del av frågorna inte var relevanta eller möjliga för respondenten att besvara. 

 

Vår tanke kring intervjuerna som också nämnts tidigare var den att de olika personerna 

som skulle ingå i denna studie skulle ha varierande erfarenheter, utbildningar och 

befattningar. Allt för att stärka representativiteten då denna studie ska kunna appliceras 

på alla olika ledarskapstjänster. 

 

Vi stötte på ett par problem under intervjuperioden av vår studie. Dels visade det sig att 

inspelningen av Annelies intervju hade skadats då vi skulle transkribera den. 

Inspelningen verkade finnas men inget ljud spelades upp. Detta ledde till att vi genom 

minnet och de anteckningar vi fört under intervjun fick försöka komma ihåg det Annelie 

beskrivit för oss. På de ställen där ingen av oss hade antecknat eller ur minnet kunde 

plocka fram vad hon sagt ringde vi upp henne och kompletterade svaren. Komplettering 

av vissa svar, som vi i efterhand inte kände var uttömmande nog, gjordes även hos ett 

par andra respondenter för att sedan kunna göra en så bra analys av materialet som 

möjligt. 

 

Vi vill även kommentera att den informationsmättnaden som vi strävat efter att uppnå 

till viss del har åstadkommits genom de åtta intervjuerna vi genomfört. I många fall har 

vi kunnat komma fram till tydliga mönster i respondenternas svar medan vi i andra fall 

har antytt att de skilda svaren beror på individuella variabler. Skulle vi ha genomfört en 

mer omfattande studie med fler respondenter kan vi spekulera i om utfallet blivit 

detsamma eller inte. Dock anser vi att de åtta respondenter som ingått i vår studie gett så 

pass uttömande svar att dessa bidragit till att den informationsmättnad vi strävat efter att 

uppnå har uträttats, vilket bidrog till att vi valde att inte intervjua fler respondenter. 

 

4.4.3. Etik  

 

I allmänhet talar Bryman och Bell (2003, s.559)om att det krävs att man följer vissa 

etiska aspekter för att forskarsamhället ska acceptera rapporter som trovärdiga. Det 

finns vissa etiska riktlinjer som måste följas för att detta ska vara möjligt. En rapport 

och forskningen kring denna handlar till stor del om att komma fram med nya och 

logiska argument genom att genomföra olika studier. Detta resulterar sedan i ett resultat 
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som kan spinnas vidare på och då är det viktigt att det som sägs i rapporten är valid. Det 

finns en rad organisationer som arbetar med just etiska frågor när det gäller 

företagsekonomisk forskning, dessa är bland annat American Academy of Management 

(AoM) och Market Research Society (MRS). (Bryman & Bell, 2003, s556)  
 

Diskussionen kring det etiska när det gäller intervjuer av privatpersoner har länge 

existerat, speciellt inom samhällsforskningen. Bryman & Bell (2003, s.559) nämner en 

rad frågor som tar upp just detta. Frågor såsom; Inkräktar frågorna på privatlivet? Kan 

detta skada deltagarna? Har respondenterna gett sitt samtycke? Och sist men inte minst 

huruvida det förekommer någon förfalskning av materialet eller om viktig information 

har undanhållits deltagarna.( Bryman &Bell, 2003, s559) 

 

Alla dessa aspekter är viktiga att ha i åtanke när man gör studier av dessa slag. Vi har 

därför valt att inför varje intervju berätta och förklara vad vår uppsats handlar om och 

vad vi försöker åstadkomma, samt förklara att deras namn och allt som eventuellt skulle 

kunna kopplas till deras person inte kommer att förekomma i vår uppsats. Vi har därför 

valt att använda fiktiva namn på våra respondenter samt inte avslöja arbetsplats utan 

bara inom vilken sektor och bransch de är verksamma inom. 

 

När det gäller intrång i privatlivet så anses rätten till ett privatliv som något 

grundläggande och något som inte får överträdas. ”Målet för vilken undersökning som 

helst ger inte forskaren någon speciell rätt att göra intrång på en respondents privatliv 

eller att göra avkall på vanlig respekt för en individs värderingar”(Bryman & Bell 2003, 

s.566). Vissa av våra frågor skulle också kunna anses personliga men genom att vi på 

förhand förklarat vad det är vi gör för studie och gett exempel på vilka frågor som skulle 

kunna ställas så var de medvetna om det redan innan., Det faktum att våra respondenter 

gett sitt samtycke ger oss därför anledning att anta att inga etiska aspekter överträtts. 

4.5. Bearbetning av empiri 
Då alla inspelningar från intervjuerna var klara var det första steget att transkribera alla 

ljudfiler. Detta gjordes på var sitt håll och individuellt där vi helt enkelt delade upp de 

olika intervjuerna mellan oss. Vi använde ett transkriberingsprogram som heter Express 

Scribe som underlättade då tangentbordet kunde användas för att starta och stoppa ljudet 

samt ändra dess hastighet. Detta ledde till en ökad effektivitet. 

När all information och data är insamlad och forskarna känner sig redo för analysen bör 

den organiseras så att den blir effektiv. Detta innebär en fullständig sammanställning av 

allt material, det vill säga transkriberingar, minnesanteckningar eventuella protokoll etc. 

Detta bör göras så att informationen blir lättöverskådlig. Fallstudiens databas kallas 

detta av Yin (1984) som också skiljer detta från vad som brukar kallas 

fallstudierapporten. En annan forskare vid namn Patton skiljer på liknande manér vad 

han kallar ”falljournalen” från fallstudien i sig. (Merriam (1998, s.139) 

En falljournal ämnar att på ett enhetligt sätt strukturera upp all information man fått. I 

falljournalen finns all information som kan komma att vara användbar under analysen. 

Redigering av materialet och bortsortering av sådan information som känns irrelevant 

samt upprepad information sker också i detta skede, och för att materialet skall bli så 

lätthanterlig som möjligt organiseras det ämnesmässigt eller enligt någon form av 

tidsaspekt. (Merriam (1998, s.139) 
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Enligt detta så läste vi först igenom de transkriberingar som var gjorda av de 

internrekryterades intervjuer för att lokalisera huruvida dessa människor upplevt och 

känt liknande saker efter att de blivit rekryterade och under tiden som följde. Sedan 

gjordes samma sak med de externrekryterades intervjuer där vi på samma sätt försökte 

hitta likheter dem emellan. När denna fas var avklarad satte vi oss ned för att jämföra 

det vi fått fram och diskutera vad som var relevant för vår studie att ta upp i analysen 

och diskussionen för att vi i slutskedet ska kunna besvara vår frågeställning som är 

”Hur skiljer sig upplevelsen av press och stress hos en ledare som rekryterats internt 

gentemot hos en ledare som rekryterats externt, samt vilka faktorer beror upplevelsen 

av stress på?” Vi har försökt sammanställa de svar vi fått i de tre olika temaområdena 

vi haft under intervjun, det vill säga roller, stress och ledarskap. Det är också dessa tre 

områden som fokus kommer att ligga på i vårat empirikapitel.   

Anledningen till att vi transkriberade alla intervjuer var för att det skulle bli så 

tillförlitligt som möjligt. Att arbeta på detta sätt gör att man till största möjliga mån 

undviker missförstånd och misstolkningar av respondenternas svar. Våra 

transkriberingar kommer inte att skickas tillbaka till respondenterna, något som kallas 

respondentvalidering, vilket Bryman & Bell (2003, s.308) skriver kan göra att studiens 

tillförlitlighet ökar. Anledning till att vi inte kommer att delge dem dessa 

transkriberingar är den att ingen av dom efterfrågat materialet.  Däremot kommer de 

respondenter som vill kunna ta del av den färdiga rapporten, vilket vi då anser vara 

minst lika bra då den färdiga rapporten innehåller helheten och inte bara utvalda delar. 

Vår beskrivning av bearbetningen av empirin hoppas vi också är så utförlig att inga 

frågetecken kan lyftas om hur vi har gått tillväga och kommit fram till det vi skriver. Att 

vara så utförlig som möjligt gör att man lättare blir accepterad som trovärdig hos 

läsaren. (Bryman & Bell (2003, s.307) 

Då kvalitativ forskning ofta innebär att man studerar en mindre grupp av människor 

med likande drag så blir kvalitativa studier genast en kontextuell fråga. (Bryman & Bell 

(2003, s.307) Då kontexten spelar en stor roll för det ämne vi valt att undersöka och för 

kvalitativa studier i allmänhet kan överförbarheten ibland kännas svag. Vi har under 

vårt arbete med denna uppsats varit väl medvetna om detta och har därför försökt så gott 

vi kan försökt återge vad för sorts företag respondenterna arbetar på samt beskriva deras 

roll på företag, kön och ålder utan att äventyra avslöjandet om vilka de är. 

När det gäller pålitlighet som är motsvarigheten till reliabilitet inom den kvantitativa 

forskningen så krävs det att forskarna under hela studien antagit en granskande roll och 

synsätt gentemot sitt material och sättet man gått tillväga. Det vill säga att allt från 

problemformulering till analys osv. är väl redogjort för läsaren. (Bryman & Bell, 2003, 

s.307) Vi anser själva att vi uppfyllt detta genom att klart och tydligt beskrivit vad och 

hur vi gjort.  

När det gäller samhällelig forskning är det svårt att få någon objektivitet då det mesta 

blir väldigt subjektivt och utifrån undersökningspersonernas verklighet. Därför är det 

viktigt att forskaren kan styrka att denne agerat i god tro. Detta innebär att forskarens 

förförståelse eller personliga värderingar lämnats utanför studien och därmed inte 

kunnat påverka resultatet och slutsatserna. (Bryman & Bell, 2003, s.307-308) 

Det är svårt som forskare att bibehålla en objektiv bild av vad respondenterna säger då 

vi båda har egna erfarenheter och kunskaper sedan innan. Vi är dock väldigt medvetna 

om detta och har så varit genom hela studien. Vi tycker därför att vi uppfyllt detta, det 
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vill säga agerat i god tro, och gjort det tydligt för läsaren när respondenternas åsikter 

och svar är det som framläggs och när det är våra egna åsikter som beskrivs. 
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5.0. Presentation av empirin 

I den här delen av uppsatsen kommer vi att presentera det empiriska materialet som vi 

fått fram genom våra intervjuer.  Inledningsvis kommer vi presentera vad de 

internrekryterade framförde för att sedan följa upp med empirin från de 

externrekryterade. Slutligen kommer vi att sammanfatta och jämföra dessa för att man 

som läsare lättare ska få en översikt. 

5.1. Presentation av respondenterna 
Tabell 1presentation av respondenterna 

Namn Linn Robert Christer Nina Johan Annelie Lasse Kristian 

Kön Kvinna Man Man Kvinna Man Kvinna Man Man 

Ålder 39 48 48 39 22 56 65 27 

Antal 

medarbetare 

9 12 12 9 25 ”1” 8 5 

Extern/Intern Extern Extern Intern Intern Intern Extern Extern Intern 

 

Den första ledaren i ledet är en 39-årig kvinna som arbetar som på ett statligt företag 

inom servicebranschen, en bransch som hon arbetat i, i stort sett hela hennes 

yrkesverksamma liv. Till denna tjänst blev hon externrekryterad och på denna 

arbetsplats har hon arbetat nu i 3 år.  I dagsläget har hon nio personer under sig som hon 

har personalansvar över. Innan hon kom till denna arbetsplats arbetade hon inom 

hotellbranschen i 3 år och sedan 5 år, med ett uppehåll i mitten för mammaledighet, på 

ett annat svenskt statligt bolag. På alla dessa tjänster har hon haft en ledande position.  

Robert är 48 år gammal och av manligt kön som blivit externrekryterad till en tjänst han 

nu har haft i cirka 9 månader på ett stort privat företag som arbetar inom skogsindustrin. 

Titeln han besitter är ”Financial manager” och han har personalansvar över 12 personer 

samt företagets ekonomi. Tidigare arbetsplatser har varit inom kommunen, då också på 

högt uppsatta positioner, såsom ekonomichef bland annat, så ledarerfarenheter finns 

sedan tidigare. 

Christer är en man på 48 år som även han är anställd hos ett statligt stort bolag inom 

resebranschen med stationering i Umeå . Tjänsten som stationsledare är något han haft 

sedan 2003, det vill säga i nio år. Innan dess arbetade han på samma arbetsplats fast på 

en lägre position och idag är han chef över hans tidigare kollegor som är ca 12 st. 

Erfarenheter av någon ledarposition har han professionellt inte haft sedan tidigare, dock 

har han haft det inom idrotten. Han har arbetat i samma bransch i hela sitt liv, men han 

har dock också ett eget litet företag på sidan om där han då också är chef och ägare.  

Nina är en 39 årig kvinna som arbetar som platschef på ett statligt företag. Titeln som 

platschef har hon haft sedan 2007 och har budgetansvar och personalansvar som främsta 

arbetsuppgifter. Personalansvaret avser 9 personer som hon tidigare arbetade 

tillsammans med och har därmed blivit internrekryterad till tjänsten. Innan hon fick den 

här tjänsten hade hon inga tidigare ledarskapserfarenheter inom arbetslivet.  
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Johan är en 22-årig man som för drygt ett halvår sedan tagit sig an chefsrollen som 

gruppchef på ett större telekombolag. På grund av sin unga ålder är detta hans första 

chefsposition och han har 25 personer som rapporterar till honom och som han ansvarar 

för. Innan denna position arbetade han på företaget på en lägre nivå och har därför med 

andra ord blivit internrekryterad till den roll han har idag. Som gruppchef är hans 

främsta arbetsuppgifter personalfrågor och det är detta han arbetar med dagligen.  

Annelie är en kvinna på 57 år som har en roll som personalchef på huvudkontoret inom 

ett stort publikt, internationellt aktiebolag. Företaget är verksamt inom metallindustrin 

och arbetar med att utvinna och förädla olika sorters metaller. Annelie har en person 

som är direkt underanställd och som hon har ansvar för, som i sin tur har ansvar för fler 

anställda. Hon har redan sedan ett tidigt stadium i arbetslivet haft en ledarposition i 

andra företag. När den person som hade hennes nuvarande position tidigare gick i 

pension så tvekade hon inte, utan sökte jobbet med en gång. Detta bidrog till att hon 

blev internt rekryterad inom koncernen men hamnade nu istället på huvudkontoret som 

är beläget i Stockholm. I och med att detta inte innebar en direkt övergång där hon 

påtagligt blev chef över sina medarbetare, eftersom de inte längre befann sig på samma 

kontor, har vi valt att se detta som en externrekrytering. Detta är ett val vi gjorde i 

samråd med respondenten för att få en förståelse för upplevelsen som sådan, och där de 

aspekter som berör externrekrytering kändes mer passande i denna situation. Ytterligare 

en anledning till detta var det faktum att frågorna som i denna studie ställs till de 

internrekryterade inte skulle kunna appliceras på Annelie trots att hon arbetar inom 

samma företag, varvid vi alltså valde att se henne som en externt rekryterad ledare. 

Lasse är en 65 årig man som blev externrekryterad som ekonomichef till ett stort 

internationellt företag som är ledande inom tillverkning av bland annat lastbilar och 

bussar. Han hade tidigare erfarenheter av att arbeta som just ekonomichef och blev 

headhuntad, han fick med andra ord erbjudandet om att få börja arbeta som 

ekonomichef på ett annat företag, i ett annat land. Han sade upp sig från sin dåvarande 

position och tackade ja till erbjudandet. Jobbet innebar att ha ansvar för åtta stycken 

anställda samt ett direktrapporteringsansvar till VD:n, och målet med den positionen var 

att förbereda den delen av koncernen för försäljning. 

Kristian är en internrekryterad 27 åring som arbetar på ett privatägt företag som är ett 

montageföretag för publika event. Efter att ha förvärvat erfarenhet inom företaget kom 

ett naturligt steg i att kliva upp i befattning och bli gruppchef. Detta arbete innebär att 

han har ansvar för en del event och byggnationer och där han har ansvaret för 

personalen som är med och arbetar på de specifika momenten. Då de arbetar mycket 

med tidspress ingår även en del planering inför eventen och hur det då ska gå till väga 

för att på bästa kunna få i ordning byggnationerna i tid. 
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5.2. Internrekryterade ledare 

5.2.1. Ledarskap 
Då det gäller ledarskap och hur våra respondenter hanterar detta område verkade 

samtliga internrekryterade ledare vara överens om att de hade en relativt mjuk 

ledarskapsstil gentemot sina anställda. Fokus låg på förståelse, ödmjukhet och vänskap.  

Christer sade när han skulle beskriva sig själv som ledare att ” Här ser jag mig mer som 

en mjuk ledare som månar om de anställda, att de ska må bra”. 

Johan som nyligen intagit sin position som ledare säger att det är viktigt att finnas där 

och stötta. ”jag försöker vara tillgänglig för min personal. Sen vet jag ju att i mitt jobb 

finns det en del stress. Man styr inte själv över hur mycket arbete man gör under 

dagarna utan det kommer ju in samtal hela tiden som man ska ta hand om och jag 

försöker någonstans att vara motiverande och inspirerande, för det behövs”  

Även Nina pratade om att hon månar om sina anställda och vill vara så öppen mot dem 

som möjligt. Hon säger att ” Men jag är en ganska öppen och ärlig chef tror jag, vill ha 

ett öppet och ärligt klimat där man respekterar varandra, och det är så jag försöker 

leda också – med respekt, öppenhet och ärlighet”.  

