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Abstrakt 

Chefsintroduktioner har visat sig, i forskning, vara av största vikt för att en chef på rätt sätt ska komma in 
i sitt arbete, utföra bästa möjliga jobb och stanna hos organisationen så länge som möjligt. Forskning lyfter 
fram tre delar som viktiga för att underlätta för inträdet i organisationen. De delar som bör ingå i en 
chefsintroduktion är att skapa en systemförståelse, bli insocialiserad i kulturen på arbetsplatsen och 
nätverksskapande. Syftet med min studie är att undersöka om dessa delar finns i chefsintroduktioner i 
praktiken. Min studie är fokuserad kring en större organisation med cirka 10 000 anställda där jag har 
intervjuat 7 nyanställda verksamhetschefer om deras chefsintroduktion. Under intervjuerna framkom att 
systemförståelsen och insocialiseringen ingår i chefsintroduktionen, men att förbättringspotential finns. 
Nätverksskapande är inte något som i nuläget ingår i chefsintroduktionen, men som efterfrågas av de 
flesta cheferna. Cheferna presenterade förbättringsförslag som ska kunna verka för att hjälpa 
organisationen utveckla och förbättra chefsintroduktionen ytterligare. 

Nyckelord: chefsintroduktion, ledarskap, systemförståelse, socialisation, nätverk  
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INLEDNING 
Dagens chefer är mer stressade än genomsnittet, framför allt beroende på hög arbetsbelastning. Detta 
menar Lomberg (2012) som tagit del av Tjänstemännens Centralorganisations (TCO) undersökning av hur 
svenska tjänstemän egentligen mår. Studien tycks visa att 70 % av de deltagande cheferna hoppar över 
lunchen eller tar med sig arbete hem då de inte hinner klart på arbetstid. Undersökningen visar också att 
cheferna har svårt att koppla bort sitt arbete på ledig tid. Här, hävdar författaren bakom undersökningen 
Jana From, att de psykosociala frågorna behöver lyftas inom organisationen och organisationen behöver 
se vikten av en fungerande arbetsmiljö. En positiv arbetsmiljö för chefer påverkar också de anställda 
positivt (Lomberg, 2012). Svensson (2008) menar att chefen inte bara ska vara specialist för sin 
verksamhet och se utvecklingsmöjligheter, utan i många fall även fungera som en generalist där ansvar för 
ekonomi, personal och annan administration tillkommer.  

Svensson (2008) påvisar kostnaden av en rekryteringsprocess. Hon liknar det, att starta igång en ny chef, 
vid att starta igång en ny inventarie. Ofta lägger företag stora pengar på rekryteringsprocessen, men det är 
viktigt att komma ihåg att processen inte är slutförd när anställningsavtalet är påskrivet, utan här fortsätter 
en process som avgör hur chefen kommer trivas och prestera (Svensson, 2008). Företaget Korn/Ferrys 
samlade erfarenhet visar att det finns en risk att upp till 40 % av de nytillträdda cheferna slutar inom 18 
månader (Ahrnewald, 2009). För att undvika detta, pekar flera forskare på att för att nyanställda chefer ska 
kunna utföra ett bra arbete är det viktigt att de får en rätt introduktion i sitt arbete (Cirilo & Kleiner, 2003; 
Klein & Weaver, 2000; Chapman, 2009). De visar alla på att en chefsintroduktion bör innehålla en tydlig 
arbetsbeskrivning och olika inslag avsedda att introducera den nyanställda chefen till den rådande kulturen 
på arbetsplatsen. Englund (1999) pekar på vikten av att närmaste chef tar på sig uppgiften att guida den 
nya chefen rätt i organisationsdjungeln; allt för att underlätta och, framför allt, för att få behålla sin 
nyrekryterade chef. Vid en bristande introduktion får chefen själv kämpa sig in i organisationen och här 
tycks risken öka snabbt för stress som kan leda till sjukskrivning. Att genomgå en bristande introduktion 
kan också få konsekvenserna att den nyanställde slutar efter ett tag då han/hon inte hittar sin plats i 
organisationen och bland medarbetarna (Englund, 1999). En icke tillfredsställande start kan också leda till 
en ekonomisk konsekvens där processen kostar mer än om organisationen satsat på en bra introduktion 
(Lindmark & Önnevik, 2006). Gavric (2009) framhåller vikten av en välplanerad rekryteringsprocess i sin 
artikel Kvalitet efterfrågas. Här visar hon att en ogenomtänkt process kan leda till stora ekonomiska och 
arbetsmiljömässiga problem. Därför är det av största vikt att företaget genomför ett noggrant arbete kring 
kravprofil och urval. På detta sätt, menar Gavric (2009), kan de ekonomiska kostnaderna sänkas. 

