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Sammanfattning 

Ett kännetecken för vår tid är att chefen inte bara måste vara fackmässig 

specialist utan också generalist och kunna handskas med personalfrågor 

(Nilsson, 2005). Att vara chef är på så sätt en mycket kravfylld uppgift. 

Arbetsgivaren, eller ”chefens chef”, har här ett stort ansvar att tillhandahålla det 

stöd som en nytillsatt chef behöver. Genom en organiserad introduktion kan 

arbetsgivaren se till att alla nytillsatta chefer får relevant information och stöd 

som gör det möjligt för dem att kunna utföra sitt arbete. Syftet med denna studie 

är att ge underlag till en rutin kring chefsintroduktion för nytillsatta chefer inom 

en studerad koncern. Denna studie fokuserar således på processen från att vara 

nytillsatt chef till slutet på det första året då den nytillsatte fått genomgå 

verksamhetsårets alla händelser. Syftet med processen är att arbetsgivaren ska 

kunna säkerställa att koncernens personalansvariga chefer har kännedom om den 

information de behöver genom en organiserad chefsintroduktion. Vad kan 

chefsintroduktion som process innehålla för kritiska beståndsdelar? För att 

besvara denna fråga intervjuades elva nytillsatta chefer genom semistrukturerade 

intervjuer. Resultaten visar att chefsintroduktionen behöver individanpassas och 

att ovana chefer efterfrågar stöd och utbildning medan personer som arbetat som 

chef en tid känner ett behov av att få göra som de själva vill och applicera sina 

kunskaper på den egna verksamheten. Tydliga målbilder, en klar 

ansvarsfördelning och rättvisa förutsättningar är kritiska beståndsdelar för att 

kunna utföra arbetet och således viktiga element att beakta under 

chefsintroduktionen. Organiserade nätverk, mentorskapsprogram, möjlighet att 

kunna rådfråga ens företrädare och en komplett informationsbank att tillgå ökar 

möjligheterna inom introduktionen att underlätta för cheferna att bli 

hemmastadda i sin nya roll som chef. Dessa hjälpmedel, stöd och aktiviteter är 

efterfrågade för att t.ex. öka tillgängligheten till information och för att kunna 

ventilera frågeställningar samt att enklare kunna lösa problem eller få idéer på 

olika tillvägagångssätt i arbetsvardagen.



Förord 

 

 

Jag vill först tacka mina nära och kära för att ni ställt upp under uppsatstiden 

med barnpassning och markservice. Utan er hade uppsatsens slutförande inte 

blivit av än på mycket länge. Jag vill även tacka alla informanter för att ni 

ställde upp, jag är tacksam för ert deltagande. Ett särskilt tack vill jag även rikta 
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och bistått med intressanta infallsvinklar under arbetets gång. 
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kommentarer och kloka idéer som du delat med dig av.



Innehållsförteckning 

CHEFSINTRODUKTION SOM EN ANPASSNINGSPROCESS .................................................................................. 1 

TEORETISK REFERENSRAM ............................................................................................................................... 3 

SYSTEMTEORI ........................................................................................................................................................ 3 
PSYKOLOGISKA PROBLEM I ORGANISATIONER ............................................................................................................... 3 
FRÅN ”UTANFÖR” TILL ”INNANFÖR” ........................................................................................................................... 4 
INDIVIDERS HANTERING AV PSYKISKA PÅFRESTNINGAR .................................................................................................... 5 
ATT PRAKTISKT GENOMFÖRA CHEFSINTRODUKTION ....................................................................................................... 6 

TIDIGARE STUDIER ........................................................................................................................................... 7 

BEGREPPSFÖRKLARING ............................................................................................................................................ 8 
Introduktion ................................................................................................................................................. 8 
Chef och ledare ............................................................................................................................................ 9 
Kunskap, kompetens och kvalifikation ......................................................................................................... 9 

AVGRÄNSNINGAR AV STUDIEN ................................................................................................................................. 10 
SYFTE ................................................................................................................................................................. 10 
PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................................................ 10 

METOD ........................................................................................................................................................... 11 

VAL AV METOD .................................................................................................................................................... 11 
INFORMANTURVAL ................................................................................................................................................ 11 
INFORMANTERNA ................................................................................................................................................. 12 
DATAINSAMLING .................................................................................................................................................. 12 
BEARBETNING OCH ANALYS AV DATA ........................................................................................................................ 13 
KVALITETSVÄRDERING OCH KÄLLKRITIK ...................................................................................................................... 14 

RESULTAT ....................................................................................................................................................... 16 

DEN STUDERADE KONCERNEN ................................................................................................................................. 16 
INDIVIDANPASSAD CHEFSINTRODUKTION ................................................................................................................... 17 
OM CHEFSINTRODUKTION OCH LEDARSKAPSUTBILDNING ÄR ÖNSKVÄRD ELLER INTE ............................................................ 18 
INNEHÅLL I CHEFSINTRODUKTION ............................................................................................................................. 21 
GEMENSAMMA FAKTORER FÖR ALLA NYANSTÄLLDA ..................................................................................................... 21 
CHEFSSPECIFIKA FAKTORER FÖR CHEFER MED PERSONALANSVAR .................................................................................... 22 

Företagskultur ............................................................................................................................................ 22 
Samlat material vad en chef bör veta ........................................................................................................ 22 
Få sitta ner och diskutera ........................................................................................................................... 24 
Stöd från chefer och underställda .............................................................................................................. 24 
Tydlig ansvars- och rollfördelning .............................................................................................................. 25 
Ledarskap och ledarskapsutbildning .......................................................................................................... 26 
Utbyte med andra chefer ........................................................................................................................... 29 
Chefsintroduktion anpassad för den egna verksamheten ......................................................................... 31 
Uppläggning av chefintroduktion .............................................................................................................. 31 

DISKUSSION ................................................................................................................................................... 35 

METODDISKUSSION .............................................................................................................................................. 35 
RESULTATDISKUSSION ............................................................................................................................................ 36 

SLUTSATSER ................................................................................................................................................... 41 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ............................................................................................................. 42 

REFERENSER ................................................................................................................................................... 43 

 
BILAGA 1 
BILAGA 2



1 

 

CHEFSINTRODUKTION SOM EN ANPASSNINGSPROCESS  

 
En rekrytering av en specialist kostar ungefär två miljoner från tiden innan 

kravspecen skrivs tills det är ”pay-back-time” efter cirka två år efter att 

anställningsavtalet skrivs när den nyanställde börjar jobba på allvar. Hur gör 

man i vanliga fall med en investering på två miljoner? Hur noggrant förarbete? 

Har vi checkat att maskinen verkligen funkar? Hur redigerar man dom fel och 

brister som dyker upp i början? Och det är klart att man håller koll på en maskin 

precis när den ska köras igång för att den ska kunna ticka och gå sen. Och sedan 

så måste vi smörja maskinen vartefter åren går eller varefter året rullar. Det 

behövs ett planerat underhåll, inte bara ett spontant underhåll. (personligt samtal 

med företagsrepresentant, 27 mars, 2008) 

 

Citatet är taget från ett samtal med den företagsrepresentant jag haft kontakt med 

för att samla in material till denna studie. De reella kostnaderna för 

personalomsättning kan vara svåra att se i en årsredovisning på samma sätt som 

de materiella tillgångarna redovisas med avskrivningsbelopp över en tidsperiod. 

Men att ”starta igång” en nyanställd chef kan liknas med rutinen kring att starta 

igång en nyinförskaffad inventarie. Ofta läggs stora pengar på 

rekryteringsprocessen när en ny chef ska rekryteras. När den nyanställde har 

skrivit under anställningsavtalet är det viktigt att som arbetsgivare komma ihåg 

att jobbet inte är slutfört. Personal som inte trivs med att arbeta hos 

arbetsgivaren slutar av en eller annan anledning och en genomtänkt introduktion 

av nyanställda kan vara direkt avgörande för hur länge de stannar (Englund, 

1999). En icke tillfredsställande start kan inte bara få ekonomiska konsekvenser 

i form av t.ex. personalomsättning utan påverkar även upplevelsen av t.ex. 

trivsel och stress (Samuelsson, 2005). 

 

Mycket tyder på att forskning om hur nytillsatta chefer introduceras är viktig. 

Ett kännetecken för vår tid är att chefen inte bara måste vara fackmässig 

specialist utan också generalist för att kunna organisera och tillvarata de 

mänskliga sidorna i organisationen och kunna handskas med personalfrågor 

(Nilsson, 2005). Att vara chef är på så sätt en mycket kravfylld uppgift; något 

som ledarskapsforskning lyfter fram. Att dessutom vara chef och nyanställd 

ställer ytterligare krav på individen genom att denne ska lära känna en ny 

organisation och nya medarbetare samtidigt som densamme ska leda och ha 

ansvar för personalens välmående och arbetsiver, något som kan vara en 

stressfylld uppgift. Arbetsgivaren, eller ”chefens chef”, har här ett stort ansvar 

att tillhandahålla det stöd som en nytillsatt chef behöver (Englund, 1999). 

Introduktionstiden spelar i detta sammanhang stor roll för att den nytillsatte 

chefen ska få tillgång till all information som en chef måste känna till om lagar, 

policys och regler. Introduktionstiden är också en tid för att upptäcka 

utvecklingsområden och att både arbetsgivare och arbetstagare ska lära känna 

varandra och ges möjligheten att lägga grunden till ett gott samarbete dem 
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emellan. Genom en organiserad introduktion kan arbetsgivaren säkerställa att 

alla nytillsatta chefer får relevant information och stöd som gör det möjligt för 

dem att kunna utföra sitt arbete.  

 

Genom tidigare kontakter med en person inom personalområdet i en koncern 

fann jag en samarbetspartner för genomförandet av den aktuella studien. Efter en 

dialog kring olika uppslag till problemområde, och då det inom organisationen 

saknades ett dokumenterat chefsintroduktionsprogram, enades 

företagsrepresentanten och jag om att denna studie skulle vara ett sätt att tillföra 

ny kunskap om chefsintroduktion som process i en organisation, något som 

tidigare forskning uppvisar bristande empiri kring. 
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Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramen inleds med ett stycke om systemteori som en slags 

ram för hur man kan se på organisationer i allmänhet. Jag kommer sedan 

redogöra för psykologiska problem inom organisationer, om 

socialiseringsprocessen, teori kring individers upplevelser av stress och yttre och 

inre påfrestningar och avslutningsvis om vilka moment chefsintroduktion kan 

innehålla.  

 

Systemteori 

Systemteorin används för organisationsutveckling och beskriver organisationer 

som öppna system som har ett aktivt utbyte med sin omgivning. Alla öppna 

system är input-transformationsprocesser-output-mekanismer som får input i 

form av t.ex. energi, information, råvaror, pengar och arbetskraft. Detta 

omvandlas genom olika slags transformationsprocesser, d.v.s. någon slags 

produktion. Resultatet av transformationsprocesserna är det som exporteras ut ur 

organisationen, output. Dessa tre mekanismer måste fungera för att systemet ska 

kunna vara effektivt och överleva. Öppna system karaktäriseras bl.a. av att de är 

beroende av information. Feedback på systemets prestationer behövs från 

omgivningen till systemet för att systemet ska kunna korrigera den output som 

inte passar omgivningen eller för att söka nya mål. Olika medel kan nå samma 

resultat, d.v.s. ett system kan genom olika slags transformationsprocesser nå ett 

bestämt mål. Anledningen till att vissa system är mer framgångsrika än andra är 

att de har olika effektiva processer och tillräckliga feedbackmekanismer (French 

& Bell, 1999). 

 

Psykologiska problem i organisationer 

Edgar Schein (1968a) resonerar kring de psykologiska problem som finns i 

organisationer i boken ”Organisationspsykologi”. Det kanske viktigaste 

psykologiska problemet inom organisationer enligt Schein är hur anställda ska 

rekryteras, utväljas, tränas och fördelas på arbetena för att de ska ge effektivast 

möjliga rollprestation. Denna fråga består av två delproblem. Det första 

delproblemet innebär att den taktik som utformats för att få ut bästa möjliga 

prestation hos människorna inte automatiskt garanterar att dessa människors 

individuella behov och förväntningar de haft med in i organisationen, som de 

förväntat få tillfredsställda, tillfredsställs. Att möta både organisationens och 

individens behov är alltså det första delproblemet. En människa kan bli isolerad, 

osäker och bitter om organisationen inte kan uppfylla ett minimum av behoven 

rörande säkerhet, livsuppehälle, självkänsla och möjlighet att växa och 

utvecklas. Det andra delproblemet innebär att fördelning av arbetskraft och 

effektivt utnyttjande av mänskliga resurser kan nås genom två fundamentalt 

olika strategier. Den ena strategin är att se arbetet som en konstant och 

människan som en variabel som ska anpassas till arbetet medan den andra 
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strategin är det motsatta, att se människan som en konstant och arbete som en 

variabel som ska anpassas till människan. Den första strategin innebär att 

arbetsgivaren försöker finna de människor som redan passar, eller kan tränas att 

passa, organisationskraven medan den andra betonar omformandet av arbetet 

och dess fysikaliska omgivning för att passa begränsningarna och möjligheterna 

hos individen ifråga. Det andra delproblemet är alltså hur de två strategierna ska 

balanseras för att maximera de mänskliga potentialerna som är tillgängliga för 

organisationen. 

 

Från ”utanför” till ”innanför”  

Det finns många olika teorier om att introducera nyanställda och den 

socialiseringsprocess det medför (se t.ex. Feldman, 1976a; Feldman, 1976b; 

Buchanan, 1974). När nyanställda ansluter till den nya arbetsgivaren använder 

John P. Wanous (1992) begreppet organizational entry. På svenska kan det 

översättas till organisationsinträde men jag väljer att behålla det engelska 

begreppet och förkortar det OE. OE inkluderar den vida variation händelser som 

inträffar när nya medlemmar ansluter till organisationer. Fokuset inom OE 

ligger på övergången mellan ”utanför” till ”innanför” och OE handlar om att 

identifiera de faktorer som påverkar övergången. OE består av fyra faser: (1) 

rekrytering som är en process för ömsesidig attraktion mellan arbetsgivare – 

arbetstagare, (2) urval som sker ömsesidigt, arbetsgivaren väljer bland sökande 

kandidater, arbetssökande väljer bland jobberbjudanden. Fas 1 och 2 sker innan 

den kommande nyanställde är anställd än.  

 

Fas 3 är ”newcomer orientation” (ungefär nykomlingsorientering på svenska 

men jag kommer fortsätta använda det engelska begreppet eftersom jag inte 

tycker att det finns ett bra svenskt begrepp) som är processen för den inledande 

anpassningen. Newcomer orientation, är tiden i direkt anslutning till inträdet i 

organisationen, d.v.s. upp till slutet på den första veckan på plats. Oftast handlar 

det dock bara om den första dagen på den nya arbetsplatsen. Under den tiden ska 

arbetsgivaren hjälpa de nyanställda att hantera den stress som förknippas med i 

inträdet i organisationen för att den nyanställde ska kunna återhämta sig. 

Stressen kan vara associerad med orealistiska höga förväntningar som inte kan 

uppfyllas eller individens oro för att inte vara kapabel att tillmötesgå 

arbetsgivarens definierade arbetskrav. Dessutom genomgår de nyanställda 

multipla rollövergångar (Latack, 1984, i Wanous, 1992), t.ex. från att vara 

student till att få ett avlönat arbete, anställningen kan innebära att den 

nyanställde har varit tvungen att flytta och fått förändrade arbetstider, nya 

ansvarsområden och ny inkomst vilket också kan innebära rollövergångar, etc.  