Kristian menar att han också anser sig vara en snäll, förstående och lyhörd ledare, men 

trots detta säger han också att han har kort stubin när det gäller engagemanget hos de 

anställda och säger att ". Jag har kort stubin när jag ser att det är någon som bara 

skojar runt. Men har folk ett intresse för att göra rätt för sig och respekt för att de 

faktiskt är där för att jobba är jag jättebra och snäll tror jag." 

5.2.2. Roller 
Angående ansökan, överlämning, introduktion och förståelse för den nya positionen 

Anledningen till varför respondenterna valde att söka sig till ledarpositioner inom 

företaget varierade lite mellan respondenterna. Något de däremot hade gemensamt var 

att de hade en önskan av att kunna få vara med och bestämma och ha en påverkan på 

organisationen. Två av dem var även fokuserad på förändringen av organisationen. Nina 

säger ”Jag har alltid upplevt en önskan att kunna påverka mer, att driva mer, att se om 

de idéer och tankar som jag har fungerar i praktiken”. Även Christer säger att ”man 

tycker väldigt mycket och vill förändra och verkligen bidra till förändring och då är det 

bra om man kan vara ledare för då har man lite mer att säga till om”. Någonting som 

även verkade vara en aktuell anledning till att söka sig till en ledarposition var att kunna 

fortsätta utvecklas inom organisationen, Johan menar att det inte fanns mer utveckling 

att hämta i den dåvarande positionen som han befann sig i. Kristian säger att tillfället 

bara uppenbarade sig och att han då nappade på erbjudandet, något han idag är glad 

över att han gjorde. 

Ingen av respondenterna ansåg sig ha fått en fullständig introduktion till den nya 

ledarpositionen de skulle tillträda och beskrev känslan av det på lite skilda sätt.  Nina 

fick inte positionen direkt överlämnad men fick ett stöd i ett mentorskap av en person i 

en liknande organisation för rådfrågning och vägledning, hon fick även tillgång till 

handledning genom företagshälsan. Detta är två stöd som Nina uttrycker tacksamhet 

över att ha haft under sin tid som ny på positionen då hon även beskriver att hon kunnat 

vända sig till dessa personer vid tveksamheter angående hur hon ska arbeta för att kunna 
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införliva sina mål och idéer.  Johan som arbetat inom organisationen i ungefär tre år 

berättar att han mer eller mindre förstod vad tjänsten innebar då han redan fått en 

beskrivning som målade upp bilden av vad det innebar att vara en gruppchef. Med hjälp 

av den beskrivningen, hans praktiska erfarenhet och de utbildningar och workshops han 

deltagit i visste han mer eller mindre vad som förväntades av honom, detta trots att han 

inte anser sig ha fått den introduktion som de kanske borde ha fått. Även Christer menar 

att hans tidigare arbete inom organisationen i samverkan med att han hade sin chef 

tillgänglig bidrog till att han hade god insikt i vad arbetet innebar redan innan han 

tillträdde. 

5.2.2.1 Rollstress – förväntningar på arbete, beteende och prestationer 
Alla respondenterna beskrev att det fanns krav som ställdes på dem, däremot skilde sig 

typen av kraven åt mellan dem. Christer beskriver en situation där han tillträdde som 

ledare och där organisationen stod inför en tuff period som innebar ett krav på att öka 

besparingar och neddragningar. Han tillägger att det han lärt sig under den perioden är 

att säga upp folk då han har varit tvungen att säga upp nästan hälften av den personal 

han har haft under de nio åren som han verkat som stationsledare. Nina beskriver att 

organisationen har varit under förändring på grund av den teknologiska utvecklingen 

som även deras organisation var tvungen att anpassa sig till. Hon beskriver att det 

tidigare arbetet innebar mycket rutinarbete medan det nu innebar att de istället blev 

medaktörer i processer. Den förändrade arbetssituationen gör att kravet som måste 

uppfyllas är att skapa en så bra arbetssituation som möjligt för var och en. Nina pratar 

om de växande pappershögarna som ligger på borden och där hon känner ett krav att 

försöka få sina medarbetare att känna ett lugn trots att de har mycket att göra. Johan 

beskriver också att det finns en press, han menar att pressen av att leverera och prestera 

är någonting som börjar redan från ledningsgruppen och som stiger nedåt till 

marknadsavdelningen, vidare till sitechefen och sedan vidare till Johan och hans team. 

Kristian nämner tidspressen som det allra största kravet de ställs inför, för inom hans 

bransch är tid lika med pengar 

5.2.2.2. Inter-rollkonflikt 
Att få motsägelsefulla direktiv är någonting som respondenterna säger sig uppleva av 

olika slag. Christer pratar om nedskärningarna som skett inom företaget och hur dessa 

har påverkat arbetet. Eftersom allt ska effektiviseras innebär det att de medarbetare som 

är nyligast anställd får gå först, detta har bidragit till att i takt med att nedskärningarna 

har ökat så har även medelåldern ökat. Dock har Christer lagt märke till att de äldre inte 

klarar av att prestera lika mycket som de yngre. Detta gör att Christer upplever att han 

får motsägelsefulla direktiv i och med att effektiviteten inom organisationen inte alltid 

gynnas av att ha en hög medelålder. Johan menar att de motsägelsefulla direktiven han 

upplevt handlar om var de väljer att lägga fokus. Han säger ”Vi har pratat lite om 

personalens trivsel kontra personalens prestationer som vi måste nå. Där kan det vara 

lite motsägelsefullt, var man lägger trycket och hur man gör det gentemot personalen, 

så det har vi brottats litegrann med, vi ledare”. Nina återkopplar mycket till den 

förändringen som företaget genomgått och den förändrade rollen som de förväntas anta. 

Att det kan upplevas som motsägelsefullt att få förändrade roller och nya förväntningar 

angående vad de ska leverera till sina kunder. Kristian huvudsakliga problem med hans 

direktiv är den att leverantörerna som de arbetar för ibland inte har kolla på hur lång tid 

saker och ting tar och att de därför ofta har orealistiska förväntningar på Kristian och 

hans team.  
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5.2.3. Stress och press 
För att få en förståelse för vad respondenterna refererar till när de besvarar våra frågor 

kring stress och press har vi valt att be dem att själva definiera vad de tänker på när de 

hör begreppen, detta var något vi frågade om för att säkerställa att vi talade om samma 

sak när vi använde begreppen. När respondenterna själva fick beskriva fenomenen stress 

och press ställde de sig både positiva och negativa till begreppen. Johan säger ”Press är 

lite både och. Jag drivs ju av att ha krav och en tydlig målsättning på mig. Att det finns 

någonting att jobba efter. Men för mycket av varan känns inte kul”. Nina säger att hon 

upplever stress är när hon inte har koll på situationen och inte har fullständig kontroll 

och att stress har blivit mer som ett allmänt tillstånd. Skillnaden mellan press och stress 

säger hon är att press kan du inte påverka lika mycket själv då den press som upplevs 

även har med andra aktörer att göra. Liksom Johan menar Christer att press inte behöver 

ha en negativ klang utan han ser det mer som en utmaning och en uppgift som bara är 

lite svårare att lösa. Kristian säger att han anser att press är förväntningar som ställs på 

en vilket i hans fall handlar om tidspress. 

5.2.3.1. Upplevd stress 
Att vara stressad och pressad i sitt arbete är någonting som alla respondenterna uttryckte 

på ett eller annat sätt. Christer pratar om att kraven som ställs blir allt svårare och 

tillägger att ” man ska göra mer saker med mindre resurser”. Han menar då att den 

upplevda pressen övergår till stress och att det många gånger kan kännas tufft. Nina 

förklarar att hennes stressnivå går lite upp och ner och att detta inte har förändrats under 

hennes tid som platschef. Däremot pratar hon mycket om den press som kom från 

personalgruppen där hon kände att hon var tvungen att motbevisa dem, att hon faktiskt 

kunde klara av det nya arbetet.  

Att uppleva stress kan yttra sig olika beroende på vem man frågar, vilket märktes när vi 

bad våra respondenter förklara hur just deras stress yttrade sig. Något som dock alla 

nämner är sömnen och tröttheten, antingen att de vaknar mitt i natten eller att de bara 

känner sig tröttare än vanligt. Johan säger att han utöver tröttheten även har påverkats 

psykiskt av arbetet. Han säger ” jag har märkt att det har hänt vissa gånger att det är så 

många bollar i luften att det fryser lite grann. Att man sitter där vid datorn och får en 

ny puck att hantera och en ny puck och så har man plötsligt tre bollar samtidigt och 

man vet inte riktigt vart fokus ska ligga”. Två av respondenterna även nämnt huvudvärk 

och en utav dem nämnde även hjärtklappning, oro och lättirritation.  

5.2.3.2. Personlig hantering 
Även hanteringen av stressen skilde sig åt mellan respondenterna, Christer säger att det 

är svårt att koppla bort på jobbet då det finns så mycket att göra och ingen tid att stanna 

upp. Däremot poängterar både han och Nina att när de är lediga från jobbet försöker de 

vara aktiv på andra sätt, genom till exempel träning. Både Johan och Nina säger att ett 

avbrott i arbetet är ibland precis det som behövs för att kunna samla ny energi. Johan 

säger ”sjukt nog brukar jag ta 10 min, prata med en annan chef, gå och köra lite pingis 

och sen så laddar jag om”. Nina säger även att stödet från en utomstående är viktigt för 

henne för att kunna hantera den press och stress som hon upplever. 

5.2.3.3. Organisationens bidrag till hjälp 
Att ha stöd från organisationen är någonting som Nina tycker fungerar bra inom 

företaget, hon säger ”Alla hjälpmedel är väldigt frikostigt på den här arbetsplatsen och 

organisationen […] verktygen finns, det handlar bara om att själv ta det steget”. Johan 

säger att det stöd han får från organisationen finns hos hans ledare samt hos ledare som 
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befinner sig på samma nivå som honom, detta nämner också Kristian. Christer upplever 

däremot att företaget inte hjälper honom i den utsträckning som han skulle önska, han 

nämner att han ofta får samtal under sin lediga tid och att hans lediga tid inte alltid är 

”fri från jobb”. 

5.2.4. Stressfaktorer på arbetsplatsen 

5.2.4.1. Relationer, bibehålla & utveckla, att bli ledare över sina medarbetare 
När det kommer till att bli ledare över tidigare kollegor kan det i vissa fall bli känsligt 

och relationerna mellan ledaren och medarbetarna kan komma att förändras. Christer 

beskriver känslan och oron inför hur kollegorna skulle se till hans nya roll som ledare, 

något som senare visade sig att inte vara någon större fara. Även Nina pratar om oron 

inför att bli ledare över sina medarbetare och att det inte bemöttes på ett bra sätt från 

hennes kollegor. Hon ansåg att det var jobbigt då hon är en känslomänniska som gärna 

vill ha bekräftelse från andra men att i detta fall blev det inte så. Under den tuffaste 

tiden säger hon att hon hade mentorskapsprogrammet och god handledning som kunde 

hjälpa henne att hantera situationen, hon tillägger att ”sammantaget tror jag att 

upplevelsen har varit okej”. Johan säger också att han blev bemött bra av sina anställda. 

Däremot visste han att de fanns en del personer som också hade sökt samma tjänst och 

som av den anledningen var lite småbittra över att det inte var dem själva som fått 

positionen, vilket egentligen inte utgjorde något större problem enligt Johan då denna 

bitterhet gick över ganska fort, men han menar fortfarande att det var ett stressmoment 

precis i början. Kristian menar att han inte upplevde några större problem men att det 

självklart var en omställning för alla inblandade. Han anser dock att det gått bra. 

Ett par citat från våra respondenter i denna fråga var dessa. 

Nina: ”Om jag skulle ge mig själv rådet idag att gå från att vara medarbetare till chef, 

då skulle jag inte göra om det. Däremot att bli chef men i en annan organisation eller 

en annan arbetsplats, definitivt för det är ju en personlig utvecklig du gör, det är en 

personlig resa.” 

Christer: ”Det jag var mest orolig för var att jag skulle bli chef över mina 

arbetskamrater och hur dom skulle se på det här då”.  

5.2.4.2. Utveckling av medarbetarna 
Inom många ledarpositioner ingår även att arbeta med att utveckla de anställda, något 

som visat sig vara ett stressmoment för många ledare (Campbell, 2007, s.8). 

Respondenterna säger att de arbetar med personalens utveckling och välmående på olika 

sätt, Christer och Nina pratar om kurser och seminarier som de anställda får delta i. 

Johan pratar om hur han själv finner det roligt att utvecklas och märka att man blir 

bättre, något han tror kommer gynna honom när han ska hjälpa andra att utvecklas och 

bli bättre. Han berättar även om hur han själv kände det när han befann sig i det stadium 

i arbetet där han inte ansåg att det fanns mer kompetensmässig utveckling att hämta. Att 

han nu blivit team manager visar även andra medarbetare vilka utvecklingsmöjligheter 

det finns inom företaget och vilka mål de kan tänkas sätta. Nina säger att hon inte 

arbetar med en direkt plan för personalens utveckling. Däremot anser hon att personalen 

bör vara nöjd med sina arbetsuppgifter och sin arbetssituation, och att det är någonting 

som hon arbetar med om det skulle behövas. Det ansvar hon känner inför utvecklingen 

av de anställda är att hon har pressen på sig att alla resurser i företaget ska nyttjas, och 

ävenså personalresurserna. ”nyttjas inte alla resurser, då måste man se över vad det 

beror på. Är det okunskap om den personens potential eller vad handlar det om? Eller 
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är den personen i helt fel sammanhang? Det är ju min uppgift också, och då handlar det 

rent och slätt om resurser”. 

5.2.4.3. Konflikter 
Inom en organisation kan det i vissa fall uppstå oenigheter kring diverse områden som 

senare kan leda till en konflikt. Våra respondenter hade lite olika inställning till 

konflikter och konflikthantering på arbetsplatsen. Nina anser att lyssna på sina 

medarbetare är väldigt viktigt för att kunna få hela bilden av situationen för att sedan 

kunna åtgärda eller förbättra situationen. I början var hon rädd för eventuella konflikter, 

något som gått över i dagens läge, dock anser hon fortfarande att konflikter är jobbiga 

ibland men att de oftast går att reda ut. Både Christer och Johan pratar om typen av 

konflikt och vilka konsekvenser en konflikt har. Ingen av dem anser att konflikter är 

särskilt jobbiga, dock menar de att om en konflikt är av större karaktär med mer 

inflytande på personerna i organisationen kan det kännas jobbigt. John pratar 

exempelvis om uppsägningar och att det är en typ av konflikt han ogärna vill ställas 

inför, särskilt när det handlar om okunskap och inkompetens.  

5.2.4.4. Resurser 
Hur ledarna hanterar den press och stress som de upplever på arbetet är trots allt 

individuellt, men gemensamt för de allra flesta ledare är att stressen uppstår då det är för 

mycket att göra och tiden och resurserna inte räcker till. Det här fenomenet är något vi 

kommer att studera hos både de externrekryterade och de internrekryterade och sedan i 

analys och diskussion diskutera skillnader alternativt likheter dem emellan. 

Detta faktum, att inte ha tillräckligt med resurser för att kunna utföra sitt arbete på ett 

önskvärt sätt, är någonting som kan ha olika påverkan på olika personer. För Nina är det 

en frustration när det handlar om att inte kunna sysselsätta sin personal och där 

nedskärningar är aktuellt. Även om hon sätter sin egen budget så begränsas den av 

andra aktörer, hon menar att om organisationen inte anpassar sig efter de externa 

förändringarna så är det svårt för Nina att motivera för en högre budget. Johan å andra 

sidan menar att han har de resurser han behöver och att eventuella resurser som han kan 

komma att sakna i sitt arbete i framtiden är sådant han ännu inte uppmärksammat, ”Det 

funkar ganska bra, jag har ju haft tre år för att förbereda mig på vad min roll är för 

någonting, och resurserna känner jag att jag har ganska bra koll på fastän jag är ny. 

Jag har inte tänkt att jag behöver mer, jag har inte hunnit tänka så långt än, det kanske 

kommer längre fram. Men just nu känns det som om jag har det jag behöver”. 

Christer som arbetar på ett stort företag som under en lång tid varit med om en hel del 

nedskärningar säger att han känner sig mer pressad nu än någonsin, ” Och på sista tiden 

har det varit dagligen eftersom det läggs på mer och mer, kraven blir högre och högre 

och man ska göra mer saker med mindre resurser. Och då börjar den här pressen 

övergå nästan i stress också så att det blir tufft många gånger.” 