Ett sätt att möta problematiken skulle kunna vara en standardiserad introduktionsrutin för att säkerställa 
att all nödvändig information kommer fram till den nyanställde chefen. Englund (1999) menar att om den 
nya chefen introduceras korrekt kommer han/hon snabbare in i sitt arbete i rätt tempo och med rätt krav 
på sig. Resultatet av introduktionen påverkar klimatet på arbetsplatsen; vid bristande introduktion gör sig 
stressen och chefens bristande förmåga att leda verksamheten påmind i hela organisationen.  

Rubenowitz (2004) skriver att det av en chef krävs en helhetssyn och en gedigen strategisk-ekonomisk 
kompetens som innebär att chefen bör ha kunskap om organisationen han/hon befinner sig i för att 
kunna placera in sig själv och veta vem han/hon ska vända sig till vid olika frågor. När den anställde 
förstår helheten och sambanden mellan allt som försiggår i organisationen kan han/hon anpassa sitt eget 
arbete och lärande till organisationens mål och strategi (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Att få kunskap om 
den formella strukturen ger också en vetskap om vem som är viktig inom organisationen (Klein & 
Weaver, 2000). Morrison (2002) framhåller också tanken om att upprätta ett nätverk med nyckelpersoner 
som kan ge den nyanställde svar på frågor eller bistå med annan service. Det är också något som ökar 
tryggheten för personen. Detta ger en systemförståelse för hur organisationen ser ut och studier visar att 
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nyanställda har större förtroende för organisationen då deras nätverk innehåller medlemmar från olika 
avdelningar och nivåer inom organisationen. 

Jag har tagit del av forskning som visar på liknande slutsatser om vilka beståndsdelar en introduktion bör 
bestå av för att leda till att en nytillträdd chef kommer in i sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. 
Dessa har visat sig vara att skapa en systemförståelse över organisationen, insocialisation i rådande kultur 
på arbetsplatsen och nätverksskapande. Efter sökning i universitetsbibliotekets databaser har jag inte 
funnit några studier som visar huruvida de strategier som tidigare forskning pekar ut som gynnsamma vid 
nyanställning av chefer tagits tillvara på o praktiken, varför jag funnit det intressant att genomföra en 
sådan studie.  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Denna studie kretsar kring nytillträdda verksamhetschefer på en större organisation med cirka 10 000 
anställda och deras upplevelse av sin chefsintroduktion. Studien fokuserar på chefernas syn på om och hur 
de fick stöd att tillgodose sig systemförståelse, hur de socialiserats in på arbetsplatsen och om det finns 
någon tanke kring nätverk/nätverksskapande i introduktionen. Syftet med studien är att undersöka om, 
det som forskning identifierat som viktiga beståndsdelar i en chefsintroduktion, tagits till vara och blivit till 
praktisk verklighet inom organisationen. 

• Hur är chefsintroduktionen upplagd och med vilket innehåll? 
• Har organisationen någon uttalad tanke för hur verksamhetscheferna ska tillägna sig 

systemförståelse? 
• Vilka delar i chefsintroduktionen syftar till att socialisera in den nya verksamhetschefen i kulturen 

på arbetsplatsen? 
• Uppmuntrar chefsintroduktionen till nätverksskapande och i så fall hur? 
• Finns det, från de nytillträdda verksamhetscheferna, några förslag till förbättring och utveckling av 

chefsintroduktionen? 
 

BAKGRUND OCH TIDIGARE STUDIER 
För att få en bakgrund till ämnet om chefsintroduktion har jag fördjupat mig i tidigare forskning och sett 
att de delar som återkommer rör främst systemförståelse, socialisation och vikten av att skapa ett nätverk. 
Detta för att underlätta ingången i företaget och för att få en så bra och bred bild av organisationen som 
möjligt. Jag kommer inleda min bakgrund med ett avsnitt om introduktion och sedan följer ett avsnitt om 
ledarskap. Detta för att visa på vikten av att en tillfredsställande introduktion har visat sig vara en 
förutsättning för att underlätta ett gott ledarskap. Efterföljande avsnitt tar upp vikten av att känna till 
företagets uppbyggnad för att hitta sin plats i organisationen (systemförståelse), socialisation och 
nätverksskapande.  