 

Newcomer orientation följs av fas 4, socialisation. Det är den längsta och mest 

komplexa fasen av de fyra faserna. Socialisationsfasen är den nyanställdes 

anpassning till viktiga organisatoriska normer och värderingar (Schein, 1968b i 
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Wanous, 1992) och beskrivs som en process av förändringar där den nyanställde 

ska lära känna sin nya roll. Socialisation är ett vidare begrepp än newcomer 

orientation (Wanous, 1992). Det finns inget definitivt slut på socialisationen 

men det första året tillräknas socialisationsperioden. Schein (1971 i Wanous, 

1992) menar att socialisationsprocessen fortsätter så länge individen är kvar 

inom organisationen eftersom varje gång individen genomgår någon slags 

invärtes förändring, t.ex. vid förflyttning inom organisationen, får nya 

arbetsuppgifter eller ansvarsområden innebär det en ny socialisation och därmed 

förändringar i det psykologiska kontraktet (Wanous, 1992), vilket handlar om de 

outtalade underförstådda förväntningar som arbetsgivare och arbetstagare har 

om vad utbytet dem emellan ska resultera i (Schein, 1999).  

  

Individers hantering av psykiska påfrestningar 

Den stress som Wanous (1992) menar uppkommer under newcomer orientation 

kan hanteras av individen genom olika copingstrategier och arbetsgivaren ska 

tillmötesgå den nyanställdes emotionella behov och informationsbehov, och på 

så sätt underlättas den nyanställdes inträde i organisationen. Copingstrategierna 

kan fokusera på tre olika kategorier. Den första kategorin är orsaken till stress 

där lösningen är att konfrontera problemet. Den andra kategorin handlar om på 

vilket sätt människor tänker om sin stress. Lösningen kan vara att uppmuntra 

individen att motivera sig själv för att förminska hotet men då undviks 

direktkontakt med källan till stress. Den tredje kategorin copingstrategier 

handlar om hur människor reagerar på stressymptom. Stressymptom kan lindras 

genom t.ex. avslappningstekniker, medicinering eller droganvändning (Wanous, 

1992). 

 

Robert Karasek och Töres Theorell (1990) har utarbetat krav-kontroll-stöd-

modellen. Modellen har tre dimensioner; miljöns krav (som kan vara höga eller 

låga), vårt inflytande (d.v.s. vår makt över vår egen tillvaro, på fritiden och i 

arbetslivet) och graden av socialt stöd. Om miljöns krav är för höga i 

kombination med lågt eget inflytande och lågt socialt stöd kan individen uppleva 

skadlig stress med risk för ohälsa med både kroppsliga och psykologiska 

konsekvenser. Om miljöns krav är lagom stora och individen upplever möjlighet 

till eget inflytande och gott socialt stöd främjas istället hälsan och 

välbefinnandet. 

 

Aaron Antonovsky (2005) ställde sig frågan ”Hur kommer det sig att personer 

som utsatts för många svåra situationer som inneburit stora psykiska 

påfrestningar förblir psykiskt friska?”. Svaret tycktes vara att vissa människor 

har lärt sig hantera sina liv i med- och motgångar och gjort det bästa av tillvaron 

genom att göra tillvaron ”sammanhängande”. Antonovsky samlade denna teori i 

begreppet KASAM som står för känsla av sammanhang och består av de tre 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky är 
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övertygad om att ”känslan av sammanhanget är en mycket viktig faktor bakom 

upprätthållandet av ens position på kontinuitet hälsa-ohälsa och rörelser mot 

dess friska pol” (Antonovsky, 2005, sid. 42). Den formella definitionen av 

KASAM är denna: 

 
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 

tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets 

gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för 

att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang. (Antonovsky, 2005, sid. 46) 

 

Att praktiskt genomföra chefsintroduktion 

Varje introduktion bör vara individuellt anpassad men det finns alltid en allmän 

del som innefattar företagets organisation, produkter och tjänster, kunder, 

samarbeten, policys m.m. som alla nyanställda bör känna till (Englund, 1999). 

 

Vid introduktion av nya chefer behöver den nytillsatte chefen få träffa övriga 

chefer i företaget för information om olika verksamhetsområden. Dessutom 

behövs ett chefutbildningsprogram/plan med exempelvis följande innehåll 

o Att vara chef i företaget – struktur, kultur m.m. 

o Månadsrapportering – rapportering av enhetens resultat m.m. enligt 

fastlagd plan. 

o Planering och uppföljning (Englund, 1999) 

 

Förutom detta utbildningsprogram för nyanställda chefer behövs ytterligare stöd. 

En mentor med motsvarande befattning som den nyanställde chefen utses. 

Chefen och mentorn träffas en gång per vecka de första två månaderna och 

sedan en gång per månad. Syftet med mentorverksamheten är att mentorn 

fungerar som ett bollplank i frågor som rör t.ex. verksamheten eller 

personalfrågor. Mentorverksamheten kan fortlöpa i sex månader. Förutom 

mentorverksamheten bildar den nytillsatte chefen, mentorn och VDn en 

styrgrupp som träffas en gång per månad under de första tolv månaderna. 

Meningen med styrgruppen är att vara ett rådgivande organ utifrån chefens 

månadsrapport. Vid det första styrgruppsmötet behandlas vision, affärsidé och 

budget. Om affärsplan och budget inte är klara görs dessa genom en 

verksamhetsanalys. I verksamhetsanalysen ska det framgå vilka arbetsuppgifter 

alla har och vem som har ansvar för vad. Om det är möjligt ska personliga 

intäktsmål sättas upp. Affärsplanen ska innehålla mätbara mål och delmål för 

verksamheten och utifrån dessa utformas handlingsplaner med mål, ansvarig, 

genomförandetid m.m. (Englund, 1999) 

 

Uppföljning görs genom medarbetarsamtal/utvecklingssamtal (Englund, 1999). 
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Tidigare studier 

 

Ingrid Samuelsson (2005) har sammanställt en studie om nyanställdas 

arbetsplatsintroduktion inom äldreomsorgen inom en kommun. Samuelsson 

poängterar att andan i organisationen bidrar starkt till om personalen finner sig 

till rätta och trivs på arbetsplatsen och det i sin tur påverkar om personalen är 

intresserade av att stanna hos arbetsgivaren och inom branschen. 

Arbetsplatsintroduktionen sträckte sig till en tidsperiod upp till en och en halv 

arbetsvecka och innehöll all praktisk information och information om hur 

brukare ska vårdas och allt som hör därtill. Introduktionen spelade en stor roll 

för hur den nyanställde trivdes och det var viktigt att de nyanställda kände sig 

välkomna och fick det stöd de behövde i början, speciellt de nyanställda som 

inte tidigare arbetat inom äldreomsorgen eftersom de möter svårt sjuka 

människor i slutet av livet, vilket kan vara en stark emotionell påfrestning. 

Samuelsson poängterar också vikten av att de handledare som ska ta hand om 

den nyanställda personalen får avlastning från sina ordinarie arbetsuppgifter 

under introduktionsperioden och att arbetsplatsintroduktionen utgår från 

färdigställda checklistor för att säkerställa att varje ny medarbetare fått ta del av 

den information de har rätt till.  
 

En rationell, kvalitetssäkrad modell för arbetsplatsintroduktion är nödvändig för 

att säkra kvaliteten på insatserna till brukarna men också för att värna om den 

nyanställde, spara den ordinarie personalens krafter, minimera 

personalomsättningen och därmed personalrekryteringskostnaderna. 

(Samulesson, 2005) 

 

Inom Statens Kvalitets- och kompetensråd har det genomförts en utvärdering av 

nytillträdda chefers upplevelser av hur det är att vara chef i stadsförvaltningen 

(KKR, 2004). Studien är en intervjustudie av 41 nya chefer och handlar om vad 

det innebär att bli chef inom staten och vilka problem de stött på och vilket stöd 

de fått. Utvärderingen syftade till att vara ett stöd i myndigheters 

chefsutveckling. Utvärderingen visade att förberedelsen inför en ny tjänst 

behövdes för att motverka att ge en bild av tjänsten som senare inte stämmer för 

att undvika att missnöje uppstår senare. Stödet från framför allt personal- och 

ekonomifunktionerna beskrivs också som mycket viktigt, speciellt i början. När 

den nyanställde har börjat anpassa sig till den nya tjänsten uppskattas stödet från 

en fungerande ledningsgrupp och andra nätverk. Utvärderingen visade också att 

det kan uppstå en rollkonflikt mellan chefsrollen och expertrollen. I samband 

med chefskapet kan man få lämna specialistrollen för att bli generalist och det 

resulterar i en förändring av yrkesidentiteten. Att tydliggöra chefsrollen är viktig 

för att inte riskera rollstress. 
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På AT&T (American Telephone and Telegraph Company) har en studie 

(Howard & Bray, 1988) gjorts om faktorer kopplade till nyanställda managers 

arbetsprestation. Studiens huvudsakliga syfte var att förstå vilka faktorer som 

signifikant påverkade chefernas arbetsprestation. Vilka konsekvenser 

erfarenheterna från det första året hade på senare arbetsprestation undersöktes 

särskilt. Det vanligaste sättet att bli insocialiserad var genom att långsamt rotera 

mellan olika slags arbeten inom olika funktionella områden inom företaget. 

Faktorn arbetsutmaning (job challenge) under det första året var signifikant 

relaterad till senare arbetsprestation och månadslön. Graden av arbetsutmaning 

mättes av två psykologer som bedömde ljudinspelningar från årliga intervjuer 

ledda av tillsynspersonal. Man antog att ju högre förväntningar arbetsgivaren 

hade på den nyanställde desto högre arbetsutmaning. Dessa data visade också att 

höga (men ej ouppnåeliga) mål leder till högre arbetsprestation. Under en 

nyanställds första år bör en ”framgångscykel” starta vilket innebär att 

organisatoriska erfarenheter som på ett tidigt stadium är utmanande tycks leda 

till att den nyanställde antar en hög arbetsstandard vilket i sin tur leder till mer 

utmanande uppdrag, och cykeln återskapar sig själv. Slutsatsen var alltså att 

arbetsutmaningar ska skapas omedelbart när den nyanställde kommer till 

organisationen. Detta går emot det Schein (1964) ofta sett i många företag, att 

nyanställda ofta inte placeras på utmanande uppgifter förrän efter en 

inträdesperiod inom företaget (Wanous, 1992). 

 

Förutom tidigare studier inom ämnet finns en lång rad handböcker om 

rekrytering där något kapitel eller avsnitt handlar om introduktion av nyanställda 

i olika omfattning (se t.ex. Englund, 1999; Galfvensjö, 2006; Egemo, 2006; 

Ahrnborg Swenson, 1997) med förslag på checklistor över innehållet i 

introduktionen. Innehållet i dessa checklistor kan jämföras med 

arbetsplatsintroduktion. Den enda handbok jag funnit som berör 

chefsintroduktion är Rekrytering av Thomas Englund (1999) som jag kommer 

att återkomma till. 

 

Begreppsförklaring  

Här följer en förklaring av några av de centrala begrepp som används i studien. 

 

Introduktion 

Nyckelbegreppet för denna studie är chefsintroduktion. Med introduktion menas 

”att göra allmänt bekant och tillgängligt” (URL 1). Det jag menar med 

chefsintroduktion är organiserade aktiviteter som arbetsgivaren anordnar i syfte 

att förbereda personalansvariga chefer att hantera de krav som åligger en 

personalansvarig chef. Chefer måste alltså bli bekanta med de krav som ställs på 

dem och hur de kan hantera dessa krav och det är arbetsgivaren som ska se till 

att cheferna får utrymme att skaffa sig kännedom om detta.  
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Chefer kan tillsättas både genom externrekrytering, då individen både är 

nyanställd och behöver samma slags information som alla andra nyanställda 

genom arbetsplatsintroduktion, eller genom internrekrytering då den anställde 

redan känner till företaget men då den anställde kan sakna erfarenheter av att 

vara chef med personalansvar. Chefer som internrekryteras och som har 

erfarenheter av att vara chef med personalansvar kan även de behöva någon 

slags organiserad aktivitet för att lära känna den nya verksamheten om de sedan 

tidigare inte känner till den. Arbetsplatsintroduktion handlar om allt ifrån 

handfasta saker som att få en arbetsplats och ett eget telefonnummer till att få 

kännedom om företagets visioner och mål och en känsla för företagskulturen, 

information som alla nyanställda oberoende tjänst behöver veta. I olika 

verksamheter finns specifika inslag som ska täckas in i chefsintroduktionen som 

behöver individanpassas (Englund, 1999).  

 

Chef och ledare 

Chefskap avser den formella positionen medan ledarskap avser inflytande eller 

en relation (Bass, 1990). Ledarskap kan handla om att hantera konflikter eller att 

vägleda och tekniken är densamma oavsett var det utövas medan chefsuppdraget 

ser olika ut beroende på verksamhetens art. Chefspositionen är generell vad 

gäller personalansvar och arbetsgivaransvar och vad dessa innebär måste alla 

chefer ha kännedom om.  

 

Kunskap, kompetens och kvalifikation 

Kunskap är en del av kompetensbegreppet och handlar om data, fakta och teori, 

”veta att”, medan kompetens handlar om ”förstå hur” (Docherty, 1996). 

Kompetensbegreppet är svårdefinierat och det finns både långa och korta 

versioner. Jag har valt ut Peter Dochertys (1996) sätt att se på kompetens. 
 

”Kompetens är en människas förmåga att rationellt lösa uppgifter och möta yttre 

krav i en specifik situation. Kompetens är en kombination av kunskap, 

erfarenhet, vilja och motivation.” (Docherty, 1996, sid.150) 

 

Kompetens är inte ett värde i sig utan kompetens skapar värde genom att 

medarbetare som utvecklar sig själva i sin tur utvecklar produkter, marknader 

och kundrelationer (Hansson, 2005). Kompetensbegreppet, som handlar om de 

kunskaper en människa har och personlighetsmässiga förmågor, är nära 

sammankopplat till kvalifikationsbegreppet, som handlar om vilka kunskaper 

som arbetsuppgifterna kräver och som efterfrågas av arbetsgivaren (Bjurklo & 

Kardemark, 1995 alternativt Bjurklo & Kardemark, 1998). Om den kompetens 

som de anställda har inte stämmer överens med de kvalifikationer som 

arbetsgivaren efterfrågar uppstår kvalifikationsbrist. Kvalifikationsbristen 

åtgärdas genom kompetensutveckling av de anställda, rekrytering av nya 

anställda som har den rätta kompetensen eller genom att ändra kvalifikationerna. 

(Bjurklo & Kardemark, 1995) 
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Avgränsningar av studien 

Denna uppsats kommer inte att resultera i något färdigpaketerat pedagogisk 

chefsintroduktionsprogram utan handlar om datainsamling och analys av 

informanternas upplevelser inför koncernens eget arbete med att ta fram en rutin 

kring chefsintroduktion. Jag kommer heller inte att göra någon närmare 

ekonomisk analys av vilka kostnader chefsintroduktion medför eller vilka 

intäkter densamma kan bidra till. För den som är intresserad av det ekonomiska 

perspektivet rekommenderas t.ex. Paula Liukkonens bok 

Verksamhetsuppföljning med inriktning på personalen, ekonomin och 

organisationen (2000). Rekryteringsprocessen som föregår introduktionen är 

också värd att nämna i detta sammanhang eftersom en introduktion och 

anpassningsprocess startar redan under annons- och intervjustadierna då en 

kommande nyanställd har de första kontakterna med arbetsgivaren som redan då 

kan förmedla vad den står för. Rekryteringsprocessen kommer dock inte att 

problematiseras i detta arbete. 

 

Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att ge underlag till en rutin kring 

chefsintroduktion för nytillsatta chefer. Denna studie fokuserar således på 

processen från att vara nytillsatt chef till slutet på det första året då den 

nytillsatte fått genomgå verksamhetsårets alla aktiviteter. Syftet med 

introduktionsprocessen är att arbetsgivaren genom en organiserad 

chefsintroduktion ska kunna säkerställa att personalansvariga chefer har 

förvärvat kännedom om den information de behöver i sin chefsroll inom 

organisationen för att kunna hantera de krav som åligger en personalansvarig 

chef.  