5.2.4.5. Underlag för beslutsfattande 
Någonting som respondenterna har gemensamt är att de helst vill ha bra underlag innan 

de fattar beslut. Som Christer beskriver det ”är det någon större sak så vill man ha 

ordentligt torrt på fötterna innan man tar ett beslut”. Både Johan och Christer säger att 

noggrant beslutsfattande även är någonting de tillämpar i sina privatliv vid exempelvis 

större köp. Nina pratar om beslutet kring ombyggnationen, där hon har stöd från sin 

chef, men om hon däremot skulle backa skulle hon förmodligen inte få stöd i det 

beslutet. Skulle det vara så att hon fattar ett felaktigt beslut som inte skulle gynna 

organisationen säger hon att i det läget får hon stå för det, vilket kan kännas tråkigt. 
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Vidare menar hon att antingen så fattar hon ett beslut och så får hon se vad som händer, 

utfallet blir att situationen antingen förbättras, och om inte har hon alltid valet att backa. 

Att få stöd av organisationen om ”fel” beslut skulle fattas anser sig både Johan och 

Christer ha, även om det inte är en rolig upplevelse. Johan poängterar även att han alltid 

har möjligheten att rådfråga sin chef vid eventuella beslutsfattanden, detta för att inte 

fatta förhastade beslut. 

5.2.4.6. Förändringar i stressnivån 
Den stressnivån som de intervjuade säger sig uppleva i arbetet har under tiden de verkat 

som ledare upplevts lite olika. Christer menar att stressen som fanns inom 

organisationen när han började handlade mycket om uppsägningar och indragningar på 

resurser, vilket då var ett stressmoment. Nu säger han att stressen har ökat, men att det 

idag beror på hur han över huvudtaget ska få verksamheten att fungera och hur det ska 

lyckas med den bemanning han har. Johan å andra sidan anser att stressnivån har 

minskat sen han började, då det i början handlade mycket om att lära sig arbetet. Om 

hur arbetet upplevs idag säger han: ”nu har man landat lite i sitt arbete och kan 

fokusera lite mer på de dagliga uppgifterna, så att det är lite mindre stress idag, även 

om det kommer moment som höjer nivån igen”. Nina anser inte att stressnivån ändrats 

under tiden hon arbetat som ledare, hon menar att stressen hon upplever kommer i vågor 

och att det alltid varit så. 

5.2.5. För och nackdelar med internrekrytering 
Eftersom alla internrekryterade ledare arbetat på samma arbetsplats sedan innan frågade 

vi dem om de kände att det hjälpt eller stjälpt dem att tidigare arbetat inom 

organisationen. Samtliga ledare var överens om att det var positivt att ha erfarenhet från 

arbetsplatsen. 

Nina menar att ” Fördelarna var ju att jag kände människorna redan, absolut. Och sen 

att man kände till verksamheten, sen så har jag sett klara fördelar med att jobba som 

medarbetare rent praktiskt, jag jobbar så fortfarande[…]. Hon säger också att det 

hjälper genom att man förstår vad det är de anställda arbetar med varje dag eftersom att 

man själv varit där. ”Jag tycker det är viktigt, ja tror att man som chef lätt hamnar på 

en nivå sen och man tappar man det då man egentligen pratar om saker som man inte 

har kunskap om” 

Christer pekar på samma sak, att det hjälpt honom genom att man har en helt annan 

förståelse för hur saker och ting fungerar på arbetsplatsen. Däremot påpekar han också 

att som ledare är man där för att leda och behöver nödvändigtvis inte vara expert på allt 

som har med själva verksamheten att göra. ” […]är du ledare på jobbet så ska du ju 

egentligen leda människor och det är de ska kunna det här med själva jobbet”. 

Johan ser i stort sett endast positiva saker med att arbetat på sin arbetsplats tidigare.” 

Det är A och O att jag arbetat där tidigare, har förståelse för hur det funkar och att jag 

utvecklat en kompetens nu i tre år. Jag tror att det ger jättemycket, dels för att 

personalen ser att det finns utvecklingsvägar, att det kan vara målet för dem, det tror 

jag är bra. Så jag är jätteglad att jag jobbat där tidigare, jag tror inte det skulle ha gått 

lika bra annars.” 

Kristoffer är enig med de övriga internrekryterade ledarna och menar att det mest bara 

är positiva aspekter med att stiga i graderna inom företaget och säger att "Fördelarna är 

väl att… som jag sa att det är väl bra att ha arbetat med det du sen ska leda över. Förr i 
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tiden när jag haft chefer som inte vetat hur det fungerar i praktiken har det alltid gjort 

mig irriterad för att de kräver saker som de egentligen inte har någon aning om." 

5.2.6. Sammanställning av internrekryterade ledare på individnivå 
Tabell 2 sammanställning av de internrekryterades svar 

Namn Christer Johan Nina Kristian 

Ledarskap Mjuk ledare Mjuk ledare Mjuk ledare Mjuk ledare 

Rolltvetydighet – 

Osäkerhet i vilken 

roll man har och 

vilka uppgifter 

som ska göras 

Ingen 

introduktion, 

men tidigare 

arbetet inom 

organisationen 

gav honom 

förutsättningar 

att klara av 

det. 

Ingen 

introduktion 

men pga. av 

att ha arbetat 

på företaget i 

tre år visste 

han vad som 

förväntades 

av honom. 

Ingen 

introduktion, 

men fick stöd i 

ett mentorskap 

där det fanns 

någon hon 

kunde fråga 

Ingen 

introduktion 

men kunde 

alla processer 

så detta var 

inget 

problem. 

Rollkonflikt - 

Motsägelsefulla 

direktiv 

Ja. 

Effektivisering 

inom företaget 

leder till för 

hög press på 

de anställda.  

Ja det finns, 

men det 

handlar bara 

om vart man 

ska lägga 

fokus.  

Ja. Företaget har 

genomgått 

många 

förändringar 

vilket lett till en 

förändring i 

hennes och 

medarbetarnas 

roll. 

Ja. 

Leverantörer 

förväntar sig 

saker som är 

ouppnåeliga, 

detta pga. av 

att de inte har 

erfarenhet av 

det vi gör. 

Krav och direktiv 

uppifrån 

Ja Ja Ja Ja 

Stress och press     

Inställning till 

stress och press 

Behöver inte 

vara negativt, 

lagom mängd 

är bra 

Behöver inte 

vara negativt, 

lagom mängd 

är bra 

Känner stress då 

hon inte har 

kontroll över 

situationen 

Skillnad på 

press och 

stress. Press 

är kraven. 

Stress är 

upplevelsen. 

Upplevd stress 

och press 

Kraven blir allt 

högre och 

detta leder till 

mer stress. 

Trötthet. 

Höga krav 

och många 

bollar i luften 

samtidigt. 

Trötthet.  

Stressen går upp 

och ner och 

pratar mycket 

om den press 

hon känner från 

arbetskamraterna 

och känner att 

hon måste leva 

upp till deras 

förväntningar. 

Trötthet 

Stressen går 

upp och ner. 

Detta 

beroende på 

jobb. Alla 

projekt är 

olika och 

därmed 

förändras 

stressnivån. 

Personlig 

hantering av 

stressen 

Svårt att hinna. 

Alldeles för 

mycket att 

göra. Träning 

Ta en paus i 

arbete och 

göra något 

helt annat. Ex 

Stödet från 

utomstående 

viktigt. 

Jobbar 

hårdare. Är 

bra på att 

lämna 
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hjälper. pingis. stressen på 

kontoret. 

Organisatorisk 

hjälp 

Hjälper inte 

tillräckligt. 

Får stöd hos 

sina chefer 

Hjälper till 

mycket 

Inget. Men 

cheferna vet 

hur det är och 

stöttar 

Stressfaktorer Väldigt orolig 

över att bli 

ledare över 

sina kollegor 

Lite orolig 

över att bli 

ledare över 

sina kollegor 

Väldigt orolig 

över att bli 

ledare över sina 

kollegor 

Var helt okej 

att bli ledare 

över sina 

kollegor. Det 

gick rätt bra. 

Utveckling av 

medarbetare 

Arbetar med 

detta 

Arbetar med 

detta 

Arbetar med 

detta 

Inte så 

mycket. Hög 

omsättning av 

personal gör 

att det sällan 

händer.  

Konflikter Inte 

konflikträdd 

men tycker 

inte om 

konflikter. 

Inte 

konflikträdd 

men tycker 

inte om 

konflikter. 

Konflikträtt i 

början men nu 

går det bra. 

Tycker dock inte 

om konflikter. 

Inte 

konflikträdd 

men tycker 

inte om 

konflikter. 

Resurser Tycker inte 

han har 

tillräckligt 

Anser att han 

har det han 

behöver 

Tycker inte hon 

har tillräckligt 

Tycker inte 

han har 

tillräckligt 

Beslutsfattande Vill ha mycket 

underlag 

Vill ha 

mycket 

underlag 

Vill ha mycket 

underlag. Har 

aldrig tagit 

beslut utan detta. 

Tar inte så 

stora beslut 

och menar 

därför att det 

inte behövs så 

mycket 

underlag. 

Förändring i 

stressnivån 

Stressen har 

ökat 

Stressen har 

minskat 

Inte ändrats Inte ändrats 

För och 

nackdelar med 

internrekrytering 

Bra för att man 

hade en 

förståelse för 

organisationen 

och hur saker 

fungerar. 

Menar att det 

är A och O 

att ha arbetat 

där innan.  

Bra att man 

kände 

människorna och 

att man kunde 

processerna. 

Bra för att 

man vet hur 

det fungerar i 

praktiken. 
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5.3. Externrekryterade ledare 

5.3.1. Ledarskap 
I motsats till de internrekryterade fanns en mer varierad ledarskapsstil bland våra 

externrekryterade respondenter. Här fann vi spannet mellan den mjuka ledarskapsstilen 

till en mer, kanske inte hård men mer målinriktad ledarskapsstil där fokus låg på att nå 

resultat. 

Robert som är en väldigt erfaren ledare med många år som chef på nacken menar att han 

ställer höga krav på sina anställda ” Jag skulle beskriva mig själv som strukturerad, 

ganska prestigelös men väldigt krävande. Jag ställer samma krav på mina medarbetare 

som jag ställer på mig själv kan man säga.” Han svarar vidare på frågan kring huruvida 

hans ledarskap förändrats med tiden och med tanke på arbetsplats genom att säga att han 

tror att hans ledarskapsstil har förändrats positivt genom åren på grund av att han fått 

mer erfarenhet. Vad han menar är att han gått mot en mer ödmjuk inställning till 

ledarskapet och hans medarbetare och blivit mer stödjande och hjälpande. Samtidigt 

påpekar han också att det inte betyder att kraven på hans anställda inte finns där för det 

gör dem till allra högsta grad. 

Lasse som har ett väl utvecklat ledarskap genom sina många år som chef säger att han är 

demokratisk som ledare och vill att folk ska få vara med och fatta beslut och inte bli 

överkörda, men säger också att han i situationer där det behövs inte är rädd för att ta ett 

beslut eller ta upp en diskussion när det behövs. 

Linn som också varit chef under ett antal år säger samtidigt att hon har antagit en 

ledarroll som inte är lika ”strikt” och beskriver sig själv med orden ” Jag är nog ganska 

lyhörd. Jag är nog ganska peppande, alltså pushande och inte så ”chefig” utan mer den 

som leder och styr åt vilket håll. Försöker hitta personers drivkrafter och positiva 

egenskaper och lyfta dem. Tycker jag är jätteviktigt. Och jag försöker ofta ta mig tid att 

vara synlig och tillgänglig vilket gör att när jag inte hinner göra det så tycker jag själv 

att jag är en dålig chef.” 

Annelie menar att det är en fördel att komma med ett nytt perspektiv och nya synvinklar 

som kan gagna organisationen. Som ny har man alltid andra ögon när det exempelvis 

kommer till problemlösning menar hon. Det som skulle kunna vara negativt är att det 

alltid tar sin tid att komma in i organisationen och lära sig om organisationskulturen, 

vad som anses vara accepterat och inte. 

5.3.2. Roller 
Angående ansökan överlämning, introduktion och förståelse för den nya positionen 

Alla våra respondenter hade tidigare erfarenhet utav ledarskapsyrket på ett eller annat 

sätt. Anledningen till varför de valde att söka den nya positionen berodde på lite olika 

saker, Linn beskriver sin passion för serviceyrket och att detta var någonting hon kände 

att hon ville utvecklas inom. Även Robert pratar om utveckling och utmaning, vilket var 

orsaken till varför han sökte sig till tjänsten. Till skillnad från de andra 

externrekryterade så sökte Lasse inte sin tjänst aktivt utan fick ett erbjudande medan 

han fortfarande arbetade på ett annat företag, ett erbjudande han sedan tackade ja till. 

Ingen utav våra respondenter som var externrekryterade hade någon vidare inskolning 

till den nya positionen. Både Lasse och Linn beskriver det som att de fick lära sig 

genom att utföra jobbet och att det var en inlärningsprocess som skedde allt eftersom. 
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Att inte få en vidare introduktion till arbetet var inget som störde Lasse då han säger ” 

Det kändes helt okej, jag hade ju jobbat som chef så pass länge så det kändes ju som att 

jag vet ungefär vad jag ska göra”. Robert beskriver sin första tid i sin position som 

väldigt hektisk och poängterar att ”det hände så oerhört mycket och det var så mycket 

att ta in så att själva introduktionen blev lidande litegrann”. 

5.3.2.1. Rollstress – förväntningar på arbete, beteende och prestationer 
Innan respondenterna hade inträtt sin nya ledarposition hade de en del föreställningar 

om arbetet, Linn trodde exempelvis att det skulle innebära ett varierat arbete där hon 

skulle få möjligheten att kunna bidra med lite förändring. Någonting som senare visade 

sig vara tämligen korrekt, den enda skillnaden som hon upplevde var att 

förändringsaspekten av organisationen var en komplex fråga på grund av det regelverk 

som företaget är styrt av. Robert hade ingen direkt föreställning om hur arbetet 

egentligen skulle gå till mer än att han visste vilka resurser han skulle få till sitt 

förfogande. Även om han inte hade några större föreställningar så beskriver att ”det var 

lite överraskande för mig faktiskt så det var inte riktigt som jag hade väntat mig”. Lasse 

ansåg sig ha koll på de professionella frågorna medan de kulturella frågorna i den nya 

organisationen var främmande och det var även inom kulturdelen han inte riktigt visste 

vad som väntade. När Lasse sedan kom till den nya organisationen visade det sig att den 

kulturella skillnaden inte var något större problem. 

 

De krav och förväntningar som ställs på ledarna är av lite olika karaktär och upplevs 

även lite olika. Linn pratar delvis om försäljningssiffror som ett krav, men även om hur 

hon i början inte kände samma säkerhet i sin roll som hon gör idag. Det som kunde vara 

svårt i början var att veta exakt vilka beslut och arbetsuppgifter som tillhörde henne och 

vilka beslut som egentligen tillhörde andra mandat inom organisationen. Robert pratar 

om ledarskapets många dimensioner där han menar att han dels vill göra ett bra jobb för 

hela divisionen men även för chefer, VD och andra ledarfigurer inom organisationen. 

För att klara detta poängterar Robert vikten av medarbetarna, ”för att klara allt detta så 

behöver jag ju hjälp av mina medarbetare och att vårda den relationen är ju oerhört 

viktig. Så det gäller till att börja med att vi trivs ihop, att vi fungerar och kan samarbeta 

med utgångspunkt från det vi behöver göra tillsammans utifrån de mål vi har och det vi 

ska, så att säga gemensamt ska skapa”. Det han kan känna som en svårighet i den 

uppgiften är att hinna med allting som ingår i det jobbet, ”Att både entusiasmera som 

chef, att utveckla, att ta hand om dina medarbeta i all situationer”. Lasses krav och 

direktiv om vad det var han och den nya ledningen skulle skapa var redan från början 

väldigt klar. Deras uppgift var att snygga till bolaget, städa upp det, se till att det blev 

fristående från resten av organisationen, för att slutligen kunna sälja den delen av 

bolaget. Annelie menar att kraven egentligen främst är mål som de själv har satt upp 

tillsammans men att det största kravet som hon egentligen känner är det kravet som 

kommer från henne själv. 

5.3.2.2. Inter-rollkonflikt 
Ingen utav våra respondenter uttrycker att de fått motsägelsefulla direktiv i sitt arbete. 

Att Lasse fick så klara direktiv redan från början gjorde att han aldrig tvekade på sina 

arbetsuppgifter och heller inte upplevde att han fick motsägelsefulla direktiv. Linn 

menar att det ena målet inte utesluter det andra, men att det mål som ibland kan vara 

svårt att uppnå är en personalkostnadseffektivitet. Annelie menar att de ofta diskuterar 

igenom målen och att målen strävar mot en enad vision, detta anser hon bidrar till att 

kraven som sätts har en genomtänkt grund. Robert menar på att krav och mål ska vara 

svåra men inte omöjliga, ibland är målen som han får och som han sätter på sina 
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medarbetare inte alltid önskvärda och kan till och med skapa en stressig miljö men det 

är sådant man måste lära sig att leva med. 