Introduktion 
Rubenowitz (2004) definierar introduktion som hela den process, under vilken en individ kommer in i en 
ny arbetssituation. Vid första kontakten med företaget skapas en grundattityd som kan vara såväl positiv 
som negativ och som ofta tycks prägla individens inställning till organisationen. En gedigen och 
välplanerad introduktion kan hjälpa individen att få en positiv och inspirerande känsla för sin nya 
anställning (Rubenowitz, 2004). Granberg (2011) använder Armstrongs definition av introduktion där han 
visar på fyra syften med introduktionen. (1) Att jämna väg för de inledande skedena då allting ter sig 
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främmande och obekant för den nye. (2) Att snabbt grundlägga en positiv inställning till företaget hos den 
nyanställde, så att han/hon vill stanna. (3) Att den nyanställde uppnår goda arbetsresultat på kortast 
möjliga tid. (4) Att minska risken för att den anställde slutar snabbt (Granberg, 2011, s 460).  

Exakt hur en introduktion ska se ut finns inte nedskrivet i Arbetsmiljölagen (AML), då detta är beroende 
av organisation och arbetsuppgifter, men däremot finns riktlinjer. I AML kap 3, § 3 finns rådet att 
arbetsgivaren ska: ”se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att 
arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet” (Arbetsmiljöverket, 2011). 
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2003:04, § 7, beskriver att en introduktion bör inledas i ett 
tidigt skede. Introduktionen ska innefatta en inblick i verksamheten, vilka risker som finns, samt vem man 
skall vända sig till i frågor kring det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2003:04§ 7). Genom att lägga 
upp ett standardiserat och välplanerat introduktionsprogram skapas, enligt Rubenowitz (2004), garantier 
för att viktig information om rutiner, policys och andra regler inte missas och därmed kan risken för 
olycksfall minska. Om den nyanställde får en positiv känsla vid introduktionen skapas bättre 
förutsättningar för arbetstrivsel och mindre personalomsättning (Rubenowitz, 2004). Granberg (2003) 
föreslår att introduktionen bör delas in i olika tidsaspekter, exempelvis: innan chefens första dag, 
anställningsdagen, en månad efteråt, ett halvår efter och så vidare. Författaren menar detta för den 
nyanställde ska få en introduktion där inget tappas bort och där han/hon får tid att komma in i arbetet i 
lugn och ro. För större organisationer föreslår Granberg (2003) ett standardiserat och välplanerat 
introduktionsprogram för att underlätta informationsöverföringen och att vissa delar även kan tas 
gruppvis. I introduktionsprogrammet bör det, enligt Rubenowitz (2004), ingå människor från olika nivåer i 
organisationen. Författaren anser att högsta ledningen bör finnas med för att förmedla hur organisationen 
är uppbyggd och fungerar idag. Programmet bör även innehålla information från högsta ledning om 
företaget (historik, nuläge och framtid), träffar med övriga chefer i företaget för information om olika 
verksamhetsområden, information om företagets kommunikationsmedel, introduktion från reception och 
ett utbildningsprogram med arbetsrelaterad undervisning (Englund, 1999; Cirilo & Kleiner, 2003). 

Svensson (2008) har gjort en studie av nyrekryterade chefer och deras tankar kring introduktionen. Det 
som framkommer är att det bör vara förberett när chefen ska börja och att låta en chef få tid på sig att 
komma in i verksamheten. Önskemål framkom om att få mer kunskap om olika krav och skyldigheter 
man har att rätta sig efter som chef över en verksamhet. Ett förslag framkom om ett sammanställt 
chefspaket med material om lagrum och även verksamhetsspecifika lathundar för olika befattningsnivåer 
som ger svar på vanliga frågor som man kan möta som ny chef (Svensson, 2008). 