  

Problemformulering 

Utifrån studiens syfte blir det därför av intresse att närmare få svar på följande 

problemformulering: Vad kan chefsintroduktion som process ha för 

beståndsdelar? Eftersom chefsintroduktion kan antas ha ett progressivt förlopp 

med funktioner som läggs till efterhand, blir det av intresse att försöka 

identifiera dessa viktiga steg.  
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Metod 

 

Jag kommer i det följande att redogöra för det tillvägagångssätt jag använt för 

att genomföra studien. För de etiska aspekterna har jag utgått ifrån HFSRs 

(2002) Forskningsetiska principer. De etiska övervägandena kommenteras på 

olika ställen och har inte fått en egen rubrik. 

 

Val av metod 

Jag har valt en kvalitativ metod (Bryman, 2002) eftersom jag velat bygga mitt 

datamaterial på informanters egna ord om de kritiska faktorerna i processen 

chefsintroduktion och de variationer som kan förekomma hos denna. Jag har en 

explorativ ambition snarare än teorigenererande. 

 

Jag bestämde i ett tidigt skede att närmare beskriva variationerna i 

informanternas uppfattningar av den egna introduktionstiden. För detta 

intresseområde passade att ha en fenomenografisk tradition i åtanke. Termen 

fenomenografi introducerades av Ference Marton (1981) i början av 1980-talet 

(Alexandersson, 1994). Huvudsyftet med den fenomenografiska ansatsen är hur 

fenomen (i detta fall chefsintroduktion) uppfattas av människor och den 

fenomenografiska forskningen utgår ifrån att människor har olika uppfattningar 

som kan förklaras av att olika människor gör olika erfarenheter genom att de har 

olika relationer till världen. Människor gör dessutom olika analyser och erhåller 

olika kunskaper. Genom att beskriva dessa olikheter uppkommer en variation i 

uppfattningarna som resultat (Alexandersson, 1994). Begreppet uppfattning 

handlar om viket innehåll människan ger åt relationen mellan sig själv och något 

i omvärlden. Relationen är dynamisk till sin karaktär och förändras allt eftersom 

situation och sammanhang förändras (Alexandersson, 1994), det vill säga en 

individs uppfattning om ett fenomen kan utvecklas.  

 

Början av uppsatsarbetet koncentrerades på att genomföra intervjuerna och få 

information om processen ”chefsintroduktion” från företaget. Jag hade innan 

dess letat efter tidigare forskning inom området introduktion av nyanställda men 

hittat mest praktiska handböcker snarare än vetenskaplig forskning. Tidigare 

forskning har inte använts som ram för att styra insamling eller bearbetning av 

materialet. Efter datainsamlingen fördjupade jag mig i den vetenskapliga 

forskningen utifrån de begrepp som kom fram i datainsamlingen och den teori 

jag velat använda för att strukturera empirin och som jag vill föra en vidare 

diskussion kring. 

 

Informanturval  

Den gemensamma nämnaren för alla informanterna är att de blivit tillsatta för 

högst två år sedan till den nuvarande tjänsten. Företagsrepresentanten sökte i 

samråd med mig att skapa ett varierat urval för att få variation med en spridning 
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mellan kön, divisionstillhörighet, chefsnivå och om personerna blivit rekryterade 

internt eller externt till en chefsposition med personalansvar. Därför valdes med 

avsikt informanter ut med olika erfarenheter. Det är företagsrepresentanten som 

jag haft kontakt med på företaget som valt ut informanterna, ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2002).  

 

En av informanterna hade vid tillfrågandet om att delta i studien sagt upp sig för 

en likvärdig tjänst i ett annat företag, ytterligare en annan var öppet kritisk till 

chefsintroduktionen inom koncernen medan ytterligare en tredje uttalat varit 

mycket nöjd med den chefsutbildning han ansåg vara hans chefsintroduktion. På 

så sätt kan urvalet sägas vara ett strategiskt urval för att få variation i 

informanternas upplevelser.  

 

Informanterna  

Informantgruppen består av elva nytillsatta chefer med personalansvar. 

Informanterna arbetar på olika chefsnivå. Sex av elva informanter är män. Jag 

har valt att alltid skriva om informanterna som han även om det är en kvinna 

som gjort uttalandet. Samtliga informanter har haft någon annan tjänst inom 

koncernen före den nuvarande tjänsten. Informanternas tidigare erfarenheter av 

personalansvar förtydligas genom figur 1 nedan. 
 

 Har tidigare erfarenheter av 

personalansvar. 

Saknar tidigare erfarenheter 

av personalansvar. 

Har/har haft tjänster både 

med och utan personalansvar 

inom koncernen. 

 

3 personer 

 

4 personer. 

Har bara haft tjänster med 

personalansvar inom 

koncernen. 

 

4 personer 

 

Figur 1. Informanternas tidigare erfarenheter av personalansvar. 

 

Sju informanter har tidigare erfarenheter av att ha personalansvar, varav fyra 

endast haft tjänster inom koncernen som inneburit personalansvar, medan de 

återstående tre informanterna även haft tjänster som inte inneburit 

personalansvar inom koncernen. Fyra informanter har rekryterats internt men 

har för första gången personalansvar då datainsamlingen för denna studie görs. 

 

I uppsatsens resultatdel har varje informant fått en siffra från 1 till 11 i 

slumpvald ordning. 

 

Datainsamling 

Inför datainsamlingen träffades jag och företagsrepresentanten vid ett par 

tillfällen i mars och april 2008 för att diskutera ämnet och för att jag skulle få 

lite bakgrundsinformation om företaget.  
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För att samla in empiri har jag valt att genomföra semistrukturerade intervjuer 

(Bryman, 2002) eftersom jag hade vissa temaområden inom mitt huvudområde 

chefsintroduktion som jag ville få besvarade medan jag samtidigt ville att 

informanterna skulle ha möjlighet att svara så öppet som möjligt. Inför 

intervjuerna gjorde jag en intervjuguide (se bilaga 2). Genom intervjuerna ville 

jag få en beskrivning av hur nytillsatta chefer på det specifika företaget upplevt 

sin introduktionstid och vilka reflektioner de har kring denna. Intervjuerna var 

inriktade på att ta reda på vad informanterna upplevt som positiva inslag och 

vilken kritik de har till tiden som varit och vad de har för idéer om vad 

nytillsatta chefer behöver för typ av stöd för att känna sig hemmastadda i sin nya 

yrkesroll. 

 

Alla informanter inbjöds till ett gemensamt möte där jag och 

företagsrepresentanten gemensamt presenterade syftet med studien. Syftet med 

mötet var att alla informanter skulle bli införstådda i tillvägagångssättet och ha 

möjlighet att ställa frågor till både mig och företagsrepresentanten. I det 

gemensamma mötet deltog fem av elva informanter. Två av informanterna som 

deltog i mötet intervjuades samma dag. De övriga som deltog i mötet 

intervjuades vid senare datum så de fick möjlighet att reflektera kring ämnet i 

några dagar. De informanter som inte deltog i mötet fick ta del av informationen 

som gavs innan den egna intervjun började. Alla informanter fick den 

information som återges i bilaga 1 i skriftlig form. Deltagandet har varit frivilligt 

och anonymitet har utlovats. 

 

Intervjuguiden använde jag som mall för de frågeområden jag var intresserad av 

att få veta mer om. Alla frågor ställdes inte vid alla intervjuer och ibland 

frångick jag intervjuguiden om vi kom in på något relaterat ämne som jag inte 

hade förberett frågor inom, till exempel när informanterna pratade om den egna 

verksamheten. Alla frågor ställdes inte i den ordning som de är uppställda i 

intervjuguiden och inte alltid exakt likadant formulerade. Varje intervju inleddes 

med att informanterna fick berätta om sin nuvarande position i företaget och 

sedan behandlades deras erfarenheter av chefsintroduktion. 

 

Intervjuerna tog mellan 40 och 70 minuter per intervju och genomfördes 

antingen på informanternas egna kontor eller i ett konferensrum på 

arbetsplatsen. 

 

Bearbetning och analys av data 

Intervjuerna med cheferna spelades in och transkriberades. Jag har transkriberat 

huvudsakligen i påståendeform för att spara tid, d.v.s. jag har inte skrivit ned 

alla mumlanden och pauseringar i grundmaterialet. Jag var dock noga med att 

använda samma ord i transkriberingen som informanterna i ljudmaterialet. De 
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stycken jag valt att ta med som citat i resultatdelen har jag gått tillbaka till i 

ljudmaterialet för att transkribera ordagrant.  

 

Jag har gått igenom intervjumaterialet och hittat uppfattningar om 

chefsintroduktionen som delats och motsagts. Jag har försökt att identifiera 

innebörderna i det som sagts. Uppfattningarna om vissa nyckelord eller 

sakområden har jag sedan grupperat i de beskrivningskategorier som följer den 

disposition som jag har valt att presentera resultatdelen.  

 

Kvalitetsvärdering och källkritik  

Den del av litteratur jag använt som rör praktiskt tillvägagångssätt vid 

introduktion är skriven av konsulter. Den vetenskapliga tillförlitligheten är inte 

säkrad eftersom författarna inte alltid använder sig av hänvisningar till 

vetenskapliga studier, men författarna har arbetat med ämnet och dessa texter 

kan därför ses som någon slags verklighetsförankrad expertis baserad på 

beprövad praxis. 

 

Att ämnet är relevant för informanterna ökar kvaliteten i informationsinnehållet 

(Alexandersson, 1994). För intervjupersonerna i denna studie är studien relevant 

på så sätt att deras egen arbetssituation kan förbättras genom att resultatet av 

studien används vid förbättringsarbete av chefsintroduktion. Det kan vara av 

praktiskt värde när de själva ska introducera chefer och i sin egen roll som 

arbetsgivarrepresentant för medarbetarna.  

 

För att uppnå reliabilitet i kvalitativa studier förespråkar Mikael Alexandersson 

(1994) interbedömarreliabilitet, vilket betyder att en annan forskare kan 

identifiera samma kategorier i materialet. Interbedömarreliabilitet används sällan 

eftersom det är väldigt resurskrävande och har heller inte använts i denna studie. 

Begreppet reliabilitet som används vid kvantitativa studier kan översättas till 

begreppet pålitlighet inom kvalitativa studier (Bryman, 2002). För att visa på 

pålitlighet i denna studie har jag eftersökt att tydligt beskriva hur jag gått 

tillväga under studiens gång. För att skapa tillförlitlighet i resultaten förespråkar 

Alan Bryman (2002) till exempel respondentvalidering då forskaren förmedlar 

sina resultat till de informanter som deltagit för att få bekräftelse på att den 

beskrivning som forskaren förmedlat är riktig. I denna studie har informanterna 

vid intervjutillfället fått följdfrågor om det varit något jag tyckt varit oklart eller 

att jag vid intervjutillfället återberättat vad jag tolkat som deras uppfattningar 

med egna ord för att informanterna skulle få möjlighet att korrigera 

missuppfattningar från min sida. Jag har också försökt inringa objektet 

”chefsintroduktion” genom att både intervjua nytillsatta chefer som varit 

föremål för introduktionen och samla information från företagsrepresentanten 

om rutinen kring chefsintroduktion.  

 



15 

 

Det kan vara intressant för läsaren att överföra resultaten till en annan 

verksamhet. Det är en av anledningarna till den presentation av den studerade 

koncernen som finns med i resultatdelen. De kritiska beståndsdelarna i 

processen chefsintroduktion som presenteras i denna studie borde även kunna 

vara giltiga i andra företag med liknande förutsättningar och likartad karaktär 

och då kan en viss överförbarhet uppnås (Bryman, 2002). 
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Resultat 

 

Resultatet av de inledande samtalen med företagsrepresentanten presenterar jag 

genom en beskrivning av koncernen innan jag presenterar resultatet av 

intervjuerna med informanterna. 

 

Under intervjuerna med informanterna har det varit oundvikligt att komma in på 

angränsande områden till chefsintroduktion. Hur en introduktion har upplevts 

har speglat hur rekryteringsprocessen gått till, vad som anses vara ett gott 

ledarskap, erfarenheter från tidigare arbetsgivare och erfarenheter kring att själv 

introducera andra. Även reflektioner kring vad en bra arbetsgivare är och vad en 

arbetsgivare bör göra för att få medarbetarna att stanna har kommit upp. 

Eftersom koncernen vid tiden för intervjuerna är inne i en stor omorganisation 

fanns även vissa tankar om hur omorganisationen har hanterats och hur det 

påverkat den första tiden som nytillsatt chef.  

 

Resultaten av intervjuerna är disponerade utifrån de grupperingar av 

uppfattningar kring nyckelord eller sakområden informanterna pratat om. Att 

chefsintroduktionen behöver individanpassas och att olika chefer har olika 

behov är det flera informanter som har tagit upp. Därför inleder jag med ett 

stycke om utifrån vilka förutsättningar chefsintroduktion kan anpassas. Därefter 

följer en presentation av den motsättning som råder mellan informanternas 

uppfattningar om chefsintroduktion och ledarskapsutbildning är önskvärda eller 

inte. Sedan följer en redogörelse för vad informanterna uppfattar vara ett 

användbart innehåll för en chefsintroduktion.  

 

Den studerade koncernen 

Organisationen jag har studerat är en koncern med en kommun som ägare. 

Verksamheten bedrivs genom olika divisioner mellan vilka ett antal dotterbolag 

är fördelade. Divisionerna delar samma stödfunktion. Koncernen har totalt 1100 

anställda.  

 

Mer än hälften av rekryteringarna är interna inom koncernen vilket medför att 

många chefer har ”gått den långa vägen”. Det senaste året har koncernen 

genomgått en större omorganisation som vid tillfället för datainsamlingen 

fortfarande inte är genomförd fullt ut. Omorganisationen har inneburit att vissa 

dotterbolag har samlats ihop i nya divisioner och vissa avdelningar inom 

dotterbolagen har fått ny struktur. Denna process är i olika stadier i koncernens 

olika delar.  

 

Inom koncernen finns en checklista eller mall för introduktion av nya 

medarbetare. Mallen är ett dokument på några få sidor och innehåller rutiner 

kring arbetsplatsintroduktionen och målsättningen är att den nyanställde 
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medarbetaren ska få kännedom om uppsatta mål för verksamheten och vilka 

möjligheter det finns till personlig utveckling samt koncernens kultur för att få 

en helhetsbild av koncernen. Två gånger per år genomförs en 

introduktionshalvdag för alla nya externt rekryterade medarbetare inom 

koncernen med ett studiebesök på någon av koncernens anläggningar. En 

nytillsatt chef anses ha en introduktion som löper under ett år då denne kan 

behöva extra stöd inför olika situationer under det första verksamhetsåret. Vid 

tillfället för datainsamlingen finns ingen organiserad chefsintroduktion som 

erbjuds alla nytillsatta chefer. 

 

Individanpassad chefsintroduktion 

Informanterna betonade att introduktionen bör individanpassas. För 

individanpassningen finns en rad olika förutsättningar att ta hänsyn till. 

Koncernen består av ett stort antal affärsområden och en rad olika 

kompetensområden och ansvarsområden. Detta gör att det finns anledning att 

anpassa ledarskapet och därmed introduktionen av cheferna efter de specifika 

förutsättningarna. Dessutom har olika chefer varierande tidigare erfarenheter 

från tiden innan de blev anställda av koncernen och efter.  
 

Det är som med individuella behov igen. Vissa vill inte bli introducerade så 

mycket, de har sina idéer och är som de är, medan vissa behöver lite mer 

vägledning och guidning. Det gäller oss alla tror jag. Vilken erfarenhet du 

kommer in med också, antingen intern erfarenhet eller extern erfarenhet, det 

beror mycket på. Ålder också och omgivningen. Har du en väldigt stark 

omgivning då kanske du behöver mer introduktion. (informant 5) 

 

Om man är intern- eller externrekryterad i kombination med om man har 

tidigare erfarenheter av att vara chef med personalansvar ställer olika krav på 

chefsintroduktionen. Som externt rekryterad chef har man ännu inte skaffat sig 

ett kontaktnät inom koncernen. Internrekryterade chefer känner redan till 

koncernövergripande mål och visioner men kanske inte de mer 

verksamhetsspecifika målen. Om man sedan tidigare inte har erfarenhet av 

personalansvar krävs mera utbildning i t.ex. ledarskap, ekonomi och 

medarbetarsamtal. Informanter upplever att det i vissa avseenden är en nackdel 

att vara internrekryterad upp till chefsnivå. Som internrekryterad kan man redan 

mycket om koncernen och rutinerna kring de praktiska tillvägagångssätten men 

mycket tas för givet, även löneförhandlingen.  
 