5.3.3. Stress och Press 
Något som våra respondenter är överens om är att press och stress är olika saker, både 

Lasse och Robert menar att lite press är bra att ha i arbetet för att prestera. Lasse pratar 

om att press uppstår i en situation där man själv inte har full koll på situationen och där 

andra aktörer har en avgörande roll i hur situationen utspelar sig. Robert menar att press 

handlar mer om krav som hanteras på ett annat sätt än stress. Stress å andra sidan menar 

Robert är ett kroppsligt tillstånd som uppstår i situationer där man upplever att man inte 

räcker till. Lasse menar att stress kan vara både positivt och negativt men att kroppen 

bara tål att utsättas för stress upp till en viss nivå innan man blir sjuk. Annelie pratar om 

stress som en känsla i kroppen medan press handlar mer om en större mängd med 

uppgifter som ska göras. Även hon menar att det kan vara bra till en viss gräns, men när 

det inte längre är hanterbart för en själv och när man som människa själv känner en 

negativ påverkan, då är det inte bra. 

5.3.3.1. Upplevd stress 
En av våra respondenter sade sig inte uppleva någon större stress i sin position utan att 

han som person var ganska stresstålig, medan de andra menade att stressen infann sig 

mer eller mindre. Linn säger att hon bland annat blir stressad av moment i arbetet som 

hon inte anser att hon behärskar fullt ut. Robert återkommer till känslan av frustration, 

han säger ”men just den där frustrationen av att känna sig otillräcklig i vissa 

sammanhang, den har ju förekommit i korta perioder och det gör ju egentligen att man 

pressar sig, om man nu går tillbaka till det uttrycket igen, och lever med jobbet på ett 

annat sätt och då även på fritiden vilket i sin tur skapar en viss stress”. Någonting han 

även nämner är tröttheten han upplever vid de tillfällen där han befinner sig under stress 

och press. Annelie menar att hon alltid vill prestera för att se till bolagets bästa, detta 

gör att hon ibland sätter hög press på sig själv, vilket i många fall kan leda till att hon 

känner sig stressad. 

5.3.3.2. Personlig hantering 
De respondenter som uppgav att de upplevde stress och press i sitt arbete har även olika 

sätt för att hantera den. Linn nämner att hon ibland måste koppla bort och göra 

någonting helt annat. Både hon och Robert säger att det ibland hjälper det att göra något 

fysiskt så som fritidsaktiviteter. Linn nämner även att flytta på ett bord på kontoret, att 

som sagt göra någonting helt annat, kan vara till stor hjälp för att samla energi och ladda 

om batterierna. Lasse säger att pressen kan dämpas genom att få kontroll över 

situationen, har han inte det så ser han till att handla för att komma ut ur pressen och 

återfå kontrollen. Annelie säger att det bästa för henne är att få prata av sig, det kan vara 

både med kollegor på samma nivå men även med nära och kära. Hon menar att när man 

själv får uttala sig högt om arbetssituationen och den press och stress som upplevs så får 

man perspektiv på situationen. Det är som att höra sina egna ord och då kan man helt 

plötsligt förstå var felet ligger. 

5.3.3.3. Organisationens bidrag till hjälp 
Tre utav våra respondenter nämner kollegorna som hjälp från organisationen att hantera 

stressen, de pratar om att i en organisation så hjälper man varandra och att i den sortens 

arbete kan man hitta ett stort stöd. Stödet komma från såväl jämställda medarbetare som 

från ledningsgruppen. På Lasses arbetsplats fanns även en företagshälsovård till 

förfogande dit anställda kunde gå om de behövde en ”speaking partner”. Utöver det 
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erbjöd även tre utav organisationerna bidrag till att införskaffa träningskort och en 

organisation bidrag till att få psykiskt stöd om det behövdes. 

5.3.4. Stressfaktorer på arbetsplatsen 

5.3.4.1. Utveckla relationer 
Till skillnad från en internrekrytering så har de ledare som blivit externrekryterade inga 

tidigare erfarenheter eller några etablerade relationer med blivande kollegor, 

överordnade eller underordnade. I deras fall handlar det om att lära känna nya personer 

och då även utveckla nya relationer. Ett tydligt mönster som vi kunnat se är att våra 

respondenter inte gjorde någon större skillnad i relationen mellan de överordnade eller 

underordnade, de menade helt enkelt att de var sig själva och att de har en rak och ärlig 

relation, oavsett motpartens befattning. Linn säger att hon ser sig själv mer som en 

lagspelare och en samordnare, hon säger själv ”Jag tycker mig inte ha en jättestor 

skillnad när jag pratar med min chef eller mina anställda, så pratar jag på ungefär 

samma sätt. Sen anpassar man sig ju självklart efter situationer”. Lasse förklarar ”Jag 

tycker inte jag gör någon större skillnad på det hela utan för att du ska fungera som 

chef måste du ha bra relationer till de underställda, detsamma gäller ju överordnade 

[…] Jag tycker nog att jag försöker värdera och vara likadan uppåt och nedåt”. Vidare 

ansåg han att det var av största vikt att få en uppfattning om företaget och de anställda 

när han började som ekonomichef. Detta bidrog till att han ägnade de första tre, fyra 

veckorna till att ha ett samtal med alla i företaget, på så sätt fick han den uppfattning 

han behövde.  

Gemensamt för respondenterna var även att de mottogs väl av de nya medarbetarna, när 

vi frågar Robert om relationerna till sina nya medarbetare svarar han: ” Allt känns 

jättebra. Jag har ju som sagt jobbat i 9 månader nu så det är klart att allting 

fortfarande är lite” färskt”, men jag hade inte kunnat önska mig en bättre start i det 

avseendet”. 

5.3.4.2. Utveckling av medarbetarna 
Tre av våra respondenter beskriver att de har ett ansvar att ha utvecklingssamtal med 

sina medarbetare för att se till att personalen utvecklas. Dels sker samtalen för 

personernas egen del och vinning så att dessa känner att de kommer framåt, men även så 

att de fortsätter att gagna företaget. Linn anser att samtalen känns bra, det enda som kan 

kännas jobbigt är att om personen i fråga vill utvecklas i en riktning som inte gynnar 

företaget på något sätt kan det kännas tråkigt att säga nej. Hon säger ” ibland har man 

personer som man tycker är så otroligt duktiga och som man vill ha kvar i företaget 

men som slår i taket, men man kan aldrig uppfinna jobb åt någon, det måste finnas i vår 

verksamhet”. Lasse uppfattar inte heller samtalen som jobbiga, han menar mer på att det 

är ett naturligt steg i ledet, däremot tycker han att det är mindre roligt när det finns en 

person vars utveckling inte går framåt som det är tänkt. Detta samtidigt som han ändå 

anser att det är en uppgift eller ett sorts projekt som ingår i hans arbete som ledare. 

Annelie har en daglig kontakt med sin direktunderanställde och har både formella och 

informella samtal för att på bästa sätt kunna se till att både arbetsmiljö och 

arbetsprestationer kan hållas på en så bra nivå som möjligt. Hon anser inte att dessa 

samtal är någonting som upplevs som jobbigt på något sätt utan anser snarare att det är 

positivt att ha en uppfattning om hur de anställda ser på saker och hur de arbetar. 

5.3.4.3. Konflikter 
Samtliga av våra externrekryterade respondenter svarade på frågan om hur de tacklar 

och hanterar konflikter, och vad det tycker om dessa i allmänhet, att konflikter aldrig är 
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roliga. Däremot verkade ingen av dem ha problem med konflikter utan hanterade dessa 

då de uppstod. De nämnde också att konflikter ibland kan leda till något positivt. Linn 

sade att "Alltså konflikter är aldrig roliga och det vore konstigt om man tyckte det. 

Däremot kan jag tycka att konflikter är roliga om man kan hitta en konstruktiv lösning 

på det”. Något som också nämndes var att om en konflikt uppstår är det bäst att ta tag i 

den på en gång. Lasse menar att "[…] det är ju viktigt att man tar tag i dem så fort som 

möjligt, för annars kan det ju bli en riktig varböld […]. 

5.3.4.4. Resurser 
Lasse kände aldrig att han inte hade de resurser han ansåg sig behöva för att kunna 

utföra sitt arbete på ett önskvärt sätt. Han menar att han som ekonomichef hade en del i 

att bedriva en lönsam verksamhet vilket gjorde att det delvis var hans beslut om 

huruvida de skulle införskaffa och fördela resurser. Robert däremot känner att han 

ibland står med för lite resurser och menar att de höga mål och krav som sätts på honom 

och hans medarbetare kräver att de trivs och samarbetar bra ihop, men resurserna är för 

små för att hinna med exakt all hela tiden. Han säger att "[…] det är det svåra, att hinna 

med faktiskt. Att både entusiasmera som chef, att utveckla, att ta hand om dina 

medarbeta i all situationer. Att framförallt få tid till eftertanke och planering i större 

utsträckning än vi har idag, det skulle vara jätteskönt". Även Annelie menar att hon 

ibland har för lite resurser men att hon samtidigt kan förstå de prioriteringar som måste 

göras inom bolaget. 

5.3.4.5. Underlag för beslutsfattande 
Vid beslutsfattandet inom organisationerna säger de intervjuade ledarna att det i de allra 

flesta fall handlar om en situationsfråga. Robert säger ” bedömningsfråga givetvis, från 

fall till fall, hur mycket underlag man tycker att man behöver. Men med de tidsramar vi 

jobbar inom, och det är ganska hektiskt och vi har flera deadlines att förhålla oss till”. 

Medan Linn säger ”Sen måste man ju göra en egen prioritering tycker jag. Vad är det 

som påverkar, både människor och verksamhetens affärer och det uppdrag vi har 

minst”. Även Lasse poängterar anpassningsfrågan med att fastslå ”Det beror så på vilket 

beslut det är frågan om. Det är svårt att säga entydigt, ett sätt”. Däremot säger Lasse att 

han ofta hade ett bra underlag och tillräckligt med tid för att fatta ett beslut, medan 

Robert ofta befinner sig under tidspress och måste fatta snabba beslut.  

Någonting som tre av respondenterna poängterar är att man aldrig kan ha ett 100-

procentigt underlag. Lasse pratar då främst om eventuella konjunktursvängningar 

medan Linn pratar om den mänskliga faktorn som bidrar till att vi alla har olika 

perspektiv på saker och situationer. Annelie säger precis som Lasse att framtiden är 

oviss och har alltid en påverkan på ett beslut. Resultatet av ett beslut som fattas idag 

kanske inte visas förrän om flera år då besluten ofta är långsiktiga i vår organisation.  

Att ha ett stöd från företagets sida om ett felaktigt beslut skulle bli fattat är någonting 

som alla respondenter har gemensamt. Robert menar att alla kan göra fel någon gång, 

”Klart att det inte alltid får bli fel beslut, det funkar ju inte för någon. Man bör ju 

givetvis använda sitt sunda förnuft och förstå när man kanske behöver mer tid för beslut 

om man vet att det skulle bli stora konsekvenser av ett felaktigt beslut”. Som tidigare 

nämnt pratar Linn om den mänskliga faktorn och tillägger hur synen inom 

organisationen ser ut när ett sådant misstag kan ha inträffat. ”man förstår att du fattade 

det beslutet utifrån den information du hade och att nästa gång försöker vi göra på ett 

annat sätt. Jag brukar säga det att det är bättre att fatta något beslut överhuvudtaget än 

att inte fatta något beslut alls”. Lasse säger att om fel beslut blir fattat så får man helt 
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enkelt riva upp det beslutet och göra om. Vid större processer och större 

beslutsfattningar menar han även att han aldrig stod själv och bland annat fattade dem 

besluten via fackföreningar. Annelie menar att de flesta större besluten tas gemensamt 

och att om ledningen är oviss så avgörs beslutet först och främst med argument som 

sedan mynnar ut i demokrati. Detta gör att det oftast inte finns en ”syndabock” utan att 

de försöker lösa problemet tillsammans. 

5.3.4.6. Förändringar i stressnivån 
Ser man till stressnivån som de tillfrågade ledarna upplever idag gentemot när de var 

nya på arbetsplatsen så har de lite olika uppfattning. Linn och Annelie säger exempelvis 

att de är mer stressad idag än vad hon varit tidigare. Dock menar Linn på att det kan 

bero på att organisationen befinner sig i en omstrukturering där de har höga krav på att 

leverera och att hon då i sin roll som ledare måste vara stabil. Hon känner även att det är 

av vikt att ledningen är stabil när hon själv anser att det är ”lite skakigt”. Roberts som 

inte har varit anställd i mer än nio månader menar att han fortfarande är så pass ny i sin 

position att det fortfarande händer nya saker hela tiden. Trots att det kan upplevas som 

stressigt från Roberts sida anser han ändå att det ”ska nog gå att hantera det med”. 

Lasse menar att det snarare var specifika situationer som gjorde att han upplevde press 

och stress, snarare än den tid han arbetat på den positionen. 

5.3.5. För och nackdelar med externrekrytering 
Medan de internrekryterade klev in i rollen som ledare med att redan känna sina 

arbetskamrater och med en stor kunskap om verksamheten och företagskulturen var 

förutsättningarna lite annorlunda. Vi frågade därför våra respondenter om de såg några 

fördelar med att komma utifrån. 

Robert svarade på denna fråga att det finns både problem och möjligheter med detta 

rekryteringssätt och säger ”Möjligheter på det sättet att man får forma någonting på 

egen hand utan föreställningar om hur det fungerar osv. Du kommer in ny och du har 

alla möjligheter i världen att göra något kring hur du tycker att saker och ting bör se ut. 

Vid internrekrytering kan du ju också i och för sig också göra det men där är ju allting 

redan så inarbetat, så på det sätter skiljer det sig åt tycker jag.” 

Linn besvarar frågan genom att poängtera erfarenhetsaspekten och menar att man som 

externrekryterad tar med sig lärdomar från tidigare arbetsplatser och att det är det 

absolut bästa med att komma in som en extern part. ”Att ha med sig de lärdomar man 

har från andra företag. Hade jag varit internrekryterad så hade jag missat den. Så jag 

tror att det är bra att man mixar branscher.” 

Lasse berättar för oss att problematiken med att komma in som externrekryterad är den 

att man inte har någon kunskap om organisationen men att man istället har erfarenhet 

från andra organisationer som man kan lyfta in i det nya företaget och att det är 

fördelen. Nackdelen däremot är att det tar tid i början att lära sig allt. 

Annelie säger att när hon själv kommer med förväntningar och idéer om hur arbetet kan 

utföras blir detta på ett sätt som att komma med ny och fräsch energi till företaget. Hon 

säger att hennes tidigare ledarskapserfarenheter även bidrar till att få andra perspektiv 

på hur problem och andra uppgifter kan ses och lösas på. Däremot poängterar hon också 

att detta måste göras samtidigt som en ledare måste förstå den nya organisationen och ta 

hänsyn till dess behov. 
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5.3.6. Sammanställning av externrekryterade ledare på individnivå 
Tabell 3 sammanställning av de externrekryterades svar 

 Linn Robert Lasse Annelie 

Ledarskap     

Ledarskapsstil Mjuk ledare Demokratisk 

men krävande 

Demokratisk 

men krävande 

Mjuk men 

också 

krävande 

Roller     

Rolltvetydighe

t – Osäkerhet 

i vilken roll 

man har och 

vilka 

uppgifter som 

ska göras 

Ingen 

introduktion till 

arbetet 

Ingen 

introduktion till 

arbetet 

Ingen 

introduktion till 

arbetet 

Ingen 

introduktion 

till arbetet 

Rollkonflikt -  

Motsägelseful

la direktiv 

Upplever inte 

detta. Menar att 

ett mål inte 

utesluter ett 

annat 

Upplever inte 

detta. Krav och 

mål ska vara 

svåra att nå. 

Upplever inte 

detta.  

Upplever 

inte detta. 

Krav och 

direktiv 

uppifrån 

Känner av detta Känner av detta Känner av detta Känner av 

detta 

Stress och 

press 

    

Inställning till 

stress och 

press 

Bra med press. 

När det blir för 

mycket och 

övergår i stress 

är det inte längre 

bra. 

Bra med press, 

leder till att man 

presterar. Stress 

är ett kroppsligt 

tillstånd. 

Bra med press. 

När det blir för 

mycket och 

övergår i stress 

är det inte 

längre bra. 

. 

Både stress 

och press kan 

vara bra, 

dock till en 

viss mängd, 

inte bra när 

det ej är 

hanterbart. 

Upplevd stress 

och press 

Stressad när hon 

känner att hon 

inte behärskar 

något 

Frustration över 

att känna sig 

otillräcklig 

Menar att han 

inte känner sig 

stressad., att han 

är väldigt 

stresstålig. 

Vill att det 

ska gå bra 

för bolaget. 

Kan ibland ta 

på sig mer än 

hon 

egentligen 

har tid för 

och blir då 

stressad. 

Personlig 

hantering av 

stressen 

Koppla bort och 

göra något helt 

annat. 

Fritidsaktiviteter 

Försöker återfå 

kontroll över 

situationen. 

Fritidsaktiviteter 

Försöker återfå 

kontroll över 

situationen. 

Vänder sig 

till både 

personer på 

samma nivå 

inom 

företaget 
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samt till nära 

och kära. 

Organisatoris

k hjälp 

Kollegorna som 

stöd.  

Kollegorna som 

stöd. 

Företagshälsovå

rd 

Får den hjälp 

de behöver i 

form av 

bidrag till 

både psykisk 

och fysisk 

hälsa. 