Ledarskap  
Det finns speciella aspekter på chefer i organisationsledningar, menar Rubenowitz (2004). En av dem är 
förmågan till strategisk vision och att föra ut den till medarbetarna. Här avses en klar föreställning om 
organisationens långsiktiga inriktning och mål. En chef behöver, enligt författaren, ha kunskap om 
målbilden för den stora organisationen och den strategiska vägen att nå dit, för att kunna leda sin enhet 
och sina medarbetare mot samma mål. Ledningen inom den stora organisationen har visat sig ha en stark 
uppgift i att förmedla en långsiktig vision till sina underställda chefer och få dem att aktivt verka för den 
strategiska planeringen med sikte på målet (Rubenowitz, 2004). Rubenowitz (2004) tar upp en annan viktig 
ledaregenskap: förmågan att handskas med förändringar, där motivation och effektivitet är viktiga ledord. 
I dagens och framtidens samhälle tycks förändringar vara något som blir alltmer vanligt och här behövs en 
ledare som kan sin organisation och som kan möta sina medarbetare på rätt sätt för att kunna guida dem 
rätt. En chef som genomgått en bristande introduktion och saknar kunskap om hur organisationen är 
uppbyggd och hur den fungerar, kommer, enligt Rubenowitz (2004), att ha stora svårigheter att leda sina 
medarbetare. Tollgerdt- Andersson (1995) menar att organisationer bör betona betydelsen av att ha en väl 
utvecklad strategi för vilka ledare man vill ha, hur rekryteringen går till och hur den nya chefen 



4 
	  

introduceras och utvecklas i sitt ledarskap. Denna strategi bör gå hand i hand med organisationens övriga 
strategi (Tollgerdt-Andersson, 1995). 

Skillnader i ledarskap mellan privat och offentlig sektor 
Vid en nyrekrytering av en chef är det inte helt ovanligt att personen kommer från en annan sektor och 
har provat ledarskapet inom en annan sorts organisation. Den mest fundamentala skillnaden mellan privat 
och offentlig sektor är, enligt Tollgerdt-Andersson (1995), den politiska dimensionen i den offentliga 
sektorn. Hon menar att detta ofta medför en ökad komplexitet, då den politiska styrelsen är sammansatt 
på en konfliktbasis med många olika åsikter om hur organisationen bör styras. En annan problematik som 
hon tar upp, är att man som chef måste sätta sig in i och anpassa sig till olika lagar och regler, vad gäller 
verksamheten och beslutsfattande. Tollgerdt-Andersson (1995) menar att som chef i privat sektor har du 
ofta själv makten över verksamheten, men i en politiskt styrd organisation beror mängden inflytande och 
makt helt på vilket förtroende du ges av den politiska ledningen. I en demokratiskt styrd verksamhet finns, 
enligt författaren, vissa krav som måste uppfyllas vilket även innefattar krav på insyn i organisationen och 
att chefer och ledare ofta hamnar i fokus i den massmediala debatten på ett helt annat sätt än chefer inom 
den privata sektorn. Det finns också likheter i ledarskapet mellan privat och offentlig sektor. Från en 
studie gjord av Tollgerdt-Andersson (1995) framkommer att likheterna ligger i flera allmängiltiga 
ledaregenskaper, t.ex. att kunna entusiasmera medarbetarna, vara lyhörd, formulera mål, driva 
verksamheten effektivt osv. Samtidigt, hävdar hon, att man bör vara medveten om de djupliggande 
skillnader som finns bland annat i fråga om lagar, styrmekanismer och värderingar, varför man måste vara 
försiktig med att anamma näringslivets managementidéer i offentlig verksamhet. Studien visar också att 
uppfattningen om att utvecklingsmöjligheter och arbetsvillkor skulle vara sämre i offentlig sektor tycks 
sakna verklighetsanknytning (Tollgerdt-Andersson, 1995). 

Forskning har visat att för att kunna leda sin verksamhet i rätt riktning är det viktigt att ha kunskap om 
hur organisationen är sammansatt och vem som har vilken position inom organisationen. Detta kallas i 
forskningsvärlden för att ha/få en systemförståelse. I följande avsnitt förklaras begreppet och tidigare 
forskning i ämnet tas upp. 

Systemförståelse  
Systemförståelse handlar, enligt forskare, om att ha en bild av hur organisationen är sammansatt och 
fungerar. Detta är något som tycks vara extra viktigt, för stora organisationer, att ta med som en punkt i 
introduktionsprogrammet, då man lätt missar sin egen plats i den stora organisationen.  