Det här är ju nackdelen med att komma från verksamheten, man tar ju allting så 

för givet. Även löneförhandlingen, ”jaha, du kanske skulle haft lite mer lön”… 

alltså man är redan inne i ruljansen så att det är väl vad jag känt att man… och 

samtidigt så har man ju mycket med sig då ändå. (informant 2) 

 

Nu då när jag bytt befattning, då har det blivit lite som jag tror att många 

internrekryteringar blir att om jag kommit utifrån till den här befattningen direkt 
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då hade jag nog gärna sett att introduktionsprogrammet hade varit lite mer 

omfattande. Men nu blir det ju inte riktigt så, för nu kommer man ju på nåt sätt 

internt och då tänker man nog sig att ”eh, [rycker på axlarna] ”. Och en del kan 

man ju på ett sätt redan, mycket snappar man ju upp. (informant 7) 

 

Har man sedan tidigare inga erfarenheter av att vara chef med personalansvar 

men känner till koncernen ställer det större krav på utbildning och under 

introduktionen.  

 

Andra förutsättningar som påverkar hur chefsintroduktionen bör anpassas är om 

personen ska vara chef i en verksamhet i förändring eller om det är en 

verksamhet som inte förändras över tid. Kaossituationer kräver en förberedelse 

inför situationen. Likaså om arbetsgruppen man kommer att vara chef över 

arbetar självständigt eller i grupp kan det krävas olika slags ledarskap. En chef i 

en verksamhet som kräver ett teambaserat arbetssätt kan ha större nytta av 

erfarenheter om grupprocesser och liknande än en chef med självgående 

medarbetare. Arbetsgruppens sammansättning kan också kräva olika slags stöd 

från chefen. Om arbetsgruppen man ska vara chef över övervägande består av 

nyanställda krävs ett annat slags stöd än om arbetsgruppen är stabil och redan 

har hittat ett fungerande arbetssätt.  

 

Om chefsintroduktion och ledarskapsutbildning är önskvärd eller inte 

Gemensamt för alla informanter är att de haft chefsposition i upp till två år inom 

koncernen. De flesta har arbetat inom koncernen längre än så men några började 

sin karriär inom koncernen på chefsposition med medarbetaransvar eller på 

ledarnivå, t.ex. som projektledare. När informanterna har talat om 

chefsintroduktion eller chefsintroduktionsprogram har det handlat om 

överlämnande från den person som haft tjänsten innan, ledarskapsutbildning, 

annan utbildning, t.ex. ekonomiutbildning, utbildning om medarbetarsamtal, och 

arbetsplatsintroduktion. Ofta har chefsintroduktionsprogram likställts med 

ledarskapsutbildning.  

 

Bland informanterna råder delade meningar kring om det dels är bra eller inte att 

få ett överlämnande från den person man ska efterträda och dels om att få ”gå 

bredvid” en tid och arbeta parallellt med överlapp eller inte är bra. Det är ingen 

som motsätter sig att överlapp och utbildning erbjuds, men några vill själva inte 

ta del av det. De menar att de redan besitter de grundläggande kunskaperna och 

de vill nu ha friheten att själva bestämma hur de ska nå uppsatta huvudmål. De 

som inte tycker att överlämnande är bra motiverar det med att det ibland finns en 

anledning till att ett chefsbyte äger rum och att man som ny chef vill börja på 

nytt sätt och inte ta efter den gamle chefen. En informant kände att han ville 

använda sig av en annan slags metodik än sin föregångare och därför var det inte 

betydelsefullt att fortsätta i dennes fotspår genom att ta över samma arbetssätt.  
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Jag tror inte att jag har pratat med min företrädare mer än två timmar om det här 

överlämnandet. För min del var det självvalt också, jag ville inte ta över hans… 

det fanns en anledning till att man bytte och det var att man ville ha förändring. 

(Informant 1) 

 

Överlämning är på så sätt inte alltid bra eftersom det färgar efterträdaren. 

Överlämning är heller inte alltid nödvändig eftersom man redan är bekant med 

verksamheten. 
 

Avlämningar har ju en tendens att färga personen väldigt mycket också, så att 

har man varit chef för en verksamhet, man kan området, man kan branschen, så 

tror jag inte att det behövs så jättemycket, utan det viktigaste är kontaktvägarna 

och kontaktytorna. (informant 11) 

 

Att börja introduktionstiden med att få gå bredvid är tråkigt och det kan vara 

frustrerande att inte få inleda sitt eget arbete, man tappar motivation och har 

ingenting konkret att ta tag i. Om man ska lära sig ska man själv delta i 

verksamheten, inte gå parallellt med den tidigare chefen. 
 

Så om man ska få en introduktion… alltså jag tror inte på att man ska gå på för 

långa överlapp. För att det tar lite död lite på den här nya chefen, alltså… det är 

oerhört frustrerande att gå bredvid. Jag klarar det inte […] det är inget roligt, 

man har inget att göra, inga konkreta grejer att ta tag i. Ska man lära sig då ska 

man ut i verksamheten, inte gå parallellt med den tidigare chefen. Ska man 

introduceras, ska jag säga, så ska man ut och lära sig verksamheten så fort som 

möjligt. Och det gör man inte med chefen, det gör man med de andra 

medarbetarna när det gäller den verksamhetsspecifika introduktionen. 

(Informant 1) 

  

Andra informanter tycker istället att det varit bra att få ett överlämnande för att 

de då blivit insatta i vad som varit på gång. När jag under intervjuerna frågade 

om hur drömintroduktionen skulle se ut nämnde många att den skulle innehålla 

att få gå med ett överlapp. En informant efterfrågar att få gå med den personen 

som man ska efterträda med ett överlapp på 3-6 månader.  
 

Fick jag välja då… så hade ju kanske drömscenariot varit då att jag hade fått gå 

då med ett överlapp på 3-6 månader då. För det är ju så, det kommer ju komma 

frågor då man undrar där man står och … ”undrar hur den gamle chefen hade 

gjort i den här situationen”. (informant 4) 

 

Några informanter uppskattar att den person som man ska efterträda tar sig tid 

att gå igenom hur denne utfört sitt arbete och finns tillgänglig även efter ens eget 

tillträde till befattningen för att svara på frågor och hjälpa till vid t.ex. 

lönesamtal. Eftersom den interna rörligheten inom koncernen är stor så finns 

ofta ens företrädare kvar inom koncernen och det kan underlätta fortsatt kontakt.  
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Och så var det ju så att den person jag tog över ifrån, han finns ju kvar i huset. 

Så jag springer ju fortfarande och frågar honom om vissa grejer. Så det är ju 

också skönt att man inte känner den där pressen att ”oj, till fredag måste vi ha 

lämnat av allting”. (informant 11) 

 

Om företrädaren finns kvar inom koncernen finns dock risken att överlämning 

kan utebli eller dra ut på tiden eftersom det alltid kan göras senare och annat 

prioriteras. 
 

Eftersom vi var kvar i organisationen båda två så har vi samarbetat väldigt 

mycket, vi gjorde nästan dubbla jobb, men det blev väldigt tungt. Jag har också 

jobb kvar som jag inte lämnat över. (informant 3) 

 

Både han och jag kände att ”det är inte hela världen om vi hinner det 

[överlämningen] nu för vi kan ta det sen, närsomhelst i framtiden, då borde vi 

sätta oss ner och gå igenom det här”. Och en del av det har inte blivit av än. 

(Informant 7) 

 

När man vet att man ska byta tjänst är både man själv och den man ska 

efterträda i tanken redan i det nya och den man ska efterträda är mer intresserad 

av den nya tjänsten än överlämning. 
 

[…] eftersom vi båda var på väg in i nåt nytt, även han [företrädaren] då så var 

det ju klart att fokus blir ju på nåt sätt i tanken på det nya, så. (Informant 7) 

 

Vissa informanter har genomgått ledarskapsutbildning för nytillsatta chefer 

medan andra inte har gjort det. Den samstämmiga uppfattningen bland 

informanterna som har gått ledarskapsutbildning är att de anser sig haft nytta av 

den. En av informanterna uttrycker det som att ledarskapsutbildningen blev en 

räddning i en jobbig start som chef. 
 

Senare under hösten sen fick jag gå den här ledarskapsutbildningen och det var 

räddningen. Tack och lov! Den var guld värd! Den tycker jag att varenda chef 

ska få gå för den var superbra verkligen. Den var min räddning kan jag säga för 

att överleva det här första året. Jättebra utbildning och man fick ju jättebra 

kunskaper och insikter och så vidare. (informant 8) 

 

Har man inte gått någon ledarskapsutbildning så kan man hävda att det är 

självvalt. Anledningen till det är att man då blir likadan som alla andra och 

informanten har velat behålla sitt eget sätt att leda. 
 

Jag har inte gått nån [ledarskapsutbildning], mer för att jag faktiskt inte har velat 

själv, jag vill inte… nu vet jag ju inte riktigt men jag tycker att oftast så fackas 

man in då liksom ”en chef eller ledare ska vara så här” och så får man en massa 

verktyg till det och så blir man likadan som alla andra och jag har inte velat det 

riktigt. Jag har varit ganska övertygad om mitt sätt att leda och då har inte jag 

velat facka in mig själv i linjen så att säga så. (informant 1) 
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Det hävdas att det inte finns någon utbildning som kan lära ut det som har med 

människor att göra men att det ändå kan finnas någon slags introduktion med 

utbildning med allt som har med chefskap att göra, t.ex. arbetsmiljöansvar, 

ekonomi och de praktiska bitarna. 
 

Det är bra att bli introducerad i allt som har med chefskapet att göra. […] det lite 

mer praktiska. Det som har med människor att göra ska komma naturligt. Det 

ska vara naturligt i alla fall om man ska vara en god ledare. (informant 5) 

 

Sammanfattningsvis finns förespråkare både att vilja och inte vilja ha en 

övergång mellan det gamla och det nya och att vilja och inte vilja ha 

ledarskapsutbildning. Det är dock ingen som motsätter sig att dessa erbjuds och 

att det finns tillgång till ledarskapsutbildning men alla vill själva inte ta del av 

aktiviteterna. 

 

Innehåll i chefsintroduktion 

Utifrån hur det upplevs att vara nytillsatt chef har informanterna resonerat kring 

vilka förberedelser som kan vara nyttiga under chefsintroduktionen och vad en 

chefsintroduktion ska innehålla för faktorer eller beståndsdelar med tanke på vad 

de själva haft nytta av att känna till eller saknat kunskap om. Många faktorer var 

gemensamma för alla nyanställda vare sig man ska arbeta som chef eller inte, 

vilka jag börjar med att presentera, medan andra var mer specifika för just 

nytillsatta chefer med personalansvar.  

 

Gemensamma faktorer för alla nyanställda 

De faktorer som är gemensamma alla nyanställda är faktorer som kan ingå i en 

arbetsplatsintroduktion, t.ex. kännedom om den egna verksamheten och om 

företagskulturen och koncernen i sin helhet, alla praktiska rutiner kring 

passerkort, datoranvändning m.m. och information om vad företaget kan erbjuda 

vad gäller t.ex. personalrabatter, personalgym och andra hälsoinsatser.  

 

Om man själv inte fått så mycket inledande introduktion kan man tvingas att 

hitta mycket information själv. Det kan främja egen aktivitet och ibland 

kreativitet för att finna egna lösningar. Det kan ta tid men på så sätt får man lära 

känna andra anställda.  
 

Jag har ju inte haft så mycket introduktionstid. […] Man kanske blir lite mer 

aktiv då också om man måste ta reda på saker själv istället för att få allt serverat 

också, att man får lösa problemen själv. Det tar ju tid men i och för sig, man lär 

sig träffa folk på det sättet. Man får ju nysta runt lite överallt. (informant 10) 
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Chefsspecifika faktorer för chefer med personalansvar 

Här följer de kategorier av nyckelord eller sakområden som informanterna anser 

ska vara delar av introduktion som är specifikt för just chefer med 

personalansvar. 

 

Företagskultur 

Företagskulturen spelar roll för att få en känsla av samhörighet inom koncernen. 

Koncernen har vissa uppställda ledord och visioner men de uppfattas av 

informanterna som en aning bortkomna. Företagskulturen uppfattas vara 

negligerad och varje chef försöker prägla sin egen avdelning efter eget huvud. 

De koncerngemensamma ledorden är inte förankrade i hela organisationen vilket 

torde vara viktigt för att få en gemensam värdegrund. 
 

Det här med kultur är ju helt negligerat på [företaget]. Alltså, när man har 

medarbetaransvar och ska jobba med en grupp medarbetare… visst är du en 

duktig ledare så kan du ju själv forma din kultur och få medarbetarna att bete sig 

på ett visst sätt eller jobba mot bestämda mål, men det hade ju varit mycket 

enklare om det finns en övergripande kultur som man kan rikta in sin egen… 

hur alltså man vill att det ska vara på sin avdelning när man är chef. Istället för 

att komma på själv för att då kommer ju alla på olika överallt och det blir inget 

enhetligt. Ledorden finns nedskrivna på någon plansch och att de är de ledorden 

som gäller men det är inte förankrat. […] Det ska finnas någon slags 

introduktion för chefer där man får det till sig så att säga, ”det här står 

[företaget] för och det ska du också inpränta i dina medarbetare”. (informant 9) 

 

Som chef är det nödvändigt att inte bara känna till dessa faktorer utan även 

förstå dem och att verksamheten genomsyras av dem, t.ex. de 

koncernövergripande målen och visionerna.  

 

Samlat material vad en chef bör veta 

Det finns önskemål om att få mer kunskap om vad som gäller rent lagmässigt 

när man har personalansvar, vilka skyldigheter man har kring arbetsmiljöfrågor 

till exempel. Detta bör ingå i introduktionen. Det fanns förväntningar om att det 

skulle finnas ett färdigt chefspaket men istället får den nytillsatte själv ta reda på 

saker när olika situationer uppstår eller får improvisera vilket kan bidra till att 

det ibland blev fel.  

 

Som chef är det ens skyldighet att ta reda på saker som är oklara och sådant man 

inte har kunskap om. En informant påpekar dock att det är lättare sagt än gjort 

eftersom om man inte vet vad man bör veta så kan man ju heller inte ta reda på 

det. Därför efterlyste han med flera ett samlat material med allt som en chef bör 

veta. Genom ett gemensamt material skapas ett samlat handlingssätt i olika 

frågor. 
Jag vet ju för lite för att veta vad jag ska fråga om. Annars kan man ju tycka att 

det är min skyldighet som chef att ta reda på detta då men om jag inte ens vet så 
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mycket att jag vet vad jag ska ta reda på så är det ju inte så lätt att göra det. Så 

varför inte vara effektiva i koncernen och se till att cheferna får det här serverat 

än att alla ska sitta och leta efter informationen för det första och för att folk ska 

veta att det är en fråga.[…] För allas bästa, både för att företaget ska bli 

effektivare, chefernas välmående och för medarbetarnas välmående. Att man har 

en chef som vet. (informant 8) 
 

Frågor informanterna vill ha svar på i det samlade materialet är var man kan 

finna information, tidsplan över året, hur medarbetare och underställda chefer 

kan introduceras, vad som förväntas av en som chef mot personalen m.m.  
 