Stressfaktorer     

Utveckling av 

medarbetare 

Arbetar mycket 

med detta 

Arbetar med 

detta. Anser det 

vara viktigt 

Arbetar med 

detta. Är ett 

naturligt steg. 

Arbetar med 

detta, har bra 

kontakt med 

den 

underanställd

e 

Konflikter Inte roliga men 

inte 

konflikträdd. 

Kan komma 

konstruktiva 

lösningar ur 

dem. 

Inte roliga men 

är inte 

konfliktträdd. 

Inte roliga men 

inte 

konflikträdd. Ta 

tag i dem fort 

innan de bli en 

”varböld” 

Inte roliga 

men inte 

konflikträdd.  

Det måste 

man kunna 

som ledare. 

Resurser Anser att det 

ibland finns för 

lite resurser 

Anser att det 

ibland finns för 

lite resurser. 

Främst för att 

kunna finnas där 

för personalen 

snarare än för att 

nå de mål som 

ska nås. 

Ansåg sig ha de 

resurser han 

behövde 

Anser att det 

ibland finns 

för lite 

resurser. 

Beslutsfattand

e 

Kan ta beslut på 

tunt underlag när 

det behövs men 

vill gärna ha 

mycket 

underlag. 

Situationsbeting

at. 

Kan ta beslut på 

tunt underlag 

och måste oftast 

göra det med de 

tidsramar som 

finns. 

Situationsbeting

at. 

Menar att han 

ofta hade den 

tiden att se till 

att ha mycket 

underlag men 

att han också 

ibland var 

tvungen att ta 

beslut utan det. 

 Kan ta 

beslut på tunt 

underlag om 

det krävs 

men vill helst 

ha tillräckligt 

med 

underlag. 

Förändring i 

stressnivån 

Mer idag än när 

hon började. 

Lika stressigt Stressen går upp 

och ner med 

olika 

situationer. 

Stressen går 

upp och ner 

med olika 

situationer. 

För och 

nackdelar 

med extern-

rekrytering 

Man har med sig 

erfarenheter från 

andra 

organisationer 

och detta är 

Menar att man 

får en möjlighet 

att komma in 

och göra saker 

på sitt sätt 

Man har 

erfarenhet från 

andra 

organisationer 

som man kan 

Man har 

erfarenhet 

från andra 

organisatione

r, kommer 
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ovärderligt. istället för på det 

sätt företaget 

alltid gjort det 

på. 

lyfta in i 

företaget 

med ett nytt 

fräscht driv. 
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5.4. Jämförelse och sammanställning av empirin 
 

 Internrekryterad Externrekryterad 

Ledarskap   

Ledarskapsstil Mjuk ledarskapsstil Mer resultatorienterad 

Roller   

Rolltvetydighet - 

Osäkerhet i vilken roll 

man har och vilka 

uppgifter som ska göras 

Dåliga introduktioner till 

arbetet. Dock hjälpte det 

faktum att de arbetat i 

företaget sedan tidigare. 

Dåliga introduktioner till 

arbetet. ”Learning by doing”. 

Tufft i början. Mycket att lära. 

Rollkonflikt - 

Motsägelsefulla direktiv 

Högre krav som ställs 

kontra personalens 

välmående och detta är 

tufft att hantera. En 

respondent nämnde också 

att förändring i rollerna 

kan leda till rollkonflikt. 

Eniga om att det finns höga 

krav men menar att det ena 

inte utesluter det andra och på 

så sätt blir de inte 

motsägelsefulla. Krav SKA 

vara svåra men ej omöjliga att 

uppnå. 

Krav och direktiv 

uppifrån 

Alla eniga om att pressen 

finns. 

Alla eniga om att pressen 

finns. 

Stress och press   

Inställning till stress och 

press 

Inställningen till press var 

positiv till en viss nivå. 

Press ansågs som något 

som kom utifrån, krav.  

Inställningen till press var 

positiv till en viss nivå. Press 

ansågs som något som kom 

utifrån, krav.  

 Stress är en kroppslig reaktion 

på pressen. 

Upplevd stress och press Alla upplevde stress i sitt 

arbete. Detta resulterade i 

trötthet och huvudvärk 

hos de internrekryterade. 

Alla upplevde mer eller 

mindre stress i sitt arbete. 

Detta resulterade mest i 

trötthet hos de 

externrekryterade. 

Personlig hantering av 

stressen 

Göra något annat en 

stund. Vid stress försöker 

de vara aktiva utanför 

arbetet. Stöd från 

utomstående nämndes 

också. 

Göra något annat en stund. Ta 

kontroll över situationen. 

Fysiska aktiviteter. 

Organisatorisk hjälp Väldigt olika. I vissa fall 

bra, i andra fall mindre 

bra. 

De flesta nämnde stöd och 

hjälp från medarbetare/chefer 

men också faktorer som frisk-

och hälsovårdsbidrag. 

Stressfaktorer Framförallt relationer. 

Oro över hur 

medarbetarna skulle ta 

beskedet om att de blivit 

ledare.  

Att inte har kontroll över 

situationen. 

Utveckling av 

medarbetare 

Alla arbetar med detta 

genom samtal, kurser, 

Viktigt. Vill att medarbetarna 

ska utvecklas, det är ett 
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seminarier och 

motivation. 

naturligt steg. Ställer sig 

positiva till detta.  

Konflikter Ingen tycker om 

konflikter men däremot 

anser alla utom en att de 

inte är konflikträdda. 

Ingen tycker om konflikter 

men alla var eniga om att det 

inte var något de var rädda för.   

Resurser Tre av fyra anser sig ha 

för lite resurser.  En anser 

sig ha tillräckligt. 

Hälften tycker att de har 

tillräckligt och hälften skulle 

vilja ha mer för att kunna göra 

ett ännu bättre jobb. 

Beslutsfattande Alla vill ha bra och 

mycket underlag innan 

beslut tas. 3/4 anser att de 

får stöd av org. när de 

tagit ett felaktigt beslut. 

Alla menar att vikten av 

underlag varierar beroende på 

situation. De är vana att ta 

beslut på tunt underlag. Anser 

att de får stöd av org. när de 

tagit ett felaktigt beslut. 

Förändring i stressnivån Var olika för 

respondenterna. 

För vissa hade det ökat, 

andra minskat. 

Är inte en tidsfråga då man 

talar om då och nu utan mer en 

situationsfråga. Ibland är det 

väldigt stressigt och ibland 

inte lika stressigt. 

För och nackdelar med 

internrekrytering och 

externrekrytering 

Bra för att de kände 

människorna och 

verksamheten. ”Expert” 

och har en förståelse för 

hur det fungerar. 

Negativt, att man är 

inrutad i hur saker och 

ting brukar göras. 

Fördel är att man kan ta in sina 

egna synsätt och sätt att göra 

saker på. Erfarenhet från andra 

företag anses också som 

ovärderlig. Negativt kan vara 

att det kan ta lång tid att lära 

sig allt nytt. 
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6.0. Analys 
Vid analysen av vårt material kommer vi att tolka vår empiri med stöd av litteraturen 

och de teorier vi valt att använda i teorikapitlet. Vi kommer i detta kapitel, till skillnad 

från empirikapitlet, att varva analysen av de internrekryterade och externrekryterades 

koppling med modellerna för att på ett lättare sätt få en överblick över skillnaderna och 

likheterna mellan de två. 

6.1. Ledarskap 
Kring ämnet ledarskap användes till stor del modellen kallad Multi-leadership model.  

Den förklarar att det finns olika ledarskapsstilar som kan användas av ledare och att de 

alla leder fram till olika resultat beroende på vilken av ansatserna en ledare väljer att 

använda. 

Vi såg en relativt tydlig avgränsning mellan de externt rekryterade och de 

internrekryterade i form av ledarskapsstil. De internrekryterade som fick kämpa med 

problematiken kring att bli ledare över sina kollegor valde samtliga att använda sig av 

en mjukare ledarskapsstil och vad som multi-leadership modellen skulle kalla ett 

kulturcentrerat ledarskap. Det kulturcentrerade ledarskapet är en ledarskapsstil där 

ledaren är mån om individen och ledaren arbetar med att visa omsorg och bry sig om de 

anställda (Sarros & Sarros, 2011, s.241). Det är nog inte så ovanligt just på grund av det 

faktum att konflikter på arbetsplatsen kan uppkomma när någon som ansetts som 

jämbördig helt plötsligt får en högre position inom företaget och därmed ska bestämma 

och styra sina gamla medarbetare. Något som intervjuerna även visade då 

respondenterna ansåg att det var en svår situation, och där de menar att det är viktigt att 

visa en ödmjukhet som en internt rekryterad ledare. 

Samma enighet gick inte att finna bland de externt rekryterade, utan där var 

ledarskapsstilen lite mer blandad. Däremot skulle man kunna tolka de svar vi fick av 

respondenterna som att de var lite mer prestationsinriktade ledare, detta på grund av 

dessa ledare nämnde och diskuterade mål och resultat i större utsträckning än de 

internrekryterade. De nämnde också krav på deras anställda på ett annat sätt än de 

internt rekryterade som egentligen bara talade om förståelse, ödmjukhet och respekt. 

Därför skulle man kunna påstå att de externrekryterade ledarna mer hade ett 

Ledarskaps-
dimensioner  

Uppdrags-
centrerat 

Inspirerande motivation Vision 

Prestations-
centrerat 

Intellektuell stimulering 

Undervisningssledarskap  

Kreativitet 

Innovation 

Kulturcentrerat 
Idealiserad influens 

Individuell omsorg 
Värderingar 
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prestationsinriktat ledarskap som då innebär att ledaren kommer instruktioner och ska 

ge intellektuell stimulering till sina medarbetare (Sarros & Sarros, 2011, s.241). Detta 

ska då enligt modellen leda till rationellt beslutstagande och kreativitet hos de anställda.  

6.2. Rekrytering 
När vi frågade de internrekryterade vad de såg för för- och nackdelar med att ha blivit 

just internt rekryterade var de alla eniga. Kunskapen om företaget, dess kultur och 

arbetsuppgifterna var alla något positivt och något som hjälpt dem i arbetet.  De var 

dock också medvetna om att det kunde innebära att man som ledare jobbade inrutat och 

i gamla vanor utan att tillföra nya synvinklar och nya sätt att arbeta. De 

externrekryterade pratade alla varmt om denna typ av rekrytering och menade att man 

genom detta kunde komma in i en organisation och göra "sin grej" utan att behöva ha 

förutfattade meningar om hur saker och ting ska göras eller hur det tidigare har gjorts. 

Det negativa som alla våra externrekryterade ledare tog upp var att det i början är 

mycket att ta in och lära sig i form av företagsspecifik kunskap. 

Det verkar som att samtliga ledare funderat över det positiva och negativa med hur de 

blivit rekryterade och om man ska tolka dem rätt har rekryteringssättet gett upphov till 

en stor del av den stress de känner, för de internrekryterade svårigheten att skapa en 

relation till de anställa och för de externrekryterade problematiken med att komma in i 

en organisation utan kunskap om denna. 

6.3. Roller 
Varken de respondenter som blivit extern eller internrekryterade uppgav att de fått 

någon vidare inskolning till den nya positionen där de skulle anta rollen som ledare. Att 

inte få tillräckligt med information kring vad en roll kommer att innebära och vilka 

uppgifter som ingår i rollen kan leda till att personen i fråga upplever en rolltvetydighet 

(Cervoni & DeLucia-Waack, 2011, s.4; Tarrant & Sabo, 2010, s.73). I fallet med de 

internrekryterade ansåg de flesta att de ändå hade tillräckligt med insikt i vad rollen 

skulle komma att innebära i och med att de befunnit sig inom organisationen och kunnat 

iaktta den person som innehaft deras position tidigare. Med hjälp av den informationen 

och insikten kan vi anta att den eventuella rolltvetydighet som de skulle kunna ha 

upplevt därför har minskat.  

Eftersom att alla de externrekryterade har tidigare erfarenheter av att befinna sig i 

liknande ledarpositioner kan vi anta att det var en trygghet för dem att veta vad ett 

sådant jobb kan innebära. Dock är det nya företaget och den nya företagskulturen okänd 

för dem, vilket gör att det kan vara svårt att veta vad för sorts uppgifter de exakt 

förväntas uppfylla. Därför kan vi anta att de tidigare erfarenheterna bidrar till att ledarna 

känner sig mer säker på vad som förväntas av dem i form av arbetsuppgifter och att 

rolltvetydigheten då avtar. Detta samtidigt som osäkerheten inför företagskulturen kan 

komma att bidra till att rolltvetydigheten tilltar.  

Vi kan därmed konstatera att både de internrekryterade och externrekryterade upplever 

en rolltvetydighet. Dock dämpas den rolltvetydigheten för de internrekryterade då de 

redan har sett hur tidigare chefer hanterat rollen och vad den rollen innebär. För de 

externrekryterade dämpas den i och med att de redan har erfarenhet inom området att 

vara ledare och vad det innebär, dock kan känslan av rolltvetydighet öka för dessa då de 

inte känner organisationen och dess företagskultur. 

När det sedan handlar om intra-rollkonflikt grundar sig den teorin i huruvida de 

uppgifter som tilldelas ledaren stämmer överens med en och samma roll (Smith, 2011, 
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s.183; Tarrant & Sabo, 2010, s.4, 74). Ser vi till de externt rekryterade ledarna så anser 

de inte att de får motsägelsefulla direktiv, detta kan vi därför anta bidrar till att den 

eventuella rollkonflikten de upplever minskas. Talar vi om de internrekryterade ledarna 

anser majoriteten att frågan kring personalens välmående ställs gentemot kravet av 

högre prestationer. Att få direktiv där kraven som ställs inte helt stämmer överens med 

varandra, antar vi kommer bidra till att stärka känslan av en rollkonflikt. 

Utifrån den informationen tolkar vi det som att de externrekryterade ledarna upplever en 

lägre grad av intra-rollkonflikt än vad de internrekryterade upplever. 

När vi istället ser till inter-rollkonflikten, alltså huruvida de sociala roller som en person 

har stämmer överens med varandra, kunde vi finna skillnader mellan 

rekryteringsgrupperna. Då de internrekryterade menade att bytet från att vara 

medarbetare till att vara ledare var svår att hantera, kan det tänkas bero på att de delvis 

har antagit två olika sociala roller. Den ena rollen är då ledarrollen medan den andra är 

medarbetarrollen, roller som inte alltid stämmer överens med varandra i alla kontexter. 

Dessa roller menar vi försvårar arbetet för de internrekryterade då de även sagt att deras 

största stressmoment främst sitter i hur medarbetarna ska uppfatta dem som ledare. Vi 

menar således att de internrekryterade upplever en inter-rollkonflikt, något som de 

externrekryterade inte har uppvisat något tecken av. 

6.4. Stressupplevelse 
När det kommer till stress och press i arbetet är detta någonting som kan upplevas på 

olika sätt beroende på en rad olika faktorer. Det kan exempelvis bero på de resurser en 

ledare har för att utför sitt arbete, den sociala kontexten, arbetsbördan, etcetera (Nixon 

et al. 2011, s.8-9; Bal et al. 2008, s.8-12).  

När vi tillfrågade våra respondenter om vad som gjorde dem stressade kan vi konstatera 

att de som blivit internrekryterade kände att stressen främst orsakades av oron inför 

relationerna till medarbetarna. De negativa aspekterna i relationshantering är någonting 

som även studier visat har en ökad påverkan på den drabbade ledarens stressnivå (Bal et 

al, 2008, s.10-11). Trots att majoriteten av ledarna uppgav att de fick ett gott bemötande 

av sina tidigare kollegor beskrev de flesta ändå att det fanns en del kollegor som blivit 

lite ”småbittra”. Av detta att döma kan vi anta att relationshanteringen av de 

underanställda är en bidragande faktor till den upplevda stressen hos de 

internrekryterade. En utav dessa ledare sa även att första tiden på jobbet handlade det 

mycket om att motbevisa medarbetarna, visa att hon faktiskt klarade av sitt nya jobb. 

Detta bidrar till att de prestationer som ledaren förväntas uppfylla inte bara berör 

utförandet av arbetsuppgifter utan även beteendet, något som enligt Bal et al. (2008, 

s.12) kan vara en bidragande faktor till den upplevda stressen. 

De externrekryterade ledarna tyckte däremot att stressen främst uppkommer av olika 

specifika situationer. Sammantaget menar de att när de varken har full kontroll eller full 

kunskap bidrar det till att de känner sig otillräckliga i sitt arbete. Att ha brist på kontroll 

är även en faktor som Nixon et al. (2011, s.8) poängterar som en bidragande faktor till 

stress. Vi kan i enighet med Bal et al. (2008, s.11-12) anta att känslan av otillräcklighet 

är ett stimuli från den press ledare känner kring ansvaret som de har över att prestera 

oavsett vilken situation de befinner sig i. Med andra ord styrker även teorin det vi 

kommit fram till i vår studie, det faktum att situationer där ledare har brist på kontroll 

bidrar till en ökad stressnivå. 
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Vi kan alltså se att de internrekryterade är främst stressade över relationer och 

relationshanteringen av de tidigare kollegorna, medan de externrekryterade upplever att 

stressmomenten är mer situationsbetingade. 

6.4.1. Krav och resurser 

The job demand resources theory förklarar varför en ledare kan känna av press och 

stress. Huvudpoängen med denna modell eller teori är relationen mellan höga arbetskrav 

och lite resurser, och hur de i kombination kan leda till en upplevd stress hos ledaren. 

(Bakker & Demerouti, 2007, s.312) Enligt empirin kan vi dock inte se någon större 

skillnad i upplevelsen av stress beroende på rekryteringssätt.  

Organisatoriska restriktioner innebär bland annat att ha begränsat med resurser så som 

tid och material (Nixon et al. 2008, s.8). Majoriteten, tre fjärdedelar, av de som blivit 

internrekryterade ansåg att de hade för lite resurser för att kunna utföra sitt arbete på ett 

önskvärt sätt medan den siffran motsvarade två fjärdedelar hos de externrekryterade.  

De internrekryterade som anser sig ha för lite resurser säger bland annat att det beror på 

att de måste prestera mer med mindre resurser och där förändringar i företaget gör att 

nedskärningar är aktuella. Även tidsaspekten för att hinna klart uppgifter i tid gör att det 

bli många övertidstimmar, vilket i vissa fall beskrevs som en frustration för ledarna. I 

och med de organisatoriska restriktionerna har konsekvenserna för dessa ledare alltså 

bland annat blivit att de fått en högre arbetsbörda. En ökad arbetsbörda är ännu en faktor 

som har visat sig bidra till en ökad upplevd stressnivå.  När det således handlar om att 

inte ha de resurser som omgivningen eller situationen kräver menar även Aldwin & 

Werner (2007, s.31-32) att en individs stressnivå kan öka. Här kan vi även se att 

teorierna stärker det vi själva har kommit fram till i vår studie, nämligen att när en 

ledare inte har tillräckligt med resurser upplevs det som ett stressmoment och bidrar 

därigenom till den totala upplevda stressen. 

Även de externrekryterade uppgav att de ofta arbetade övertid och att kraven stundtals 

ökar. Detta är, precis som hos de internt rekryterade, en faktor som kan vara en 

bidragande del till den totala stressnivån. Trots att arbetsbördan verkar vara hög även 

hos dessa ledare så är siffran på huruvida de anser att resurserna räcker till för att kunna 

utföra ett önskvärt arbete lägre än hos de internt rekryterade ledarna. Detta gjorde att vi 

var tvungna att utforska närmre vad den skillnaden kunde bero på. Lasse, som inte är en 

utav de som anser att de har för lite resurser, menar att han hade en påverkan över 

resurserna till viss del då han var ekonomichef och hade en viktig del i att företaget 

skulle vara vinstdrivande. Han hade en bättre översikt över resurserna och hade en 

avgörande del i bestämmandet över huruvida mer resurser skulle sättas in eller inte. Då 

Lasse själv beskriver att den stress han upplever främst uppkommer då han inte har 

kontroll över situationer kan vi anta att den kontroll och översikt han har över 

resurserna gör att hans stressnivå kring den aspekten inte påverkas på samma sätt som 

de andra. Detta kan vi därför anta att det snarare har med individuella aspekter att göra 

än med en respons på rekryteringsformen i sig. 

Trots att det finns en skillnad mellan de internrekryterade och de externrekryterade 

kring huruvida de upplever att de har de resurserna de behöver kan vi ändå konstatera 

att de båda tycker sig ha för lite resurser. Då respondenterna uppvisar individuella 

förutsättningar för stress och stressfaktorer kan vi ändå anta att resursbristen är en 

bidragande faktor till stress för både de externt- och internt rekryterade ledarna.  
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6.4.2. Stressmoment 
För att få en djupare förståelse för vissa specifika faktorer som bidrog till den upplevda 

stressnivån frågade vi våra respondenter mer specifika frågor kring några av våra teorier 

och modeller.  

6.4.2.1. Beslutsfattande 

När vi tidigare har nämnt resurser ingår även resurser så som kunskap och fakta, det kan 

exempelvis handla om fakta som underlag till ett beslutsfattande. Skillnaden vi har 

kunnat urskilja mellan de externt och internt rekryterade ledarna är att de interna ville 

alla ha mycket underlag innan de fattade något beslut. De externt rekryterade ville även 

ha bra underlag men betonade mer vikten av ett situationsanpassat underlag, det vill 

säga att det ibland behövs mer och ibland mindre. Dock var de mer vana att ta beslut på 

tunt underlag. Majoriteten, av både de externa och interna, sa att om fel beslut mot all 

förmodan skulle tas så var det naturligtvis inte roligt men att de ändå får stöd av 

organisationen. I och med att alla tillfrågade snarare själva tyckte att det var tråkigt att 

fatta fel beslut, oavsett stöd eller inte från organisationens sida, kan vi ändå anta att de 

beslut som fattas på tunt underlag kan komma att påverka den totala stressnivån i en 

mindre utsträckning.  

Här är skillnaden mellan intern- och externrekryterade ledare att de interna oftast vill ha 

mycket underlag innan någon beslutsfattning sker, medan de externa menar på att det är 

en bedömningsfråga beroende på situation. Det kan bero på att de internrekryterade inte 

har lika mycket erfarenhet av att befinna sig i en ledarposition som de externrekryterade 

och att det kan vara en del i arbetet som kan läras med tiden. När en ledare således har 

arbetat som ledare under en lägre tid och möjligtvis i olika positioner och 

organisationer, kan denne lättare identifiera situationer vars ett större underlag inte 

krävs för beslutsfattning. 

6.4.2.2. Utveckling av medarbetare 

När det kommer till de uppgifter som ingår i en ledarposition så har studier visat att 

arbetet med att utveckla de anställda ibland anses som ett stressfyllt moment (Bal et al. 

2008, s.11; Campbell et al. 2007, s.8). Att arbeta med utvecklingen av de anställda var 

även någonting som alla ledare som vi kom i kontakt med gjorde. I de flesta 

positionerna var de dem själva som samtalade med de anställda, i andra fall gjordes det 

genom utbildningar, kurser och seminarium. Här har vi inte kunnat notera någon större 

skillnad mellan de internrekryterade och de externrekryterades inställning. Däremot kan 

vi se en skillnad i tillvägagångssättet, de internrekryterade ledarna hade inte lika 

organiserade utvecklingsstrategier för de anställda som de externa. De interna förlitade 

sig antingen på organisationens ansvar att med jämna mellanrum utbilda personalen 

eller försökte få en uppfattning om de anställdas trivsel och önskan om utveckling 

genom informella samtal. De externt rekryterade ledarna hade mer formella samtal med 

en plan för vad de skulle beröra vid dessa möten.  

Även om båda parter ställer sig positiva till de anställdas utveckling kan den informella 

och formella inställningen ha olika grunder. Det vi exempelvis kan anta är att de 

internrekryterade ledarna redan har en god relation med de anställda och har en 

uppfattning av vad de är kapabla till att prestera. Detta är något som skulle kunna bidra 

till att ett informellt samtal räcker för att kunna utveckla medarbetarna. De 

externrekryterade å andra sidan måste först och främst lära känna personerna i 
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organisationen för att kunna veta på vilket sätt dessa kan utvecklas, något som i det 

fallet kanske bäst lämpar sig genom formella samtal. 

6.4.2.3. Konflikter 

Som ledare måste man ibland handskas med konflikthantering, det kan röra konflikter 

där ledaren själv är inblandad, eller konflikter mellan kollegor där ledaren kan tvingas 

komma in och hjälpa till att lösa konflikten. Även här var de flesta respondenterna, 

oavsett rekryteringsform, eniga kring att konflikter inte är roligt i en organisation, men 

att de absolut kan hantera konflikter om det skulle behövas. Det som avgjorde om en 

konflikt var jobbig eller inte var storleken och framförallt konsekvenserna som en 

konflikt kan få. Nixon et al. (20011, s.8) menar att en stresspåverkan kan ske redan vid 

negativa interaktioner men även vid hetsiga diskussioner och mobbing. Även Campbell 

et al. 2007, s.9) menar att konflikt är en bidragande faktor till stress. I och med att 

majoriteten är eniga kan vi göra ett antagande om att den påverkan en konflikt har på 

stressnivån har att göra med konfliktens storlek och konsekvenser. Är det en konflikt 

som kommer ha en större påverkan på de inblandade parterna så kan vi anta att det 

kommer generera en högre stress hos den inblandade ledaren. 

Vi kan med andra ord inte finna någon större skillnad mellan de internrekryterade eller 

de externrekryterade ledarnas inställning kring konflikter och konflikthantering. Vi kan 

alltså göra förmoda att inställningen som en ledare har gentemot konflikter inte har 

någon grund i rekryteringssättet.  

6.4.2.4. Symtom 

I teorierna beskrivs en rad olika symtom (såsom huvudvärk, ryggvärk, sömnstörningar, 

trötthet, etcetera) som kan uppkomma till följd av stress. Alla de internrekryterade och 

majoriteten av de externrekryterade uppger trötthet och som ett utav de främsta tecknen 

på stress. Vi kan därför göra ett antagande, i enighet med Nixon et al. (2011, s.5-6), att 

trötthet är ett tydligt symtom i samband med stress. Våra internt rekryterade 

respondenter uppgav även att huvudvärk var ett vanligt förekommande symtom. En 

internrekryterad och en externrekryterad respondent sade sig även vara lättirriterade när 

de befann sig i stressiga perioder och situationer. Ett symtom som även Mohr & 

Wolfman (2010, s.71-72) bland andra har uppmärksammat som en respons på stress 

bland ledare. Dessa är därför symtom som vi bara kan anta är mer individuella och där 

den drabbade sannolikt har olika försvarsmekanismer för att hantera stress. 

6.4.2.5. Inställning och hantering av stress och press 

Eftersom stress kan uppfattas som både positivt och negativt valde vi att fråga 

respondenterna hur deras inställning till dessa begrepp såg ut. Vi fick nästintill samma 

svar från alla respondenter, de menar att press och stress är bra – men bara till en viss 

gräns. När pressen blir så hög att personen blir stressad och aktivt måste agera fick vi 

även där mycket liknande svar från alla respondenter. De flesta uppgav att de var 

tvungna att göra någonting helt annat för att kunna ladda om batterierna, och då främst 

fysiska aktiviteter. Eftersom majoriteten av respondenterna har uppgett liknande svar 

har vi kunnat göra ett antagande om att stress och press kan vara bra för arbetet till viss 

del, och blir det för mycket är det istället negativt. Vidare kan vi även förmoda att fysisk 

aktivitet kan ha en positiv inverkan när det kommer till att sänka stressnivån då även 

detta var ett återkommande hanteringssätt vid stress och press. 
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Det vi härmed kan anta är att den personliga hanteringen vid upplevd stress inte skiljer 

sig åt beroende på rekryteringsformen utan snarare handlar om vad ledaren personligen 

gör för att minska stressnivån. 

När det kommer till den organisatoriska hjälpen för att reducera stressnivån har 

respondenterna lite olika hjälpredskap att tillgå. Detta skiljer sig åt både mellan de 

internrekryterade och de externrekryterade ledarna men även för ledarna inom 

respektive rekryteringssätt. Dock är ett återkommande svar för de externrekryterade att 

de söker hjälp genom att samtala med kollegor eller nära chefer, en hjälp som hela tre 

av fyra såg som ett stöd i stresshanteringen. Att söka stöd hos kollegor är även något 

som två av fyra av de internrekryterade ledarna gör. Utöver finns det inga likheter inom 

de två rekryteringssätten, detta gör att vi kan anta att det personliga stödet som finns 

tillgängligt inom organisationen är en bra hjälp för de flesta. Däremot kan vi, trots de 

noterade likheterna, konstatera att de olikheter som finns tyder på att alla organisationer 

är olika och erbjuder olika sorters stöd, detta oavsett om företaget internrekryterar eller 

externrekryterar ledare. 

6.4.2.6. Förändring i stressnivån 

För att se om ledarpositionen bidragit till den ökade stressnivån frågade vi huruvida 

stressnivån hade ändrats från dess att de blivit anställda och fram till idag. Här skilde de 

internrekryterade och de externrekryterade sig åt även om det inte fanns några helt 

tydliga mönster. Det var två av de internrekryterade som ansåg att stressen inte hade 

förändrats, samt en vars stressnivån gått upp och en vars den gått ned. Hos de 

externrekryterade å andra sidan var det två som menade på att stressen går upp och ner, 

samt en som upplever samma nivå av stress och en som upplever en högre grad av 

stress. Dock kan vi snarare se ett mönster i de enskilda situationerna som uppkomst till 

den ökade eller minskade stressen, snarare än en följd av rekryteringssättet.  

Att det är situationsbaserat kan vi framhålla då de externrekryterade som menade på att 

stressnivån går upp och ner har arbetat som ledare under en längre tid och är väl insatta i 

arbetet. Något som då kan antas leda till att de snarare blir stressade av situationer än av 

tiden som gått. Den respondent som ansett att stressnivån är densamma har endast haft 

anställningen några månader och har ännu inte hunnit uppleva någon till- eller 

avtagning i stressnivån. Den enda som säger att stressnivån ökat menar själv att det 

beror på den omorganisationen som för närvarande pågår på företaget. 

Hos de internrekryterade kan vi också se att den förändrade stressnivån är en följd av 

den situation respondenten befinner sig i på arbetsplatsen. De respondenter vars 

stressnivåer inte ändrats beror detta på att stressen går upp och ner under arbetets gång 

och att den då med tiden varken ökar eller minskar. Johan, den enda som ansåg att 

stressen minskat menar att detta berodde på att han nu hunnit vara anställd ett tag och att 

det inte längre är lika mycket nytt att lära sig. Situationen som Christer befinner sig i 

består av att han sedan han började varit tvungen att avskeda många medarbetare och 

måste nu klara av att utföra arbetet med mindre resurser.  

Med detta sagt kan vi alltså konstatera att den ökande eller minskande stressnivån 

snarare är situationsbaserat än en respons på rekryteringssättet. 
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7.0. Diskussion  
I denna del av studien tolkar vi inte bara utan tycker även till. Vi kommer i vår 

diskussion att utgå från de stora teorier och områden vi använt oss av, det vill säga 

ledarskap, rollteori, stress och press och diskutera dessa samt dra slutsatser om vad vi 

egentligen funnit i denna studie. 

Som vi skrev i empirin och analysen så tyckte vi oss skönja en relativt stark avgränsning 

mellan ledarskapsstilar de internt och externt rekryterade emellan. Vi resonerade kring 

att det skulle kunna vara så att de externrekryterade, som inte har någon personlig 

relation till sina anställda på samma sätt som de internrekryterade har, inte känner 

samma skyldighet att vara ödmjuk och demokratisk utan helt enkelt har lättare att bara 

fokusera på uppgiften och organisationens mål som skall nås. Trots att de 

internrekryterade på samma sätt som de externrekryterade har vissa krav och 

förväntningar på sig vad gäller organisationens mål så känner de också en skyldighet 

gentemot sina vänner/kollegor att bete sig på ett visst sätt och väljer därför ofta det 

kulturcentrerade ledarskapet. 

Däremot tror vi inte att det går att avgränsa sig så mycket att man kan säga att en 

ledarskapsstil kan vara helt renodlad utan influenser från andra stilar. Detta tyckte vi var 

mest synbart hos de externrekryterade som trots sin mer prestationsinriktade ansats ändå 

försökte bibehålla vissa mjukare delar av ledarskapet såsom stöttning, ödmjukhet 

etcetera. Med detta menar vi att deras prestationscentrerade ledarskap hade influenser av 

det kulturcentrerade ledarskapet som var den mest framträdande ledarskapsstilen hos de 

internrekryterade.  

Som vi tidigare nämnt så är för lite resurser för att klara av att utföra arbetet på ett 

önskvärt sätt vanligt bland våra respondenter. Däremot verkade sättet på hur de blivit 

rekryterade till tjänsten till en början vara av mindre betydelse för hur ledarna kände 

inför denna fråga. Å ena sidan skulle det kunna vara en enkel fråga om personlighet där 

vissa ledare är bättre på att prioritera och göra val med de resurser de har och därmed 

inte känner att de har för lite, samt att stresströskeln skulle kunna vara högre hos vissa.  

Det skulle också kunna vara så enkelt att det helt och hållet är situationsberoende, där 

företaget som ledaren arbetar på och hur åtstramat det är skulle vara den enda variabeln 

till huruvida det ges tillräckligt med resurser eller inte.  

Vi är dock övertygade om att det faktum att man som ledare blivit extern eller 

internrekryterad faktiskt kan ha betydelse. Enligt JDR-modellen så kan kraven som 

ställs på en ledare i dennes arbete, som i sin tur kräver resurser, vara av olika karaktär. 