Det man kan göra för att underlätta för en chef i början det är ju att göra sådana 

här enkla strukturer då till exempel. Om man har ett år, hur ser det ut? ”Vi har 

styrelsemöten här och uppföljning där och där brukar vi åka på konferens” och 

så. […] och ha exempel på medarbetar- och lönesamtal och informera om vad 

som gäller i lagar med övertid och allt annat och semester. (informant 8) 

 

Sådan information är idag spridd och det kan vara svårt att få en helhetssyn. 

Olika verksamhetsspecifika lathundar för olika befattningsnivåer som ger svar 

på olika frågeställningar skulle vara användbart. Det bör finnas utlagda riktlinjer 

som förslag och sedan får man anpassa dem efter den egna verksamheten eller 

lägga till egna traditioner eller riktlinjer. I detta samlade material efterfrågas ett 

samlat koncept eller checklista för att introducera egen personal. Annars är det 

lätt, särskilt vid internrekryteringar, att missa någonting. Med en heltäckande 

mall kan man få igång kommunikationen både uppåt och neråt i hierarkin. 

 

De befintliga dokument som finns om t.ex. introduktion av medarbetare 

medarbetarsamtal borde kunna ges mer innehåll. De mallar som finns idag ger 

utrymme för spridda resultat eftersom det är upp till varje chef att tolka 

innehållet och resultaten blir då mycket personberoende. Introduktionsmallen 

kan även med fördel anpassas även till internrekryteringar.  

 
Det är ju mera en lista med punkter att ”det här bör du gå igenom med din 

medarbetare”. Sen är du ju upp till en själv vad man gör av de där punkterna. 

Man kan ju sitta ner och bara berätta allting eller så kan man ju försöka lägga 

upp ett program där medarbetaren får åka runt och besöka stora delar av 

[företaget] och se hur det ser ut och så där. Så det är ju mycket… det är ju 

återigen mycket personberoende. Är man en kreativ chef och tycker att det är 

viktigt att introducera på ett bra sätt så kan man ju göra mycket för 

medarbetaren och engagera sig och se till att boka möten lite överallt. Men är 

man stressad och känner att man inte riktigt har tid med det där då kanske det 

bara blir en snabbgenomläsning av det där och sen så hinner man ingenting mer. 

(informant 9) 

 

Förutom dessa områden talar informanterna om kunskaper i ekonomi, 

arbetsmiljö och arbetstidslagen som kompetensområden en chef bör känna till. 

Arbetsrätt är också ett ämne som flera av cheferna uppfattar som användbart. Då 
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handlar det främst om olika sorters frånvaro – föräldraledighet, studieledighet, 

sjukskrivningar och annan slags ledighet, och vilka skyldigheter och rättigheter 

dessa medför för både arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Få sitta ner och diskutera 

Det skulle vara bra att få sitta ner med någon från personalavdelningen och 

diskutera vad det finns att tänka på vad gäller medarbetaransvar och hur 

koncernen har för gemensamt tillvägagångssätt och rutiner kring 

medarbetarsamtal, lönesamtal och liknande. Att få veta vad koncernen har för 

mål och hur man strävar mot dem är också intressant att känna till. Dels vad 

koncernen står för i stort och dels vad det innebär att vara chef. Även om man 

varit inom koncernen en längre tid skulle det uppskattas att få sitta ner med sin 

närmaste chef för att kunna prata igenom ytterligare kring vad ansvaret innebär 

när man går in i sin nya roll som chef. 
 

Jag har nog saknat att få sitta ner med till exempel [person från 

personalavdelningen] och gå igenom lite saker direkt i början och vad det 

innebär. Nu fick ju jag en hel del från den här kursen, men om man ser ur 

[företagets] synpunkt, som min arbetsgivare. Att man hade bestämt en tid då 

man satte sig ner och diskuterade vad jag har för funderingar och vad jag vill 

utveckla mig på. (informant 2) 

 

Sen kanske man skulle sätta av några träffar kanske med ens närmsta chef för att 

kunna prata igenom ytterligare kring ansvaret som man får, vad det innebär, när 

man går in i det, att man har en uttalad serie av träffar med klar agenda där man 

pratar ihop sig om vad som förväntas och vilka ansvar man förväntas ta och vad 

man har för befogenheter och annat. Det skulle jag nog haft nytta av även om 

jag varit inom [företaget] ganska länge. (informant 6) 

 

Stöd från chefer och underställda 

För att bli hemmastadd i sin roll som chef är stödet från den egna chefen av 

yttersta vikt. Det kan betyda mycket om ens egen chef tar sig tid att fråga hur det 

går och kan ge hjälp om det behövs.  

 
Bara genom att få bolla lite så kommer man ju på själv. (Informant 8) 

 

Det bör finnas något förhållningssätt/förhållningsplan för chefer som har 

personalansvar för andra chefer för hur de kan och ska hjälpa till och stödja och 

att man som nytillträdd chef får stöd och kan gå till sin egen chef om det är 

något som kommer upp, litet som stort.  
 

Jag kanske inte är en sån person som är i behov jättemycket av att… kanske 

behöva någon utbildning precis innan eller att det ska vara upplagt på något visst 

sätt med nätverk, det är inte jätteviktigt, däremot så måste man känna stödet från 

sin chef är jätteviktigt. Där måste det finnas en klart uttalad, kanske inte plan 

men det ska finnas ett förhållningssätt eller nånting så att den kan… vet hur han 
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kan hjälpa till. Det kan jag väl känna ibland att där kan det brista lite. Att man 

kan förvänta att man bara kan sätta en person och så ska det fungera direkt dag 

1, men man kanske behöver lite mera stöttning i början, att komma förbi lite 

oftare och bara höra hur det går. (informant 9) 

 

Det uppfattas som viktigt att man har en chef som man kan prata med och 

anförtro sig till. Att som chef få höra att man gör ett bra jobb kan bara ens egen 

chef säga om man själv är chef. 

 

Det kan vara bra att den nytillsatte chefen får utrymme att själv ta reda på saker 

och lägga upp arbetet som han tycker är bäst men att ens egen chef ändå finns 

till hands. 

 

Stödet underifrån från de underställda cheferna och medarbetarna är också 

viktigt för att bli hemmastadd i rollen som chef. Det behöver finnas en förståelse 

för att man som chef inte kan allting och att man som chef kan lita på att 

medarbetarna gör sitt bästa och ger pålitligt underlag för att man själv ska kunna 

fatta bra beslut. Om man inte har sina medarbetares stöd är det svårt att vara 

chef. 

 

Att som ny chef komma till en verksamhet som inte fungerar bra är ett problem 

om man inte är van att tackla sådana frågor. Anledningarna till att verksamheten 

inte fungerar bra kan vara många men en effekt kan vara utbrända medarbetare, 

nödlösningar, dåligt arbetsklimat över lag och att man som chef känner att man 

inte räcker till. Att det finns gamla olösta problem i organisationen kan kräva 

mycket energi. I sådana situationer kan det krävas extra stöd från den egna 

chefen och andra resurser såsom delat ledarskap eller företagshälsovården. 

 

Tydlig ansvars- och rollfördelning 

Att själv inte ha en tydlig arbetsbeskrivning med tydliga mål är frustrerande 

eftersom man då som chef inte kan vara tydlig i sitt eget ledarskap. Otydligheten 

skapar otrygghet i ledarrollen. Tydlig ansvarsfördelning och tydliga 

instruktioner vad arbetet innebär gör att man kan se sin roll i helheten och för att 

man ska veta vad man är satt att göra. I den tydliga ansvarsfördelningen ska det 

framgå vad man själv som chef har för ansvar och vilket ansvar medarbetare 

med andra funktioner runt omkring har.  

 
För det är ju alltid lättare att jobba när det är tydligare ansvar. Man visst, jag tror 

att jag förstår min roll och mitt uppdrag. […] Det jag skulle vilja ha är lite 

tydligare ansvar kan jag känna. […] Att man lägger mer jobb på […] även om 

man på pappret då kan tycka att det är klara ansvarsfördelningar men när man 

kommer till praktiska fall så är det inte alltid så lätt alltid. (informant 6) 
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Att ha struktur det tror jag alla mår bra av alltså. Det underlättar för alla. 

Tydlighet. Det ska inte vara något tolkningsutrymme. Så man slipper fundera på 

allt. Det är mycket att ta i ändå när man kommer som chef. (Informant 8) 

 

Det är nödvändigt att känna till vad arbetsgivaransvaret innebär i verkligheten 

och vad man ska göra för att uppfylla det. Fackförbunden (arbetstagarföreningen 

kontra arbetsgivarföreningen) nämns som betydelsefulla aktörer i koncernen. 

Det framkom att den informant som tidigare arbetat inom den privata sektorn 

inte var förberedd på kraven på medbestämmande från fackförbunden. Ett 

förslag var därför att det i ett introduktionsprogram ska ingå ett avsnitt om just 

arbetstagarorganisationernas roll i kommunal verksamhet där man får komma 

till deras kontor och se hur de arbetar. Man tycker att man ska kunna se fackets 

roll i organisationen och vilka frågor de hanterar på central nivå. Det framkom 

också uppfattningen att om cheferna som arbetsgivare och 

arbetstagarfackförbuden samarbetade lite bättre skulle det bara få positiva 

effekter. Det är användbart att se samarbetsmöjligheterna och inte bara varandra 

som motpoler.  
 

Jag skulle kunna tänka mig att ha en introduktion med de fackliga t.ex. med 

SKTF, Kommunal och de här. Och kanske gå med dom och se hur dom jobbar 

och vilken typ av frågor dom hanterar på central nivå. Det finns ju folk som bara 

sitter där och jobbar heltid med de frågorna. […] Jag tror att alla hade tjänat 

massor på att både facket och vi som arbetsgivare hade tjänat på en förståelse 

för varandras frågor. Så att dom skulle kunna vara en del i introduktionen också, 

att man får träffa dom och prata med dom och se mera vad man har för 

samarbetsmöjligheter. (informant 1) 

 

Som ny chef tar det ett tag innan man kommer in i rollen och hittar sin position i 

gruppen. Likaså är det lite ovant att bli chef över sin egen tidigare arbetsgrupp 

innan man behärskar rollen. Om man blir chef över den verksamhet man tidigare 

arbetat operativt i kan man ibland ha svårt att inte fastna på detaljnivå. Att lära 

sig delegera ansvar kan vara svårt i början innan man ser vad som är vems 

ansvar. 

 

Ledarskap och ledarskapsutbildning  

Flera informanter efterlyser mer ledarskapsutbildning och är nyfikna på att lära 

sig mer om tillfälle erbjuds. Några av informanterna har fått gå olika 

ledarskapskurser. Några kurser har varit internt anordnade med bara personal 

inom koncernen medan andra har varit externt anordnade. Vid externt anordnade 

kurser är inte alltid innehållet anpassat till koncernen. Fördelen med att få träffa 

andra inom koncernen kan också utebli.  

 

De som gått någon slags ledarskapsutbildning tycker att den varit givande. Man 

har fått lära sig t.ex. självkännedom, konflikthantering, medarbetarsamtal, 

lönesamtal, företagsekonomi, kommunikation, retorik, ledarskap, att arbeta i 
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grupp och miljö. Olika utbildningar har haft olika innehåll. Det som de flesta 

säger sig haft nytta av är inslag om självkännedom, något som betonas starkt i 

materialet.  
 

Är du inte trygg i dig själv och i ditt ledarskap så spelar det ingen roll hur 

mycket du läser eller hur många föreläsningar du går på, utan du måste jobba 

väldigt mycket på att lära dig om dig själv. […] (informant 9) 

 

Att lära sig om människors beteende och psykologi anses nyttigt. Deltagare i 

sådana utbildningar har insett att alla individer har olika personlighet och behov 

och att man som chef måste anpassa sig till dessa förutsättningar. Det handlar 

om hur man själv uppträder mot sina medarbetare. Mycket av detta uppger 

informanterna att de redan hade klara uppfattningar om och att mycket kunde 

tyckas självklart men att det var nyttigt att ändå få det bekräftat.  
 

Det är det [självkännedom] som gett mest nytta nu i efterhand. Under tiden var 

jag nog ganska frågande om det här verkligen ger någonting, men varefter tiden 

går nu så inser man att man har lärt sig ganska mycket. Det är mycket som sitter 

omedvetet, i förhållningssättet, hur man ska uppträda, hur man ska vara. Så det 

känns jättebra verkligen. (informant 9) 

 

Ett exempel på egna erfarenheter av de småtips som en chef kan ha hjälp med i 

vardagen och som man fick under ledarskapsutbildningen: 
 

Småsaker som att till exempel att om jag är din chef och sen kommer du in på 

mitt rum och telefonen ringer. ”Ja, det är [xxx]” säger jag, och då sänder jag ut 

en signal att ”du är inte så jävla viktig” Då menade han [som höll i utbildningen] 

på då att man stänger av telefonen och säger ”ja, vad sa du för något [knäpper av 

telefonen, lägger den åt sidan och tittar intresserat och vinklar kroppen åt mitt 

håll]. Det är enkla knep då, hur viktig jag känner mig. Min chef stänger av 

telefonen och lyssnar. Det funkar liksom. (informant 4) 

 

Detta exempel kan peka på hur viktigt det är att lyssna och ge beröm och inte 

bara negativ kritik. Det ger stimulans och uppskattas av medarbetarna. Att lära 

sig ge positiv och negativ kritik är nyttigt och bör ingå i ett introduktionen. 

 

Att vara projektledare innan man blir chef med personalansvar kan vara nyttigt 

för att prova på ledarskapsrollen i förväg.  
 

Att vara projektledare är att vara chef över pengarna och resultatet men att låna 

andras resurser som man inte har personalansvaret för. Då gäller det att vara 

ännu mer försiktig. Det är lättare att bli av med människor. Trivs man inte då så 

vill man inte vara med då så att säga. Jag tror att det är en ganska bra väg att 

vara projektledare innan man får personalansvar, det är inte fel väg att gå. Att 

man får prova på det lite grann. (Informant 5) 
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Första gången man ska hålla i medarbetarsamtal och lönesamtal upplevs som en 

kravfylld aktivitet. Medarbetarsamtalen fyller en viktig funktion mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. De som saknar tidigare erfarenheter av sådana 

efterfrågar stöd. Alla chefer kommer förr eller senare att ha nytta av vanan att 

genomföra olika sorters samtal och det är bra om man är förberedd. 
 

 […] det trodde jag ju då att det skulle jag ta och det gjorde jag och jag mådde 

inte speciellt dåligt av det, men den här stackars [xxx] som satt där mittemot, att 

behöva ta detta av mig då som inte hade någon slags kunskap i sådana här 

frågor, jag tycker att det var verkligen uselt. […] Det skulle ha hanterats på ett 

mycket bättre sätt, om det hade varit någon kompetent person som hade tagit i 

den frågan, en personalperson som då kanske, och jag också då möjligen, kunnat 

ta en lite mjukare diskussion i frågan. (informant 8) 

 

Som en bra förberedelse inför alla slags samtal föreslår man praktisk övning i 

medarbetarsamtal, lönesamtal, svåra samtal och MBL-förhandlingar. Det kan 

ske genom t.ex. rollspel där man både får betrakta professionella samtalsparter 

och prova på själv.  

 

När vi under intervjuerna talar om vad ett gott ledarskap är talar cheferna både 

om hur de vill och försöker vara som chefer men även hur de vill att deras egna 

chefer ska vara. Om man själv har en bra chef blir denne en förebild som man 

kan ta efter och lära sig mycket ifrån.  
 

Någonting som gör att jag tror att det gick ganska bra, den chef jag hade då 

[xxx] han var väldigt bra på att stötta, jag kunde alltid gå till honom och prata 

om det var någonting att ventilera, om man var frustrerad över nåt. Hade jag haft 

en annan chef som inte var funtad på det sättet tror jag inte att det hade funkat 

lika bra eftersom det var mitt första chefsjobb också så är man ju ganska 

beroende av att kunna bolla vissa frågor med någon erfaren… ledare skulle jag 

vilja säga, inte chef utan erfaren ledare, och det är han verkligen. Så det är 

väldigt bra… jag har väldigt mycket respekt för honom eftersom han visat så bra 

ledarskap och jag har säker tagit efter det där ganska mycket därifrån också. […]  

(informant 9) 

 

Att vara chef kan jämföras med och att vara förälder. Informanterna menar att 

det är viktigt att som chef agera på rätt sätt och föregå som gott exempel 

eftersom man annars förlorar respekt bland medarbetarna. Som chef måste man 

vara engagerande och det är också viktigt att man förklarar varför man handlar 

på ett visst sätt, att visa att allt har ett syfte. Som chef behöver man inte 

detaljstyra allting. Man måste, precis som en förälder, kunna säga ifrån när 

någon gjort något fel, men inte klaga i onödan, och att vara tydlig och lyhörd. 

 
Det är som föräldrar och barn, barn tar efter sina föräldrar. Nu menar jag inte att 

mina medarbetare är barn men jag tror att om jag är engagerad så tror jag att det 

smittar av sig. Om jag struntar i saker eller beter mig dumt vid vissa tillfällen så 
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tappar ju dom respekten för mig och då tappar man ju ledarskap också. För att 

behålla respekten så måste man kanske skärpa sig till viss del som chef, försöka 

göra rätt saker och försöka vara engagerande. […] Sen gäller det att välja sina 

fighter på nåt sätt. Det är likadant som med barn. Man kan inte klaga på allting 

utan man får välja ”det här vill jag verkligen ska fungera”. Man ska inte klaga 

men man måste kanske rätta. ”Om vi ska nå det här målet måste vi göra så här”. 

Och förklara varför man gör saker och ting så att det finns ett syfte med varför 

man gör en viss sak så man inte bara gör den ändå. (informant 3) 

 

”Nästan lite som en papparoll, en sund papparoll. Det är lite så jag ser på mitt 

ledarskap. Det betyder ju också att man ska kunna säga ifrån och vara tydlig 

också när någon har gjort någonting fel. Man får inte vara för mjäkig, det ska 

vara ett tydligt ledarskap, tydligt och klart ledarskap är viktigt. Och att man är 

lyhörd, lyssnar väldigt mycket. Stor mun och stora öron ska man ha.” (informant 

9) 

 

Den samstämmiga åsikten är att det auktoritära ledarskapets tid är förbi och nu 

efterfrågas ledarskap av stödjande karaktär. Det innebär att en chef stödjer sina 

medarbetare och underställda chefer. En chef ska lyssna och vara behjälplig. En 

chef ska låta medarbetarna växa i sina roller. En chef behöver inte kunna allt i 

detalj men måste känna till verksamheten och processerna och vad de innebär 

inom verksamheten för att kunna vara ett kompetensmässigt stöd åt sina 

medarbetare. Medarbetarna ska ges rimliga förutsättningar att kunna göra sitt 

arbete och de ska uppmuntras att ta eget ansvar. Om man som chef kan få sina 

medarbetare att trivas då utför de även ett bättre jobb. Det så kallade coachande 

ledarskapet kräver kunskaper om motivation och retorik. Man ska som chef ha 

tilltro till att andra vill och kan. Det är bra att anpassa sitt ledarskap efter 

medarbetarnas behov. Det betyder att man som chef måste uppmärksamma sina 

medarbetares behov och veta i vilken situation de befinner sig.  

 

Det händer också att chefen inte befinner sig på geografiskt samma plats som de 

medarbetare han har personalansvar över. Det ställer extra höga krav på 

kommunikation och ett anpassat ledarskap. Att som personalansvarig chef inte 

ha direktkontakt med den personal man har personalansvar över gör att det är 

svårt att ge feedback på ett tillfredsställande sätt. 

 

Utbyte med andra chefer 

Utbyte med andra chefer på samma nivå kan vara lärorikt. Det kan vara av värde 

att man har någon att pröva frågeställningar med eftersom man som chef är 

ensam. Nätverk kan behövas för att kunna ventilera frågor med andra på samma 

nivå istället för att bara springa till den egne chefen. Hur nätverken ska vara 

organiserade finns flera förslag på. Några av informanterna är redan med i olika 

mentorskapsprogram och alla informanterna ser både fördelar och nackdelar 

med dessa. Om mentorskapsprogrammen är interna inom koncernen bör mentor 

och adept inte ha med varandras verksamhet att göra i det dagliga arbetet. 
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Interna mentorskapsprogram kan på så sätt kompliceras av den stora interna 

rörligheten. Informanterna ser hellre att nätverket sträcker sig utanför den egna 

koncernen för att få ett större utbyte. Genom att ha kontakter med liknande 

verksamheter kan erfarenheter utbytas i branschspecifika frågor.   
 

[…] försöker jag bolla frågor lite utanför koncernen om det är den typen av 

frågor om man kan se hur de gör på liknande ställen, liknande verksamheter. Då 

kan man ofta få bra idéer. Särskilt om man vet att någon liknande verksamhet 

har arbetat med liknande frågor. […] Jag har kontakter inom branschen, en 

branschförening, som jag varit aktiv i och där det finns ett nätverk att använda. 

(Informant 7) 

 

Det kan vara situationer som kommer upp som man bara skulle vilja bolla. Att 

man får infallsvinklar. Då kan det vara bra att ha någon utanför företaget. För 

kommer man in på någonting då vet man att den andre vet ju ingenting om 

jobbet och mina medarbetare. Att ha en coach eller mentor tror jag är jättebra 

alltså, att man kan bolla. (informant 2) 

 

Man kan tycka att ett mentorskapsprogram skulle kunna vara givande och ett bra 

stöd i ledarskapet men att ytterligare ett åtagande kan bli ännu en stressfaktor. 
 

Jag har ganska höga förväntningar [inför att delta i mentorskapsprogram], det 

har jag. Och lite nyfiken. Och så lite det där… rädslan för att det, som det alltid 

är, det på något sätt också blir ytterligare en stressfaktor, att man ska hinna med 

det också. Så det hamnar på ”dåligt-samvete-listan” istället för det jag skulle 

vilja på ”positiv-kick-listan”. (informant 7) 

 

I nätverken kan frågor tas upp kring specifika ämnen eller ledarskapsfrågor. 

För att nätverksträffarna ska bli mer av diskussionsform än föreläsningsform ges 

det förslag på att nätverksträffarna kan organiseras med ca 5-7 chefer per grupp. 

Cheferna kan ha samma befattningsnivå eller så skulle en grupp med enbart 

nytillsatta chefer kunna sättas samman.  

 

Att ha ett nätverk inom företaget har sina fördelar. På så sätt kan man lära sig 

om andra verksamheter inom företaget samtidigt som man utbyter erfarenheter. 

Genom att ha kännedom om inte bara sin egen verksamhet utan även andra 

verksamheter kan man sätta sin egen verksamhet i relation till de andras och 

även marknadsföra de andra delarna och vara ambassadörer för varandras 

verksamhet i kontakt med kunder. Det kan vara så att de kunder man själv 

träffar har behov av andra tjänster och varor som erbjuds inom koncernen och då 

kan man samarbeta för koncernens bästa.  
 

Det tror jag är viktigt, dels att man får se sin egen verksamhet men även sen att 

man får se resten av vad koncernen kan erbjuda. För vår roll att marknadsföra 

och sälja tjänster för koncernen är det ju viktigt att ha ett hum om vad mer 

koncernen kan erbjuda. Det kan vara så att de kunderna vi träffar inte har så 

stort behov av våra tjänster men kanske något annat som vi kan hjälps åt med. 
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För det är ju ändå för koncernens bästa och helheten. Det är koncernen man 

måste tänka i även om man har sin lilla budget själv som man ska hålla sig till så 

tror jag det är bättre att man tänker i lite större banor. (informant 11) 

 

Chefsintroduktion anpassad för den egna verksamheten 

Förutom att sätta sig in i koncernövergripande aktiviteter och få övergripande 

kunskaper behövs kännedom om det specifika för den egna verksamheten och 

avdelningen. Inom avdelningen kan det finnas olika traditioner som är värda att 

hålla vid liv, t.ex. hur man brukar göra vid jul, personalresor och så vidare.  

 
En sak som jag funderade på mycket i början – förväntas det att jag ska åka iväg 

med personalen på någon resa på konferens någonstans, förena nytta med nöje 

och skapa goda minnen. Och hur ska den se ut och när då? Var brukar ni åka? 

Jag var nollställd på den fronten och hur påkostat brukar det vara och hur brukar 

det se ut. Bara en sån liten detalj alltså. Eller gör man det med hela företaget? 

Eller gör man det två gånger per år? Och sen hur gör ni vid jul och sådana 

saker? Bara ren formalia kring olika saker. Så då slipper man fundera på det och 

gå och fråga överallt och fara runt. Alla behöver inte göra likadant men man får 

ändå lite riktlinjer. Att ”det här är en stomme man kan hålla sig till”. Vill man 

avvika därifrån så kan man ju höra sig för lite då kring det men att det ändå 

finns. (informant 8) 

 

Dessutom kan olika förutsättningar skapa krav på olika slags ledarskap som 

framhållit tidigare (hur chefsintroduktion kan anpassas) eller olika krav på 

kännedom om olika lagar, t.ex. arbetstidslagen vid skiftgång och 

arbetsmiljölagen i riskverksamheter. 

 

Uppläggning av chefintroduktion 

När rekryteringen av en ny chef är färdig och den tilltänkte kandidaten har 

skrivit på anställningsavtalet föreligger det ofta tre månaders uppsägningstid 

från kandidatens förre arbetsgivare. Under den tiden krävs att man som ny 

arbetsgivare ser till att hålla kontakten med den nyanställde för att upprätthålla 

entusiasmen att få börja hos en ny arbetsgivare. 
 

[…] den dan han skriver på pappret, då har han ju verkligen bestämt sig, och 

psykologiskt sett är han ju redan på det andra företaget, och då tror jag det är 

väldigt viktigt att hålla den här personen varm, den dan han skriver på är han ju 

ivrig, och den här ivrigheten ska ju behållas hela vägen till han börjar. Så det 

tror jag att man ska liksom ringa, fråga ”Hur är det? Känns det bra? Har du 

kommit på om det är några andra frågor du vill ställa till oss innan du kommer?” 

Och så vidare. Bara man håller den här lilla kontakten. (informant 10) 

 

I ett tidigt skede när man kommer, eller innan man tillträtt, som nytillsatt till 

vilken tjänst som helst i koncernen underlättar det om ens kontaktuppgifter är 

ordnade så att man i god tid kan meddela de institutioner som behöver veta hur 
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man kan nås under arbetstid. Det är en liten detalj som tar mycket tid och när 

man väl börjat på det nya jobbet behöver man koncentrera sig på annat. 

 

Under introduktionstiden efterfrågas utrymme för reflektion om vad 

verksamheten går ut på och hur man som chef vill bedriva verksamheten. För 

detta krävs en lugn start. 

 
I början blev det rätt tungt då. Det har ju inte blivit särskilt mycket utrymme för 

reflektion. Inget andrum att reflektera över vad det är vi håller på med. Det är 

minimalt. Ibland på tåget. I en drömintroduktion som chef kan man ju önska att 

det varit lite lugnare. (Informant 8) 

 

När en ny chef börjar sitt uppdrag är det bra att få kännedom om det 

väsentligaste som en chef behöver veta så fort som möjligt, t.ex. rutiner och 

policys.  
…en strukturerad genomgång av rutiner och policys, någon som pekar på 

highlights liksom, ”dom här och dom här och dom här rutinerna måste du känna 

till”. Så. På nåt sätt. Av en flora av 50 ta de 10 viktigaste i början. ”Tänk på att 

de här är de 10 viktigaste”. (Informant 7) 

 

Efterhand kan sedan ytterligare information läggas till. Det är bra om 

ledarskapsutbildningen kan genomföras så tidigt som möjligt inpå att man ska 

bli tillsatt eller precis har blivit tillsatt i chefsbefattning. 
 

… den interna utbildningen är ganska omfattande men det är nog ändå ganska 

viktigt att man gör den, särkilt på ett ganska tidigt stadium kanske. (Informant 3) 

 

Om möjligheten finns att gå ledarskapsutbildning flera år innan man själv blir 

chef kan man få tid att smälta kunskaperna.  
 

Det bästa med sådana utbildningar [om ledarskapsfrågor] är att man får upp 

intresset och funderar kring det och vidareutvecklas med det i det dagliga. Under 

kurserna pratar man mycket om frågorna men det är först när man parallellt 

jobbar och applicerar tankesätt och annat och reflekterar över att ”det var ju på 

grund av det där som det gick åt skogen” eller ”det där gick bra för att vi skötte 

den där biten bra. Det är ju då man verkligen kan dra nytta av det. Så att jag tror 

ju att det var jättebra för mig att få gå det här redan för några år sedan och 

smälta det under ett par år innan jag hoppade på det här [att bli chef]. (informant 

6) 

 

Det efterfrågas att få avsatt tid till för att besöka relaterade verksamheter inom 

koncernen och för att få träffa kollegor, chefer, samarbetspartners och andra 

funktionsföreträdare man bör träffa. Utan speciellt avsatt tid för detta är det 

annars lätt att det inte blir av.  
Innan man kommer in i den där fasen där man är så inne i hjulen så att man 

redan är så uppbokad, man har ju lite ”smekmånadstid” där i början då det finns 

utrymme för, innan man kommit in i så mycket frågor så att man faktiskt är med 
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i alla möten och så, så tror jag att om man kunde lägga lite tid på 

verksamhetsnära…alltså faktiskt gå runt på de olika anläggningarna en dag med 

[personalen som jobbar där] så att man har ett grepp om [den egna] 

anläggningen och andras. Det tror jag skulle vara bra. Det blir på nåt sätt aldrig 

tillfälle sen. Sen säger ju alla att ”det kan du ju göra precis när du vill” och det 

kan jag ju, men nu är det ju så att nu finns det ju helt plötsligt inte två veckor att 

sätta av för att en dag att gå runt på massor med ställen. […] Kan man klämma 

in det i början så vore det jättebra. (informant 7) 

 

Då ges dessutom tid för att få en helhetsuppfattning av koncernen. På så sätt kan 

senare arbetsmoment undvikas och man kan fortare finna rätt väg när frågor 

dyker upp. Det ansågs relevant att träffa personer som arbetar i stödfunktionerna 

och andra relevanta kontaktytor, t.ex. kunder och andra samarbetspartners. 

Stödfunktionerna man kan ha nytta av att bekanta sig med är t.ex. de som 

tillhandahålls av ekonomi-, personal- och lönekontoret. Datasystem och andra 

företagsgemensamma system är också viktiga att känna till, gärna genom en 

personlig kontakt som man kan träffa så att man får ett ansikte på den som man 

skickar papper till eller annars bara har kontakt med via telefon eller mejl. Ofta 

träffar man inte på företrädare för stödfunktionerna förrän det uppstår problem 

men resurserna kunde utnyttjas bättre om de presenterades på ett tidigt stadium. 

Det skulle bli enklare i vardagen om man visste vilka de olika 

funktionsföreträdarna är och vad dessa kan hjälpa till med och att få tips och råd. 

Informanten tror även att det skulle vara givande för de som arbetar i 

stödfunktionerna att visa vad de kan och få möjlighet att skapa en kontakt. Det 

kan också underlätta även deras arbete om det är något som inte rapporteras på 

rätt sätt eller liknande.   
 