Den kan vara fysisk, emotionell och mental. Vi menar då att trots att alla ledare känner 

att de har krav på sig så kan de emotionella kraven vara mer påtagliga hos den 

internrekryterade på grund av relationen till kollegorna som redan finns och ska vårdas 

på ett annat sätt än vad som krävs av den externrekryterade som kommer in och skapar 

nya relationer utan några förväntningar på hur denne skall vara och bete sig. Däremot 

kan överbelastning av själva jobbet och arbetsuppgifterna slå hårdare mot den 

externrekryterade ledaren som måste lära sig allt nytt och i stort sätt börja om från 

början, något som den interrekryterade ofta slipper. Detta är också faktorer som lyfts 

fram av våra respondenter och vi kan därmed anta att våra reflektioner kring detta är 

korrekta. I och med detta skulle vi vilja påstå att själva rekryteringssättet kanske inte har 

någon påverkan på hur man känner inför att ha för lite resurser men rekryteringssättet 

kan påverka vilka situationer man som ledare hamnar i. 
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7.1. Roller 

7.1.1. Rolltvetydighet 
När det handlar om rolltvetydighet, det vill säga när en individ inte helt och hållet vet 

vad som förväntas av denne i form av beteende och prestationer, har vi kunnat ana vad 

som är grunden för detta till följd av ett rekryteringssätt. För de internrekryterade har vi 

kunnat spekulera i att den rolltvetydighet de eventuellt känner dämpas då de kunnat 

iaktta den tidigare ledaren som befunnit sig i samma position. Med detta menar vi att då 

den internrekryterade ledaren varit i närkontakt med både den tidigare ledaren och även 

organisationen i helhet har denne redan hunnit bilda sig en uppfattning om vad arbetet 

kan komma att innebära. På så vis dämpas rolltvetydigheten i form av både 

arbetsuppgifter, alltså vad denne förväntas prestera, samt i form av beteende, hur denne 

förväntas uppträda. 

Dock kan vi se att rolltvetydigheten kan komma att öka för de internrekryterade då de 

även uppgett att de främst kände sig stressade över hanteringen av relationerna med 

kollegor. Trots att de sett hur den föregående ledaren hanterat arbetet är detta ingen 

garanti för att den internrekryterade ledaren vet hur denne ska hantera den nyintagna 

positionen. Här anser vi att aspekter så som personlighet och situation även bör vägas 

in. Den föregående ledaren kanske inte gjorde ett bra jobb och är med andra ord ingen 

förebild för hur positionen bör hanteras. Det kan även handla om situationen som 

företaget befinner sig i för tillfället, ska företaget exempelvis omorganiseras behövs 

kanske en annan typ av ledare än om företaget ska förvaltas. Detta kan vi följaktligen 

anta påverka rolltvetydigheten i form av att beteendeförväntningarna från 

medarbetarnas sida blir mer diffusa för ledaren och att rolltvetydigheten då tilltar.  

Rolltvetydigheten kan vi anta dämpas för de externrekryterade ledarna då de befunnit 

sig i ledande positioner tidigare. De har därmed förvärvat kunskap angående hur ett 

sådant arbete skall utföras, vilket bidrar till att de vet vad de förväntas prestera. Däremot 

kan de olika företagskulturerna företagen emellan skiljas åt på ett sådant sätt att även 

förväntningarna som ställs på den ledande positionen är olika. Den första tiden på 

arbetet kan därför bli svår för ledaren att förstå vad som förväntas av denne i form av 

beteende. Dock har vi kunnat se att relationer och relationshantering inte är ett stort 

stressmoment för dessa externrekryterade ledarna, vilket är en antydan på att trots om 

rolltvetydighet av beteende infinner sig är detta ett moment som inte verkar bidra till att 

den upplevda rolltvetydigheten bidrar till en ökad rollstress. 

7.1.2. Rollkonflikt 
När vi ser till den upplevda intra-rollkonflikten hos ledare, alltså huruvida uppgifter och 

förväntningar som ställs på ledaren stämmer överens med varandra, har vi kunnat 

identifiera en skillnad mellan de internrekryterade och de externrekryterade ledarna. 

Detta då de internrekryterade ledarna upplever en högre grad av motsägelsefulla 

direktiv gentemot de externrekryterade. Det vi kan se är dock att de motsägelsefulla 

direktiven inte verkar vara en respons av rekryteringssättet utan har snarare att göra med 

den organisation som ledaren befinner sig i. Detta grundar vi i att de respondenter som 

uppgivit att de mottagit motsägelsefulla direktiv bland annat arbetar inom ett 

resultatdrivet företag, samt inom en organisation där det skett mycket nedskärningar och 

att i dessa två fall ställs prestationer mot de anställdas välmående.  

Däremot kan vi ändå konstatera att de internrekryterade ledarna upplever en högre grad 

av rollkonflikt och därmed även en högre grad av rollstress. Emellertid är detta inte av 
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större relevans för vår studie då vi menar att den intra-rollkonflikten inte är en effekt av 

rekryteringssättet.  

Det vi däremot kan se är att de internrekryterade personerna är mer måna om hur de 

uppfattas av medarbetarna och är inte lika formella i deras utförande vid medarbetars 

utveckling. De är således inte angelägna om att aktivt påvisa den nyintagna auktoriteten. 

Detta menar vi skulle kunna vara ett tecken på att de besitter två olika roller, en där de 

fortfarande är ”medarbetare” och en där de är ”ledare”, två roller som nödvändigtvis 

inte är samspelta med varandra i alla lägen. Vi kan därmed göra ett antagande att de 

internrekryterade även lider av en inter-rollkonflikt. Detta är följaktligen en faktor som 

bidrar till den totala upplevda rollstressen, men att uppleva en inter-rollkonflikt är dock 

ingenting vi uppmärksammat hos de externrekryterade ledarna. 

7.2. Relationer och relationshantering 
När vi ser till arbetet med utvecklingen av de anställda har vi kunnat fastlägga att de 

internrekryterade ledarna inte har samma strukturella och formella inställning till dessa 

samtal. Som tidigare nämnt förmodar vi att det beror på att de internrekryterade redan 

känner sina medarbetare sedan tidigare och att de då på förhand redan vet vad dessa är 

kapabla till att prestera medan de externrekryterade fortfarande måste ta reda på det. 

Som vi nämnt tidigare har vi kunnat identifiera de internrekryterade ledarna som 

aningen mjukare ledare medan de externrekryterade ledarna är mer resultatinriktade. Vi 

har även visat att de internrekryterade är mer måna om hur deras tidigare medarbetare 

ska uppfatta dem i den nya positionen. Detta tror vi kan vara en ytterligare orsak till att 

de utvecklingssamtal som hålls inte blir lika formella och strukturerade som när de 

externrekryterade håller i ett utvecklingssamtal. Att kliva över från att vara medarbetare 

till att bli ledare över sina tidigare kollegor kan i vissa fall bli känsligt, precis som en del 

av våra respondenter berättat. Detta tror vi kan komma att bidra till att de inte i alla 

lägen vill ta en formell befattning där det tydligt framgår att denne nu står över sina 

medarbetare. Att det skulle vara en orsak till att utvecklingssamtalen inte är lika 

formella hos de internrekryterade är ingenting vi vet med säkerhet då de inte själva 

uttalat detta, dock anser vi att resonemanget som förts är tillräcklig till grund för vårt 

antagande. 

Trots att tillvägagångssätten för de anställdas utveckling varierar mellan de två 

rekryteringssätten så har de båda en positiv inställning gentemot detta. Vi tror att det 

kan bero på att ledarna utför dessa samtal på ett sätt som de själva är bekväma med och 

upplever det därför inte som ett stressmoment.  

När det kommer till konflikter och konflikthantering har vi tidigare redan visat att 

hanteringen och inställningen inte är beroende av situationer som uppstått till följd av 

ett specifikt rekryteringssätt. Vi menar vidare att då det inte finns några definierade 

olikheter som kan antyda mönster kan det snarare handla om personlig inställning och 

ledarpositionen som sådan. Majoriteten av alla ledare, oavsett rekryteringssätt, menar på 

att konflikter inte är roliga men att de som ledare kan hantera dessa om det skulle 

uppstå. Att ingen av ledarna har en positiv inställning till konflikter, trots att de menar 

att de kan hantera dem, tror vi kan bidra till att när en konflikt uppdagas kan detta i 

vissa fall leda det till en högre stressnivå hos ledarna.  

7.3. Hantering av stress och press 
Majoriteten av respondenterna ansåg att stress och press var någonting positivt till en 

viss grad. De var även överens om att trötthet var ett symtom på den upplevda stressen. 
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Att det fanns många likheter i respondenternas svar kring inställningen till press och 

stress tror vi inte beror på en situation som uppstått till följd av rekryteringssättet utan 

en inställning som respondenterna haft redan innan de tillträtt positionen. Att de 

uppvisade liknande symtom tror vi också är beroende av det personliga planet och inte 

beroende av rekryteringen. Dock kan vi spekulera i att detta är inställningar och symtom 

som är närmre kopplat till den mänskliga faktorn än till ett rekrytringssätt eller en 

ledarposition som sådan. 

Stressen har sin förankring i olika grunder, de internrekryterade menar att de främst blev 

stressade vid övergången från medarbetare till ledare medan de externrekryterade menar 

att stressen är situationsrelaterad. Det vi kan konstatera är att den situation som uppstått 

till följd av internrekryteringen har bidragit till en ökad stressnivå, en stress som vi tror 

kan öka eller minska beroende på hur väl övergången möts av kollegorna. Detta 

eftersom den respondent som blivit sämst bemött ansåg att detta var ett stressmoment 

även idag trots att hon arbetat där i fem år, medan de som blivit bra bemötta inte har 

några problem med det bekymret idag. Att de externrekryterade ledarna anser att det 

som främst ligger till grund för den upplevda stressen är situationer som kan uppstå på 

arbetsplatsen, detta tror vi kan bero på att dessa inte behöver ta hänsyn till den 

relationsförändring som sker på samma sätt som de internrekryterade måste göra. Det vi 

däremot kan konstatera är att alla våra ledare har någon form av situationsanpassad 

stressnivå då de internrekryterade, i likhet med de externrekryterade, faktiskt också har 

en specifik situation som gör att de upplever mer stress. Den enda skillnaden är att de 

internrekryterade respondenterna har en specifik situation som de kan identifiera medan 

de externrekryterade endast nämner att stressnivån skiftar vid olika situationer. 

Det som också var gemensamt för respondenterna var att majoriteten valde att avbryta 

arbetet en stund för att göra någonting helt annat för att dämpa stressnivån, då ofta i 

form av fysiska aktiviteter. Utöver det kunde vi inte identifiera så många likheter. Vi 

tror att likheten vi identifierat beror på att tanken av att göra någonting annat hjälper 

individen att samla ny energi och då kunna ladda om för att prestera bättre, detta oavsett 

rekryteringssätt. Olikheterna menar vi beror på att det även finns ett personligt plan 

inblandat i hur ledarna bäst hanterar den upplevda stressen. Detta personliga plan är 

därför orsaken till varför respondenterna har olika svar både inom men även mellan de 

olika rekryteringssätten. Vi kan med andra ord inte finna någon starkare koppling 

mellan stresshantering och rekryteringssätt. 

Precis som vi nämnt i analysen menar vi att den hjälp organisationen bistår med till 

medarbetarna i arbetet med att hantera stressen inte är beroende på rekryteringssätt. Vi 

anser att det istället är en organisatorisk fråga där variabler så som företagskultur och 

tillgängliga resurser är avgörande. I och med detta är den organisatoriska hjälpen vid 

stresshantering ingen aspekt som vi väljer att vidare inte lägga större vikt vid i vår 

studie. 

Vi anser heller inte att den ökande eller minskade stressnivån är en respons på ett 

specifikt rekryteringssätt utan är snarare baserad på en individuell grund. Detta eftersom 

vi fick en bred variation på svaren i huruvida stressnivån ökat eller minskat sedan de 

blev anställda. Vid en närmare granskning kunde vi även identifiera individuella 

grunder som ledde till den aktuella stressnivån.   
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8.0 Slutsatser 
För att få en klar överblick av vad vår studie visat i form skillnader mellan de 

internrekryterade ledarna och de externrekryterade ledarna har vi valt att 

sammanställa våra resultat. 

Vad vi kan dra för slutsatser från denna studie är den att alla ledare känner av press och 

stress oberoende av hur de blev rekryterade till tjänsten. Det faktum att kraven är höga 

och att det sällan finns resurser för att nå målen är ett stort stressmoment för de allra 

flesta och detta är alltså en gemensam faktor. Detta leder i de allra flesta fall till en 

känsla av trötthet och psykisk utmattning hos ledarna. 

Internrekryterade ledare har en otrolig hjälp i sitt arbete genom att de redan är bekanta 

med företaget och dess procedurer och kultur vilket underlättar det dagliga arbetet, 

åtminstone till en början. De externrekryterade får börja från början och det tar ett tag 

innan de lärt sig hur företaget fungerar, och de har det därför i början lite tyngre än sina 

internrekryterade motparter. Det finns dock för och nackdelar med båda 

rekryteringssätten. Slutsatsen kring detta är att som internrekryterad är du mer manad att 

fortsätta utföra arbetet på samma sätt som de gjorts tidigare vilket kan leda till att 

företaget inte går framåt och att det inte genererar i något nytänkande. Som en extern 

part är det precis det du bidrar med, ett nytt tankesätt och nya sätt att arbeta. 

När det gäller kontakten med kollegorna verkar det som att det är svårare att hantera när 

en ledare blivit internrekryterad. De externrekryterade menar att trots att man kommer 

in som ny och inte känner någon, vilket i sig kan vara en stressig situation, så har 

utvecklandet av relationer till de anställda egentligen inte varit något problem. De 

internrekryterade däremot har alla talat om känslorna kring att bli ledare över sina 

tidigare medarbetare och att det varit en känslig fråga som ibland har resulterat i en 

dålig stämning på arbetsplatsen och en känsla av utanförskap.  

Att de internrekryterade redan är insatta i organisationen gör att deras upplevda 

rolltvetydighet minskar, medan den av motsatt anledning ökar för de externrekryterade. 

Dock bidrar även den faktorn, att de internrekryterade som känner sina medarbetare 

sedan tidigare, till att de inte är lika villiga att visa sin auktoritet, vilket har visats i deras 

sätt att hantera relationer. Detta i sin tur gör även att rolltvetydigheten ökar och att de 

känner en högre rollstress än de externrekryterade, då just relationshanteringen var ett 

sådant stort stressmoment. När det exempelvis kommer till utveckling av medarbetarna 

kan vi se att både ledargrupperna har samma inställning men att de hanterar samtalen 

olika. Att de internrekryterade har en mindre strukturerad stil beror på att de, som 

tidigare nämnt, inte är angelägna om att påvisa sin auktoritet över sina medarbetare. 

Således tyder detta även på att de internrekryterade upplever en inter-rollkonflikt då de 

både har rollen som medarbetare och som ledare. När vi istället pratar om intra-

rollkonflikter var detta mer situationsanpassat. I detta resonemang framgår det att de 

internrekryterade upplever en högre grad av den totala rollstressen gentemot de 

externrekryterade. 

När det handlar om vad ledarna främst blir stressade av så har det visats att de 

internrekryterade anser att relationerna till medarbetarna är det jobbaste och de 

externrekryterade pratar om situationer. Dock menar vi att den situation som de 

internrekryterade hamnat i är en så pass tydlig situation att den är lättare att identifiera, 

men att de både ledargrupper i grunden upplever stress till följd av specifika relationer. 
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Vi har även uppmärksammat att en del av de undersökta variablerna som leder till stress 

och press inte är en respons som uppkommit till följd av ett specifikt rekryteringssätt. 

Dessa menar vi har en individ- eller organisationsbetingad grund och som därför inte är 

relevanta för vår studie. 

Vad vi kommit fram till i denna studie är det faktum att det finns så många variabler 

som spelar in i huruvida en människa känner av stress eller inte. Vi har kunnat härleda 

ett antal av dem till det specifika faktum att ledarna blivit antingen intern eller 

externrekryterade. De andra variablerna har varit mer diffusa och verkat vara mer 

situationsbundna än kopplade till rekryteringsform.  

Trots att det finns mycket forskning kring ledarskap (exempelvis Neera et al. 2010; 

Getz, 2009; Hartog et al, 1997) och kring stress och press (exempelvis Selye, 1956; 

Holmes & Rahe, 1967; Aldwin & Werner, 2007, Bal et al. 2008; Nixon et al, 2001) har 

ett gap lämnats där dessa två kombineras med den existerande forskningen kring 

rekryteringssätt (exempelvis Chan, 1996; Heraty & Morley, 1998; Kaye & Jorda-Evans, 

1999; Chen, 2005; Bayo-Moriones& Ortin Ángel, 2006). Detta är ett kunskapsgap som 

vi anser att vi, genom denna studie, börjat fylla. Dock anser vi att för att få en djupare 

förståelse kring detta krävs djupare forskning i ämnet (se Förslag till fortsatt forskning 

inom rekrytering). 
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9.0. Rekommendationer till företag 
För att ge organisationer och rekryteringsansvariga förståelse för vad de bör arbeta 

med och förbättra för att sänka stress och pressnivån hos de nyrekryterade ledarna har 

vi valt att presentera de rekommendationer vi anser är av relevans. Dessa 

rekommendationer är utformade med hänsyn till om ledarna blivit intern eller 

externrekryterade. 

Som rekommendationer till företagen och dess rekryteringsansvariga ser vi att det är 

viktigt att vid en extern rekrytering av en ledare se till att man ålagt tid till en adekvat 

inskolning samt ge personen i fråga tid att acklimatisera sig till den nya organisationen. 