Få lite ansikten på folk, det blir så mycket enklare i vardagen. Nu får man lära 

sig det själv och det betyder att man träffar inte på dem förrän det uppstår ett 

problem eller en fråga. Och då får man lära sig mycket själv istället och det är 

först då man stöter på patrull som man tar hjälp. […] Och ja jag kan ju lära mig 

att kontera fakturorna i systemet, men det är ju inte det. Jag vill ju ha reda på 

”vad kan redovisningsavdelningen hjälpa till med eller vad kan 

inköpsavdelningen hjälpa till med?”. […] Jag tror att det, att alla de här 

stödfunktionerna också tycker att det är jätteroligt… hade jag suttit i 

lönesystemet och bara suttit och knackat löner hela dagarna hade jag tyckt att 

det var jättekul och någon kommit och hälsat och sagt hej, och att man hade fått 

visa vad som är viktigt när du skriver dina tider, eller vad som är viktigt när du 

attesterar. Få lite tips och råd från de sitter inne med all kunskap. Underlätta lite 

för varandra. (informant 1) 

  

Att bli tillsatt med kort varsel kan innebära att man får kasta sig in i rollen som 

chef även om man inte är mogen för uppgiften. 
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Innan man introducerar är det viktigt att man rekryterar chefer på ett riktigt sätt 

också. Det tror jag. Att man inte blir inslängd i någonting man inte vill eller 

passar för. (Informant 5) 

 

Ibland när en ny chef ska tillsättas beror det på att det av olika anledningar är 

kris inom avdelningen. När en nytillsatt chef då kommer ställs stora 

förhoppningar, och ibland krav, på att snabbt få rätsida på verksamheten, vilket 

ibland sätter den nytillsatte chefen i en svår sits. Ofta finns förhoppningar om att 

den nytillsatte chefen ska förändra verksamheten men att förutsättningarna inte 

medger detta. Det första året man går in som chef kanske det inte ska begäras 

mer av en att man gör så mycket mer än det som ska göras normalt. En nytillsatt 

chef bör först få åtminstone ett halvår på sig att sätta sig in i verksamheten och 

kunna ge lite input själv i verksamheten innan det kan vara möjligt att besluta 

om besparingsinsatser eller börjar göra förändringar. 

 
[…] hade de förhoppningar om att jag skulle göra mycket mer än [företrädaren] 

hade gjort vilket jag till viss del har gjort, jag har nog gjort ungefär det de 

förväntade sig tror jag och kanske inte så mycket mer. Men jag tycker att första 

året man går in så här som chef så kanske man inte ska begära en massa mer 

utöver det som man kan göra normalt. (Informant 3) 

 

Just nu är även organisationen inne i en stor omorganisation där ett av målen är 

att spara pengar. Det är inte möjligt att lära sig verksamheten och få igenom 

stora sparkrav direkt som nytillsatt chef.  
 

Samtidigt som man tillsätts som ny chef så ska man spara pengar i sin nya 

organisation. Det kan man inte om man inte får ett halvår på sig att känna in den 

nya organisationen och lära sig och se själv, att själv få komma med lite input. 

Man sätter de här personerna på helt omöjliga situationer att från dag ett ska 

strukturera om ett helt affärsområde med kanske flera hundra anställda i. Där ger 

man inte chefen en ärlig chans att klara det där tycker inte jag. Först ska man ges 

ett halvår sen kan man driva nästa steg. ( Informant 1) 

 

Det behövs någon slags uppföljning av introduktionen efter en tid för att se hur 

det gått och om det uppkommit något utbildningsbehov eller liknande. 

Uppföljningen görs med medarbetarsamtal. 

 
Nu i vår ska vi ha ett samtal. Och så likaså i höst då. Stämma av lite vad man 

tycker som ny och också om vi har missat något. Och det håller jag ju själv i. 

Och det har jag ju tänkt då att det är ju dels för att lära mig – vad har vi missat, 

vad har vi glömt vad ska vi tänka på nästa gång eller vad är vi bra på. Både 

positivt och negativt. (Informant 2) 
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Diskussion  

 

Här följer studiens metoddiskussion och resultatdiskussion. 

 

Metoddiskussion 

Jag har i metoddelen eftersökt att beskriva det tillvägagångssätt jag använt för 

att genomföra studien. Jag ska i det följande diskutera hur alternativa 

tillvägagångssätt skulle kunna påverka resultatet. 

 

Anledningen till att studien haft en fenomenografisk tradition för att beskriva 

informanternas uppfattningar istället för en fenomenologisk tradition är att 

fenomenologins intresseområde är ”den minsta gemensamma nämnaren”, det 

som är gemensamt för uppfattningarna och jag har istället varit intresserad av 

variationer. I en fenomenologisk studie är det forskaren som beskriver sina egna 

uppfattningar av det fenomen som ”visar sig” medan en forskare med 

fenomenografisk ansats har sin utgångspunkt i hur någon annan människa 

uppfattar fenomenet (Alexandersson, 1994).  

 

Ett alternativt angreppssätt att samla in data hade varit att helt nyanställda chefer 

hade fått skriva dagbok under den första tiden i organisationen eller att jag varit 

med och observerat under pågående introduktion. Detta hade dock krävt en 

längre tidsperiod för datainsamlingen vilket det i detta fall inte var möjligt. 

Resultatet hade möjligtvis blivit mer detaljerat, brett och antropologiskt. 

 

Jag har i efterhand upptäckt att jag i intervjuguiden saknat direkta frågor om 

uppföljning av den egna chefsintroduktionen. Uppföljning har ändå berörts 

under intervjuerna även om det då handlat om uppföljning av introduktion man 

som chef själv har ansvarat för vid introduktion för egna underställda chefer och 

medarbetare. Dock hade jag gärna velat ha en fylligare beskrivning av hur den 

egna introduktionen har eller skulle kunnat ha följts upp. 

 

Fördelen med ett gemensamt möte för att informera om studien var att jag inte 

skulle behöva gå igenom syftet med studien vid varje intervju utan intervjun 

skulle helt kunna ägnas åt att samtala om intervjufrågorna istället. Dessutom 

upplever jag att studien blir mer legitim från företagets sida inför informanterna 

då företagsrepresentanten finns med och är involverad och intresserad av 

resultatet och informanternas engagemang och uppmuntrar deltagande. En 

nackdel med det gemensamma mötet är att informanterna inför varandra inte blir 

anonyma även om jag i min slutprodukt har efterstävat att göra det omöjligt att 

veta vem som sagt vad. Det finns också en möjlighet att företagsrepresentanten 

förstår vem som gjort vilka uttalanden beroende på att denne valt ut 

informanterna och redan vet vilka introduktionsaktiviteter vissa av de nytillsatta 
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cheferna har genomgått och inte. Jag har på så sätt inte kunnat garantera total 

konfidentialitet.  

 

En annan urvalsstrategi av informanter skulle naturligtvis kunna ge en annan 

slags variation av uppfattningar om chefsintroduktion men det är inte meningen 

att resultaten ska kunna generaliseras till hela koncernens nytillsatta chefer då 

studiens metod inte medger detta. Utifrån den urvalsstrategi som har använts där 

informanterna har det gemensamt att de är nytillsatta chefer, i kombination med 

den variation av informanter som eftersökts utifrån andra kriterier, är deras 

uppfattningar om chefsintroduktionen ändå användbara för att användas i 

förbättringsarbetet av den samma för alla kommande nytillsatta chefer inom 

koncernen. Att koncernen vid tillfället för intervjuerna är inne i en 

omorganisation kan för denna studie betyda att vissa informanter är under extra 

påfrestning som hör ihop med omorganisationen samtidigt som de är nya i sina 

chefspositioner. 

 

Vad gäller studiens tillförlitlighet har inte informanterna i efterhand fått ta del av 

resultatet av den egna intervjun och har på så sätt inte fått möjlighet att 

kommentera ifall beskrivningen som gjorts är riktig. Jag försökte dock 

uppmuntra tydlighet under intervjusituationen och informanterna har haft 

tillgång till mina kontaktuppgifter ifall frågor eller oklarheter om 

intervjuinnehållet dykt upp i efterhand. Informanterna har dock fått förlita sig till 

att jag som student förmedlar deras uppfattningar korrekt. 

 

Resultatdiskussion 

Chefsintroduktionen inom den studerade koncernen kan liknas vid faserna 

newcomer orientation och socialisation som Wanous (1992) tar upp. 

Tidsmässigt uppger företagsrepresentanten att en nytillsatt chefs första år tillhör 

introduktionen eftersom det är först när ett kalenderår gått som alla årets 

aktiviteter har inträffat, t.ex. medarbetarsamtal, årsrapporter, budgetplanering 

osv. Den nytillsatte möter alltså på nya moment utspritt under hela första året. 

Enligt Wanous pågår newcomer orientation upp till första veckan på plats och 

det är detta tidsspann med de största stressupplevelserna som arbetsgivaren 

behöver hjälpa de nyanställda att hantera. Att få hjälp med att hantera 

stressmoment tycker jag det verkar finnas behov av under en längre tid än första 

arbetsveckan. Jag kan tänka mig att man i början som ny chef går försiktigt fram 

och efter en tid blir man kanske mer djärv och vill försöka sig på något nytt. Om 

något då går snett kan det bli dags att få lite hjälp med stresshantering genom 

t.ex. bättre självkännedom. Därför tycker jag att chefer har en längre newcomer 

orientation än ”vanliga” medarbetare som inte har personalansvar. 

 

Det framstår som de fyra mest kritiska beståndsdelarna i chefsintroduktion som 

anpassningsprocess är (1) att de nytillsatta chefernas kompetens och företagets 
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kvalifikationskrav (arbetsbeskrivningen) ska anpassas till varandra, (2) tydlig 

ansvarsfördelning, (3) tydliga målbilder och (4) att det finns stöd att tillgå om 

det behövs.  

 

Utan en tydlig arbetsbeskrivning är det svårt att veta vad man är satt att göra och 

vilket ansvar man själv har. Att inte ha tillräcklig kompetens för att uppfylla 

arbetsbeskrivningen upplevs av informanterna att inte ha rätt förutsättningar för 

att klara av arbetet och det är arbetsgivarens ansvar att reda ut vilken kompetens 

den tilltänkta chefen har innan denne rekryteras till posten för att kunna ges rätt 

stöd och vägledning. Utifrån Scheins (1968a) två presenterade strategier, att 

antingen se människan som konstant eller arbetet som konstant, förefaller det 

som om informanterna i denna studie föreslår en kombination av dem båda. Om 

tillsättningen av en ny chef behöver göras snabbt är det arbetet som behöver 

anpassas till människan i början innan människan har fått en chans att skaffa sig 

de kompetenser som behövs för att klara den ursprungliga arbetsbeskrivningen, 

som är den egentliga konstanten. Om chefsskiftet planeras över en längre tid ges 

större möjligheter till förberedelse och då behöver inte arbetet anpassas i lika 

hög grad i början eftersom individens kompetens har matchats med 

kvalifikationskraven, antingen genom kompetensutveckling av befintlig 

personal eller också nyrekrytering av personal som redan har de rätta 

kompetenserna.  

 

De multipla rollövergångarna, som är en av orsakerna till stressupplevelsen 

enligt Janina C. Latack, verkar enligt informanterna i den studerade koncernen 

vara ett av de kritiska elementen i anpassningsprocessen från ”utanför” till 

”innanför”. Vid internrekryteringar kan det hända att man blir chef över den 

grupp som man tidigare ingick i och det kan då vara svårt att byta perspektiv 

från operativ person till rollen som chef. För att hitta sin nya roll krävs tydliga 

ansvarsgränser och arbetsbeskrivningar för ett tydligt uppdrag. Att tydliggöra 

chefsrollen kallas i utvärderingen från Statens Kvalitets- och kompetensråd att 

motverka rollstress.  

 

Att otydlighet vad gäller både ansvarsfördelning och mål skapar otrygghet i 

ledarrollen poängteras både av informanter i denna studie och i studien gjord av 

Statens Kvalitets- och säkerhetsråd. Utan klara målbilder är det svårt att vara en 

ledare eftersom man då som chef inte vet åt vilket håll man ska peka och kunna 

se sin del i helheten. Utan klara mål och att inte veta vad som är mitt eget ansvar 

och vad som är någon annans ansvar är det lätt att riskera dubbelarbete av vissa 

uppgifter och att andra uppgifter glöms bort. På så sätt sker ingen bra 

hushållning av de resurser organisationen har att tillgå och organisationen får 

inte sina behov tillgodosedda. För att få en tydlig ansvarsfördelning kan interna 

nätverk fungera som ett medel till att nå målet genom att öka förståelsen för 

andras problematik och på så sätt kunna relatera sin egen roll till helheten. 
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Att stödet från den egna chefen och att förståelse finns bland medarbetarna att 

man som chef i början inte kan allt uppfattas som en grundläggande 

förutsättning för att kunna fungera som chef. Genom nätverk med andra chefer 

på samma nivå kan även stöd ”i sidled” uppfyllas vilket skulle kunna stärka 

tillgång till stöd ytterligare. Om individen upplever en hög grad av socialt stöd 

och möjlighet till eget inflytande kan miljöns krav vara högre utan att riskera att 

individen upplever skadlig stress (Karasek & Theorell, 1990). Om det sociala 

stödet och möjligheten till eget inflytande inte finns kan miljöns krav inte vara 

så höga för att riskera ohälsa. Ett exempel på när kraven från omgivningen blivit 

för höga och det fått effekten att cheferna inte mått så bra är situationer där 

medarbetare inte mått bra och förväntningarna på bättre resultat funnits. 

Cheferna har då upplevt att de inte haft resurser och kompetens nog att hjälpa 

till, och detta har ibland fått konsekvensen att de själva upplevt ohälsa. 

Informanterna hävdar själva att det i sådana situationer är viktigt att försöka få 

lite distans till situationen, att inte ta åt sig personligen.  

 

Enligt KASAM-teori (Antonovsky, 2005) kan distanseringen till problemet för 

att kunna se på det från ett annat håll vara ett sätt att göra situationen hanterlig. 

Om individen har en tillit till att det finns resurser tillgängliga att hjälpa 

individen möta krav som är strukturerade, förutsägbara och begripliga och som 

härrör från den inre eller yttre världen, och att man ser kraven som utmaningar 

som är värda investering och engagemang kan en känsla av sammanhang uppstå 

som gör att motgångar blir hanterliga. Om KASAM-teorin appliceras på 

koncernen skulle det kunna innebära att om cheferna upplever att de har stöd att 

tillgå i sin yrkesutövning genom t.ex. stödfunktioner och hjälp från sin egen chef 

och andra chefer i samma situation, och om de ser kraven som en utmaning, och 

att kraven är strukturerade, förutsägbara och begripliga, då kan vilka krav som 

helst ändå bli överkomliga utan negativa effekter på hälsan. Men det förutsätter 

som sagt att kraven kan göras begripliga genom att de kan motiveras till varför 

de är som de är och att de är förutsägbara och strukturerade. Företagskulturen 

kan spela en stor roll för att hjälpa cheferna att se kraven som utmaningar som är 

genomförbara även om de är svåra. 

 

För att genomföra den transformationsprocess som chefintroduktionen är krävs 

det vissa övergripande ställningstaganden från arbetsgivarens sida som påverkar 

hur chefsintroduktionsrutinen utformas för att matcha individernas kompetenser 

med de uppställda kvalifikationerna. Hur ”lätt” informationsinhämtandet ska 

vara är ett av dessa generella ställningstaganden. Ska all information serveras 

eller ska viss information vara upp till den nytillsatte att ta reda på själv? Ett 

samlat material kring allt en chef kan behöva veta är det som alla informanter 

efterfrågar. Att få tag på information kan vara ett ändamål i sig, att man genom 

eget letande får lära sig hur man finner information och på vägen ha möjlighet 
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att knyta kontakter. Resursförbrukningen det kräver kan dock hända inte väger 

upp denna fördel. Om den nytillsatte istället får all information sammansatt i ett 

färdigt paket kan energin istället läggas på ”driftsfrågorna” i mer koncentrerad 

form snabbare. Ett annat ställningstagande är hur viktig en gemensam 

företagskultur är och vilka värderingar som är viktiga att förmedla. 

Värderingarna bör synliggöras så tidigt som möjligt och förankras genom att 

visa att företaget vill leva upp till dem. Värderingarna kan också påverka vad 

som anses vara ett gott ledarskap. Om en av företagsvärderingarna är t.ex. ”vi 

värnar om våra anställda”, då ska det också märkas i ledarskapet genom att 

cheferna är lyhörda för sina medarbetares individuella behov. Ytterligare ett 

övergripande ställningstagande är hur styrande riktlinjerna för 

chefsintroduktionen ska vara för ansvarig chef. Med det menar jag hur stort 

utrymme det ska finnas för en chefs egen kreativitet när en nytillsättning av 

underställd chef ska göras och om riktlinjerna för chefsintroduktion är förslag 

och rekommendationer eller måsten. Under intervjuerna framkom det att de 

mallar och dokument som finns idag ger mycket tolkningsutrymme och att det är 

upp till varje chef att bestämma kvalitén på introduktionen och att det då är lätt 

att bortprioritera introduktion för sådana uppgifter som pockar på större 

uppmärksamhet. Ett fylligare material med förslag på hur man som chef kan gå 

tillväga i olika situationer efterfrågas så att man kan välja det som passar den 

egna verksamheten och situationen om man själv inte har en egen idé i frågan 

och då själv slippa forska om t.ex. mötesteknik eller vad som enligt avtal t.ex. ett 

medarbetarsamtal ska innehålla. 

 

För att kunna sätta upp ramarna för en rutin kring chefsintroduktion finns en rad 

frågor som arbetsgivaren behöver ta ställning till. Den huvudsakliga frågan är 

vad chefsintroduktionen ska resultera i, vilket kan likställas med vilken output 

som är önskvärd. En delfråga i denna fråga är vilka kvalifikationer som är 

uppställda för en chef, d.v.s. vilka kunskaper arbetsuppgiften kräver av en chef.  

 

En annan fråga att beakta är hur chefsintroduktionen ska utvärderas. Utan ett 

tillförlitligt feedbacksystem är det svårt att veta om de önskade resultaten är 

uppnådda och vilka förbättringar som kan göras (French & Bell, 1999).  

 

De olika ställningstagandena som är beskrivna i de tre styckena ovan kan vara 

de samma över hela koncernen eller så kan olika divisioner och 

underavdelningar ta sina egna. 

 

Vad gäller utformningen av chefsintroduktion anser både informanterna och 

Englund (1999) att chefsintroduktionen måste individanpassas. Introduktionen 

behöver bestå av både en allmän del som innehåller det alla anställda behöver 

veta, oberoende nivå, och en mer chefsspecifik del som är anpassad till den egna 

verksamheten. Från arbetsgivarens sida skulle då ett baspaket kunna sättas ihop 
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med förberedda tillvalsmoduler att lägga till beroende på den kompetens som 

den specifika individen besitter och vilka kvalifikationskrav som den specifika 

tjänsten innehåller. Baspaketet kan handla om hur det är att vara chef inom 

koncernen och kännedom om rutiner kring månadsrapportering, planering och 

uppföljning (Englund, 1999). Tillvalsmodulerna skulle kunna innehålla olika 

utbildningar i t.ex. ledarskap, ekonomi, arbetsrätt, eller information om interna 

eller externa nätverk eller mentorskapsprogram. Sedan ska det bara vara att 

plocka det som passar bäst efter förutsättningar och intresse. Att erbjudas 

överlapp och utbildning tycker jag kan vara en av de individanpassningar av 

chefsintroduktionen som kan göras. Att arbeta parallellt passar mer en chef med 

lite tidigare erfarenheter av att vara chef eller om omfattningen av 

ansvarsområdet är så stort att det blir ohanterligt att få allt på eget bord från 

början. Motsättningen bland informanterna om man tycker det är bra eller inte 

med överlämning och att arbeta med överlapp med den man ska efterträda, eller 

om man själv är intresserad av att gå ledarskapsutbildning, verkar ha sin grund i 

tidigare erfarenheter. Vissa informanter önskar att få en chefsintroduktion 

genom att arbeta parallellt med den person man ska ta över efter medan andra 

tycker att det bara är tråkigt att inte få starta igång med att förverkliga sina egna 

idéer. Utifrån den studie som Howard och Bray (1988) presenterar förespråkas 

att en nyanställd omedelbart ska ges arbetsutmaningar med höga, realistiska mål 

för att de så fort som möjligt ska bli framgångsrika chefer. Att ges omedelbara 

arbetsutmaningar tycker jag skulle kunna vara förenligt med att arbeta parallellt 

till en början, huvudsaken är att den nye chefen inte bara blir en observatör den 

första tiden utan får ett tilldelat ansvarsområde som efter en tid kan utökas och 

om det dyker upp problem få tillgång till handledning av sin företrädare.  

 

Chefsintroduktion ska inte bara vara till för externrekryterad personal utan 

tidigare erfarenheter av personalansvar. Kompetens är situationsspecifik på så 

sätt att olika tjänster omfattar olika kvalifikationer och därför finns det motiv till 

att även internrekryterade chefer med tidigare erfarenheter av personalansvar 

även de får introduktion när de kommer till en ny post. Den nya tjänsten kan 

innebära nya förutsättningar de tidigare inte har erfarenheter ifrån. Det är 

avvägningar som måste göras i varje enskilt fall.  

 

Jag skulle vilja avsluta denna diskussion med några funderingar kring 

synpunkter och hur det praktiskt är möjligt att uppfylla några av de önskemål 

som framkommit. 

 

Drömintroduktion innebär för vissa en överlappning på 3-6 månader då den 

”gamle” chefen och den ”nye” arbetar parallellt – hur förenlig är det med en 

avgående chefs drömavslut? Är det möjligt rent ekonomiskt? Kan ett alternativ 

istället vara fler inplanerade uppföljningsmöten mellan företrädare och 

nuvarande chef? Det kan fungera om företrädaren finns kvar inom 
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organisationen. Det har ju också framkommit att en sådan kontakt inte alltid är 

önskvärd. 

 

Det är vanligt att den person man har efterträtt finns kvar på en ny position inom 

koncernen, kan det ha medfört att man inte tar så allvarligt på det här med 

avstämning och överlämnade när en ny chef ska tillsättas? Är intentionen att det 

ska ske en mer organiserad avstämning men att det skjuts upp för att det alltid 

finns tillfälle för det senare blir överlämnandet mer och mer inaktuellt ju längre 

tiden går. Om det över huvud taget är intressant att göra en överlämning i det 

enskilda fallet bör det nog finnas ett krav på en bestämd tidsperiod inom vilken 

den ska göras för att bli av och att det avsätts tid för överlämnande och 

handledning, vilket även Samuelsson (2005) kommer fram till behövs. 

 

Om koncernen förlitar sig på externa anordnare av kurser med ett allmäninnehåll 

som en ledarskapsutbildning kan vara, vilken kontroll har då arbetsgivaren över 

vad chefen får lära sig och om det som lärs ut går i linje med de värderingar och 

målsättningar som finns inom koncernen? Vilka krav kan man ställa på cheferna 

att de ska kunna om de inte ges ”rätt” utbildning och förutsättningar? 

 

Och varför har företaget uppsamlingsheat med introduktion för nya medarbetare 

bara två gånger per år? Det kan ju hända att en nyanställd hinner vara på plats ett 

halvår innan den officiella introduktionen äger rum. 

 

Hur mycket tid från ”chefsskapet ” får extraåtaganden som mentorskapsprogram 

och nätverk ta? Ska det ingå i befattningsbeskrivningen eller ska chefer läggs sin 

fritid på det? Är mentorskapsprogrammen till för den egna rekreationen eller för 

företagets bästa? Min personliga åsikt är att ingå i nätverk inte ska vara ett 

extraåtagande utan en förmån, precis som t.ex. att få träna på arbetstid, eftersom 

det utbyte och det stöd man kan finna genom att vara interaktiv med andra kan 

vara värd de resurser som krävs för ett upprätthållande både för den enskilde 

individen men också för företaget i stort.  

 

Slutsatser 

Det är bra att få veta vad som förväntas av en som chef och allt man som chef 

behöver känna till men det ska ändå finnas en frihet att utöva sitt ledarskap som 

man själv vill. Ovana chefer efterfrågar stöd och utbildning medan personer som 

arbetat som chef en tid känner ett behov av att få göra som de vill och applicera 

sina kunskaper på den egna verksamheten. 

 

Förutom tillgång till stöd om det behövs är tydliga målbilder, en klar 

ansvarsfördelning och rättvisa förutsättningar kritiska beståndsdelar för att 

kunna utföra arbetet och således viktiga element att beakta under 

chefsintroduktionen. Organiserade nätverk, mentorskapsprogram, möjligheten 
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att kunna rådfråga ens företrädare och en komplett informationsbank att tillgå 

ökar möjligheterna att kunna hantera de krav som personalansvariga chefer står 

inför. Genom dessa resurser ökar tillgängligheten till information, det finns 

möjlighet att kunna ventilera frågeställningar och enklare kunna lösa problem 

eller få idéer på olika tillvägagångssätt genom olika slags forum.  

 

Individanpassningen av chefsintroduktionen är nödvändig för att så snabbt som 

möjligt få den nytillsatte chefen hemmastadd i sin nya befattning vilket främjar 

både individen och företaget. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att göra en liknande studie inom ämnet 

chefsintroduktion med en rent företagsekonomisk frågeställning. Vilka 

ekonomiska konsekvenser chefsintroduktion kan ge skulle vara intressant att 

tydligare belysa, d.v.s. vilka ekonomiska vinster eller förluster olika 

tillvägagångssätt vid chefsintroduktion kan medföra på kort och lång sikt. På så 

sätt skulle det kunna vara möjligt att avväga hur stora (eller små) resurser som 

behövs till chefsintroduktion för att ge den bästa avkastningen.  

 

Att göra en jämförande studie med avgående chefer i fokus istället för nytillsatta 

chefer och undersöka vilka kritiska beståndsdelar ett gott chefsavslut innehåller 

för att jämföra med de resultat som framkommit i denna studie skulle vara 

intressant. Ett gott chefsavslut skulle vara intressant för både den avgående 

chefen och för organisationen. Hur avgående chefers kompetens och 

förbättringsförslag kan tas tillvara för att gagna de som är kvar i organisationen 

kan också tillföra företagets förbättringsarbete i stort viktiga synpunkter och 

vara användbart vid rekrytering och introduktion för nyanställda. 
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Bilaga 1 

Information till deltagare i intervjustudien om chefsintroduktion 

 
Du har blivit ombedd av [företagsrepresentanten] att delta i datainsamlingen för min 

magisteruppsats. Jag heter Sofia Svensson och går fjärde året på programmet för 

Personal- och Arbetsvetenskap vid Linköpings Universitet. Uppsatsen är ett samarbete 

mellan mig och personalavdelningen (kontakt xxx xxx) inom koncernen [xxx]. 

 

Uppsatsen är en intervjubaserad studie som fördjupar sig i hur nytillsatta chefer genom 

introduktion bli hemmastadda i sin yrkesroll. Studiens huvudsakliga syfte är att med 

hjälp av redan tillsatta chefers reflektioner kring sin första tid på chefsbefattning få 

underlag till utarbetandet av ett chefsintroduktionsprogram inom [koncernen].  

  

Den hjälp jag behöver av dig är en intervju som beräknas ta ungefär en timme. 

Intervjun kommer att genomföras i lokalen [xxx] om vi inte kommit överens om annat 

och den kommer att spelas in med diktafon. Det material som samlas in under 

intervjun kommer endast att behandlas av mig och användas för denna studie. Efter 

avslutat arbete kommer allt intervjumaterial att förstöras. Arbetsgivare och 

intervjupersoner kommer inte att nämnas vid namn. Materialet från intervjuerna 

kommer att avidentifieras på så sätt att information som inte är nödvändig för studiens 

syfte kommer att tas bort, t.ex. namn och divisions- och avdelningstillhörighet, för att 

minska risken för att kunna koppla ihop vem som sagt vad. Slutprodukten, den tryckta 

D-uppsatsen, är offentlig och kommer därför att finnas tillgänglig tidigast från 

sommaren 2008 via universitetsbiblioteken och i elektronisk form via Electronic Press 

(www.ep.liu.se). Vid intresse förmedlar jag gärna en elektronisk kopia till dig när den 

finns tillgänglig.  

 

Deltagandet är frivilligt och går att avbryta om så önskas. Det är viktigt för mig att 

intervjusituationen känns bekväm för dig och att du känner en säkerhet i att 

informationen behandlas på ett tillförlitligt sätt. Det är inte dig som person jag vill 

undersöka utan dina upplevelser av din introduktionstid inom [koncernen]. Denna 

uppsats är en god möjlighet för mig att lära mig mer om introduktionens betydelse för 

nyanställda och arbetsgivaren förutom att den kommer att vara behjälpligt i 

förbättringsarbetet inom [koncernen].  

 

Tack på förhand för Ditt deltagande! 

Med vänliga hälsningar 

 

Linköping, april 2008  

Om något är oklart eller om frågor dyker upp så tveka inte att kontakta mig! 
Sofia Svensson 

xxxxxxxx@student.liu.se    

073-xxx xx xx    

 

Min handledare är Lauritz Brännström och finns på Institutionen för Beteendevetenskap och lärande, 

IBL, Linköpings Universitet, tel.: 013-xx xx xx, xxxx@.liu.se.



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bokad tid: 60 minuter/informant. Disponera ett par minuter till 

bakgrundsfrågor och kravspecifikation. 

 

Bakgrundsfrågor: (Berätta lite kort om…din befattning o plats inom 

koncernen) 

 Anställningstid 

 Division/avdelning 

 Befattning och chefsnivå 

 Antalet underställda 

 Yrkeshistorik – haft chefsposition förut? Hur länge? 

 (Ålder) 

 Externt eller internt rekryterad 

 Tillträtt ny tjänst eller tagit över efter någon annan 

 Anställningsform  

Kravspecifikation  

Hur ser din befattningsbeskrivning ut? Vad har du för arbetsuppgifter? 

Vad förväntas av dig som chef? 

 

Innan tillträdet och första tiden 

Kan du beskriva dina första kontakter med [koncernen]? På vilka vägar 

fick du jobbet? 

Vilken information fick du från [koncernen] inför din första arbetsdag? 

Vad hade du för förväntningar inför ditt tillträde? Uppfylldes de? 

Kan du beskriva första tiden som nytillträdd chef? Vad skedde under 

din första arbetsdag och arbetsvecka? 

Om informanten tagit över tjänst efter någon annan: Hur gick 

överlämnandet av arbetsuppgifter till? Överlappningsperiod, 

mentorskap, fadderskap eller liknande?



 

Kronologi hela introduktionstiden 

Hur började din anställning? Sattes du i arbete direkt eller fanns en 

tydlig inkörningsperiod? 

Hur skulle du vilja beskriva din introduktionstid, dvs. första året/åren? 

Vilka inslag, i vilken ordning, har introduktionstiden innefattat? 

Vad upplever du har varit fokus under introduktionstiden? 

Upplever du att du fått hjälp med att förstå [koncernens] mål och 

visioner? Hur? 

Tycker du att du har landat i din roll som chef? Om ja: när? 

Vad har varit till mest hjälp för dig att bli hemmastadd i din 

befattning? (”flaskhalsar”, när har det funkat bäst? Vad utmärker det?) 

Vad har varit svårast/tagit längst tid att ta till dig? 

Var kan du ventilera och diskutera frågor du inte kan prata med 

medarbetarna om? Finns det något samarbete i en ledningsgrupp där 

frågor kan tas upp? 

 

Utbildning  

Fått någon intern utbildning? Vad?  

Har du tagit del av någon ledarskapsutbildning inom [koncernen]?  

Har ev. utbildning varit till nytta? 

 

Förslag på förändringar 

Anser du att introduktionstiden har varit lyckad? Varför? 

Har du några förslag på förändringar på introduktionstiden vad gäller 

t.ex. upplägg, tidsplan eller innehåll? Andra förslag eller synpunkter? 

Har du saknat något under ditt första år som chef?



 

Hur tycker du att din drömintroduktion är? 

 

Ledarskap 

Hur tycker du en god chef är? 

Hur försöker du vara som chef? 

 

Avslutning  

Har du något du vill tillägga? 

 

Tack! 
 