Detta på grund av att alla våra respondenter nämnt att det varit tungt i början då allting 

är nytt och därmed ganska svårt. Helst skulle en dubbelgång med personen som tidigare 

suttit på tjänsten vara att föredra de gånger det är möjligt. Detta ger ledaren en chans att 

kunna fråga någon som vet vart information och material finns att hämta. Inskolningen 

är den faktor som vi anser som den viktigaste för de externrekryterade. Innan studien 

genomfördes hade vi en tanke om att relationen till de anställda för en externrekryterad 

ledare också skulle kännas som en svår uppgift att ta sig an, men ingen av våra 

respondenter uttryckte något problem med detta varvid vi kan dra slutsatsen att detta 

sällan är något problem. 

När det kommer till de internt rekryterade ledarna står det klart att relationen till de 

anställda anses vara det största problemet. Därför tror vi att det är viktigt i en 

organisation där man arbetar mycket med internrekrytering, att man så långt som 

möjligt har ett arbetsklimat samt en företagskultur som främjar gemenskap och 

öppenhet, det vill säga en arbetsplats där alla kan prata med alla och där prestigen kring 

att vara ledare inte framhävs. På så sätt kan de positiva aspekterna med 

internrekrytering, som enligt våra respondenter är att kunskapen kring företaget redan 

finns där samt att det sporrar de anställda att göra ett bra jobb, framhävas istället för att 

det negativa, det vill säga att konkurrensen tar över och skapar en dålig stämning inom 

arbetslaget. 

Något som de flesta företag i dag arbetar med men som inte kan poängteras nog, är hur 

organisationerna arbetar med de anställdas hälsa. Frisk-och hälsovårdsbidrag är en bra 

sak för att motivera de anställda att engagera sig i fysiska aktiviteter, då vår studie visat 

att majoriteten anser att fysisk aktivitet är ett bra stresshanteringssätt. Dock är detta inte 

tillräckligt. Många av våra respondenter nämnde stöd hos kollegorna, stöd hos 

närstående och att möjligheten att prata med någon är av största vikt. Att se till att de 

anställda har möjlighet och känner sig trygga i att prata med sina chefer eller 

underställda om saker som känns tunga är något organisationer bör tänka på. Vårt 

förslag är därför att organisationer, oavsett det valda rekryteringssättet, borde 

implementera ett ”ledarprogram”. Det vi menar är att ledarna ska få avsatt tid inom 

arbetet för att samtala med en annan ledare inom organisationen för att få det stöd som 

behövs. Att ha en avsatt tid innebär förhoppningsvis även att ledarna verkligen kommer 

att prata med varandra och inte förkastar den chansen i brist på tid.  
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10.0. Förslag till fortsatt forskning inom rekrytering 
Avslutningsvis vill vi ge förslag på områden inom vårt valda ämne som vi tror kan bidra 

ytterligare till forskning inom området. 

Då vår studie är relativt allomfattande där vi har valt att inte avgränsa oss markant och 

där det vi kommit fram till är applicerbart på de flesta yrken, tjänster och branscher 

skulle det vara intressant att bedriva vidare forskning som innehåller fler variabler att ta 

hänsyn till. Ett exempel på detta skulle kunna vara att vara mer specifik i sitt urval av 

respondenter.  

Våra respondenter kommer från olika bakgrunder, har olika erfarenheter, olika 

utbildningar etcetera. Studien skulle därför istället kunna utföras på specifika 

organisationer, exempelvis skulle en avgränsning på privata företag vara ett förslag med 

syftet att hitta mer specifika skillnader mellan de internrekryterade och 

externrekryterade då dessa företag oftast anses vara mer vinstdrivande.  Att se om detta 

spelar någon roll för ledarna och deras upplevelse av press och stress skulle kunna vara 

intressant. 

Samtidigt skulle kön och ålder kunna vara variabler som spelar stor roll för hur man 

som ledare upplever stress och press i sin arbetsroll, detta faktum har vi inte tagit 

hänsyn till i vår studie och detta är något som skulle kunna studeras vidare och som 

även skulle vara spännande att se då könsdebatten alltid är ett ständigt faktum 

Våra intervjuade ledare har alla olika arbetsuppgifter, vissa arbetar exempelvis främst 

med ekonomifrågor medan andra har som jobb att arbeta med HR-frågor. Detta skulle 

kunna tas i beaktning ytterligare genom att välja respondenter med liknande 

arbetsuppgifter. 

En annan faktor som skulle kunna spela en roll i frågan är den angående typ A och B 

personligheter som då innebär två motsatta personligheter där Typ A beskrivs som 

ambitiös, organiserad och ofta högpresterande medan typ B beskrivs som mer 

tålmodiga, avslappnade och lättsamma. En studie med denna faktor i beaktande skulle 

kunna visa helt andra resultat än de vi fått och eventuellt visa att intern eller 

externrekrytering inte är en viktig faktor och att det är personligheten hos ledarna som 

är avgörande för hur de upplever stress och press.  
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11.0. Kvalitativa sanningskriterier  
För att undvika att misstolka och få en felaktig uppfattning av vad respondenten menar 

har vi först och främst valt att spela in intervjuerna. Detta för att möjliggöra att gå 

tillbaka och konfirmera det respondenterna i fråga har sagt och inte förväxla det faktiska 

svaret med vår tolkning av svaret. 

Vi är även medvetna om att den tolkning vi kommer att göra av respondenternas svar 

kommer att skilja sig åt oss emellan med tanke på att vår förförståelse skiljer sig åt. Med 

detta i åtanke har vi medvetet valt att båda två vara närvarande vid intervjuerna för att i 

största möjliga mån undvika missförstånd.  

Enligt Bryman och Bell (2003, s304) är kvalitativa och kvantitativa forskningar så pass 

olika att det inte kan bedömas på samma sätt. De kvantitativa studierna brukar bedömas 

via begreppen reliabilitet och validitet för att kunna avgöra huruvida en text är trovärdig 

eller inte. Det har länge diskuterats om dess begrepp är tillämpningsbara på kvalitativa 

forskningar och många har ansett att de inte är det, och därmed tyckt att begreppens 

innebörd bör förändras. Exempelvis ordet validitet tycks vara starkt kopplat till någon 

form av mätning och detta är svårt vid kvalitativa studier och inte något som ämnas med 

dessa. Forskarna anser alltså att man bör ändra orden validitet och reliabilitet utan att 

egentligen förändra innebörden av dessa, med den skillnaden att mindre tyngd läggs på 

just mätning. 

 

Trots att vissa forskare bara vill alternera orden mellan de olika forskningssätten finns 

det vissa forskare som menar att de helt och hållet vill bedöma kvalitativa studier utifrån 

helt andra kriterier än vid kvantitativa studier.  Bryman & Bell skriver att Lincoln & 

Guba (1985) föreslog två andra kriterier vid bedömning av en kvalitativ studie, dessa 

var äkthet och trovärdighet. Anledningen till Lincoln & Gubas skepsis mot de 

kvalitativa termerna validitet och reliabilitet var att dessa kriterier innebär att man måste 

komma fram till en absolut sanning om något, vilket inte är möjligt på samma sätt i 

kvalitativ studie. Istället säger Lincoln & Guba att det kan finnas ett antal sanningar och 

beskrivningar av verkligheten. (Bryman & Bell, 2003, s306) Detta är något vi varit 

medvetna om under studiens gång varvid vi har försökt att inte skriva på ett sådant sätt 

som medvetet säger att något är absolut, utan att vi försökt tolka det empirin visat oss på 

ett sådant sätt att vi är medvetna om att det kan finnas mer än en slutsats. 
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Appendix 1 Intervjuguide  

Externrekryterade 
Generell information 

 Kan du berätta lite kort om dig själv och din bakgrund? (namn, ålder, tidigare 

arbetsplatser, hur länge du arbetat här etcetera)  

 Har du någon tidigare ledarskapserfarenhet?  

 Vad var det som fick dig att söka dig hit?  

 Hur ser organisationsstrukturen ut? Var befinner du dig i organisationen? Vilka 

rapporterar du till och vilka rapporterar till dig?  

 

 

Roller 

 Hur blev du introducerad till din position? (exempelvis genom introduktion, 

inskolning av föregående chef, "learning by doing" etcetera) 

 Vilka föreställningar hade du om ditt arbete innan du började? Vilka förväntningar 

förmedlades i samband med anställningen? Fanns det en arbetsbeskrivning och 

målsättningar? Hur stämde den bild du hade på förhand med det du upplevde när du 

tillträtt? Hur har detta förändrats över tiden?  

 Vilken typ av krav och förväntningar upplever du idag (alt upplevde du den första 

tiden)? Från vilka upplever/upplevde du krav och förväntningar? Har du upplevt 

motsägelsefulla krav och förväntningar? I så fall, hur har du upplevt det?  

 Vilken typ av direktiv fick/får du i ditt arbete? Kände du någonsin att du fick olika 

och motsägelsefulla direktiv kring dina arbetsuppgifter? I så fall hur yttrade sig detta 

och hur kändes det? 

 Upplevde du att du främst var tvungen att visa upp dina prestationer för andra eller 

främst för dig själv? 

 Hur resonerade du kring vem det var du ville skulle tycka att du gjorde ett bra jobb? 

Var det viktigare att uppfylla någon grupps förväntningar och i så fall varför? 

 Var det svårt att veta vilken relation du skulle utveckla mellan dig och dina 

underordnade, dina överordnade, och dina kollegor? 

 Hur ser relationen ut till olika kollegor på olika positioner inom företaget?  

Stress 

 Hur upplevde du din första tid på jobbet?  

 Hur blev du bemött av dina nya kollegor? 

 Vad tänker du på när du hör ordet press? Vad tänker du när du hör ordet stress? (Se 

om respondenten är positivt eller negativt inställd till begreppen) 

 Kände du att du var under press under den första tiden på jobbet? Om ja, angående 

vad, i vilka situationer? Kollegor, relationer, resultat, krav, förväntningar etcetera? 

 Upplevde du att detta gjorde dig stressad? 

 Hur yttrade sig stressen? Vad upplevde du när du kände dig stressad? (Exempelvis 

huvudvärk, magbesvär, hjärtklappning etcetera?) 

 Hur hanterar du situationer där du känner dig stressad? 



 

 

 Hur hjälper organisationen dig att hantera stressen? (hälso- och friskvårdsbidrag, 

massage, coachning administrativt stöd etc.) 

 Hur upplever du stressnivån idag? Har den eventuella stressen eller pressen som du 

upplevde på arbetet förändrats under tiden? (förbättrats eller förvärrats, känner stress 

inför andra moment än tidigare?) 

 Upplever du att du någon gång kan vara stressad i din vardag? Om ja, vad skulle du 

säga är den främsta källan till den upplevda stressen? 

 Känner du någonsin att du har för lite resurser för att kunna utföra ditt arbete på ett 

önskvärt sätt? Om ja, hur påverkar detta dig? 

 Hur går du tillväga när du ska fatta beslut? Vad är viktigt för dig när du ska fatta ett 

beslut? Hur mycket information/underlag har du oftast inför dina beslut? Upplever 

du att du någonsin behöver fatta beslut med ett tunt underlag? Hur känner du inför 

det? 

 Vad skulle hända om du skulle fatta ett ”felaktigt” beslut? Känner du att du får det 

stöd du behöver från organisationen? Hur känner du dig när det inträffat? 

 Hur arbetar ni med de anställdas utveckling och framgång? Är det någonting som 

ingår i dina arbetsuppgifter? I så fall, hur känner du inför det? (Stressad, roligt, bryr 

dig inte) 

 

Ledarskap 

 Hur skulle du själv beskriva dig själv som ledare? 

 Om du har tidigare ledarskapserfarenheter, skiljer sig din ledarskapsstil åt gentemot 

hur du arbetar på din nuvarande arbetsplats? På vilket sätt då? Varför? 

 Vilka resurser upplever du att du har för att kunna fungera i ditt ledarskap? (Har du 

till exempel de resurser som du anser behövs i situationer du ställs inför på arbetet) 

 Hur hanterar du eventuella konflikter som uppstår på arbetsplatsen? Vad har du för 

inställning till konflikter? (lärorikt, jobbigt, roligt etcetera) 

 Vad ser du för för- och nackdelar med att kliva in på en chefsposition utifrån? 

 

Är det någonting mer du vill tillägga som du kommit att tänka på under intervjun? 

 

 

 

 

  



 

 

Internrekryterade 

 
Generell information 

  Kan du berätta lite kort om dig själv och din bakgrund? (namn, ålder, tidigare 

arbetsplatser, hur längde du arbetat här etc.?)  

 Har du någon tidigare ledarskapserfarenhet? 

 Vad var det som fick dig att söka denna tjänst?  

 Hur ser organisationsstrukturen ut? Var befinner du dig i organisationen? Vilka 

rapporterar du till och vilka rapporterar till dig?  

 

Roller 

 Hur blev du introducerad till din position? (exempelvis genom introduktion, 

inskolning av föregående chef, learning by doing etc.) 

 Vilka föreställningar hade du om ditt arbete innan du började? Vilka förväntningar 

förmedlades i samband med anställningen? Fanns det en arbetsbeskrivning och 

målsättningar? Hur stämde den bild du hade på förhand med det du upplevde när du 

tillträtt? Hur har detta förändrats över tiden?  

 Vilken typ av krav och förväntningar upplever du idag (alt upplevde du den första 

tiden)? Från vilka upplever/upplevde du krav och förväntningar? Har du upplevt 

motsägelsefulla krav och förväntningar? I så fall, hur har du upplevt det?  

 Vilken typ av direktiv får du i ditt arbete? Kände du någonsin att du fick olika och 

motsägelsefulla direktiv kring dina arbetsuppgifter? I så fall hur yttrade sig detta och 

hur kändes det? 

 Upplevde du att du främst var tvungen att visa upp dina prestationer för andra eller 

främst för dig själv? 

 Hur resonerade du kring vem det var du ville skulle tycka att du gjorde ett bra jobb? 

Var det viktigare att uppfylla någon grupps förväntningar och i så fall varför? 

 Var det svårt att veta vilken relation du skulle utveckla mellan dig och dina 

underordnade, dina överordnade, och dina kollegor? 

 Hur upplever du att relationen till dina kollegor påverkats? 

 

Stress 

 Hur upplevde du din första tid på jobbet? 

 Vad tänker du på när du hör ordet press? Vad tänker du när du hör ordet stress? (Se 

om respondenten är positivt eller negativt inställd till begreppen) 

 Kände du dig pressad eller stressad under den första tiden på jobbet? Om ja, 

angående vad? Kollegor, relationer, resultat, krav, förväntningar etcetera  

 Hur yttrade sig stressen? Vad upplevde du när du kände dig stressad? (Huvudvärk, 

magbesvär, hjärtklappning etcetera?) 

 Hur hanterar du stressen? 

 Hur hjälper organisationen dig att hantera stressen? (hälso- och friskvårdsbidrag, 

massage, coaching etcetera) 



 

 

 Hur upplever du stressnivån idag? Har den eventuella stressen eller pressen som du 

upplevde på arbetet förändrats under tiden? (förbättrats eller förvärrats, känner stress 

inför andra moment än tidigare?) 

 Upplever du att du någon gång kan vara stressad i din vardag? Om ja, vad skulle du 

säga är den främsta källan till den upplevda stressen? 

 Känner du någonsin att du har för lite resurser för att kunna utföra ditt arbete på ett 

önskvärt sätt? Om ja, hur påverkar detta dig? 

 När det kommer till beslutsfattning; hur mycket information/underlag har du oftast 

inför dina beslut? Upplever du att du någonsin behöver fatta beslut med ett tunt 

underlag (inte har den information som du anser nödvändig för beslutsfattandet)? 

Hur känner du inför det? 

 Vad skulle hända om du skulle fatta ett ”felaktigt” beslut? Känner du att du får det 

stöd du behöver från organisationen? Hur känner du dig när det inträffat? 

 Hur arbetar ni med de anställdas utveckling och framgång? Är det någonting som 

ingår i dina arbetsuppgifter? I så fall, hur känner du inför det? (Stressad, roligt, bryr 

dig inte) 

 Hur hanterar du eventuella konflikter som uppstår på arbetsplatsen? Vad har du för 

inställning till konflikter? (lärorikt, jobbigt, roligt etcetera) 

 

Ledarskap 

 Har du arbetat som chef tidigare? 

 Hur skulle du själv beskriva dig själv som ledare? 

 Hur känner du att du anpassar du ditt ledarskap efter den arbetsplats du arbetar på?  

 Vilka faktorer tänker du på när du ”väljer” vilken sorts ledare du vill vara?  

 Hur blev/blir du bemött av dina tidigare medarbetare som du nu är chef över? 

 Hur upplever du att det faktum att du arbetat här tidigare hjälpt dig i ditt ledarskap? 

 Upplever du att det tidigare ledarskapet på din position influerat dig som ledare? 

 Vilka resurser upplever du att du har för att fungera i ditt ledarskap? 

 Vad ser du för för-och nackdelar med att kliva in som chef på en arbetsplats som du 

redan innan arbetat på? 

 

Är det någonting mer du vill tillägga som du kommit att tänka på under intervjun? 

 