Cirilo & Kleiner (2003)  förordar en trestegsmodell som vilar på tre hörnstenar: Förberedande 
introduktion, Orientering i organisationer och Orientering till arbetet. Under organisationsorienteringen 
får den nyanställde kunskap om hur organisationen är sammansatt; företagets historia, information om 
affärsverksamheten och kontexten företaget befinner sig i, organisationens filosofi, mission och struktur, 
arbetstagarförmåner, policys, värderingar, en rundvandring och en presentation av ledningen för företaget. 
Allt detta ska, enligt Cirilo & Kleiner (2003), hjälpa den nyanställde att förstå sin plats i organisationen; 
vart i organisationen han/hon befinner sig och vilka som finns tillgängliga i stödfunktioner. Detta är även 
viktigt för att få en förståelse för hela företaget. Att ha en uppfattning om hur organisationen är 
sammansatt, bakgrundskunskap om organisationen och vilka mål och strategier som finns har visat sig 
göra chefen till en bättre ledare. Cirilo & Kleiner (2003) menar att en ledare som kan sin organisation har 
kunskapen om åt vilket håll han/hon ska leda sin verksamhet så att den går i linje med organisationens 
övriga mål och strategier. Forskarna hävdar att detta kan bidra till en konkurrenskraftigare organisation där 
alla avdelningar arbetar mot samma mål (Cirilo & Kleiner, 2003). Morrison (2002) stödjer Cirilo & 
Kleiners tankar och hävdar att chefen på företaget bör ha kunskap om hur organisationen är sammansatt, 
gärna utifrån ett organisationsschema, för att kunna leda sin specifika avdelning, inom organisationen, på 
rätt sätt.  
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Lyles & Schwenk (1992) menar att systemförståelse är något som rör helheten i organisationen. 
Systemförståelse handlar, enligt Lyles & Schwenk (1992), om organisationens mål, strukturer och 
värderingar och hur dessa anpassas på olika sätt ute i organisationen. Att ha en systemförståelse tycks 
också ge en helhetsbild över hur organisationen är sammansatt. Forskarna visar att systemförståelse ser 
olika ut i olika företag och det är ledarskapet som utformar strukturer och strategier. Beroende på hur de 
kommunicerar sina mål och strategier faller tanken olika ut på olika företag (Lyles & Schwenk, 1992).  

För att få en förståelse för hur organisationen är sammansatt är det, enligt forskning, viktigt att 
introduktionen innehåller en förklaring utifrån till exempel organisationsschemat. Jacobsen & Thorsvik 
(2008) skriver om systemförståelse utifrån Peter Senges fem discipliner där systemförståelse utgör den 
femte och grunden för de andra fyra. Systemtänkande är, enligt Senge, den viktigaste disciplinen och 
innebär att man förstår helheten och sammanhangen i sin egen organisation och den kontext som 
organisationen befinner sig i. När den anställde förstår helheten och sambanden mellan allt som försiggår i 
organisationen kan han/hon anpassa sitt eget arbete och lärande till organisationens mål och strategi 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

För att en nyanställd chef ska få bästa möjliga introduktion till organisationen är det viktigt att utgå från 
den nyanställde och allt han/hon har att inhämta som ny i organisationen, menar Granberg (2011). Han 
hävdar att det ofta förekommer korvstoppning; att olika specialister kommer in till den nyanställde med 
någon timmes mellanrum och snabbt ger ifrån sig så mycket information som möjligt. Det är bra att måla 
upp bilden av organisationen för den nyanställde, menar författaren, men ofta har man för höga 
ambitioner, då den nyanställde korvstoppas med information vilket lätt kan leda till att bilden av 
organisationen blir rörig. Granberg (2011) pekar på vikten av att komma ihåg att syftet med 
introduktionen kan vara olika för företaget respektive den nyanställde. Att få en systemförståelse med 
kunskap om hur organisationen hänger ihop är viktigt för att själv kunna placera sig på rätt ställe i 
organisationsschemat, men om företaget inte har ett genomtänkt tillvägagångssätt blir istället bilden rörig 
och den nyanställde chefen har svårt att placera sig (Granberg, 2011). 

Att få systemförståelse tillgodosedd är något som, enligt Granberg (2011), underlättar för chefens nästa 
steg i introduktionen – socialisering in i verksamheten. Hur kan introduktionen hjälpa chefen att komma 
in i kulturen och att hitta sin plats i verksamheten? Detta handlar nästa avsnitt om.   

Socialisation 
Hess (1993) har skrivit en artikel med fokus på organisationer som vill bli produktiva och som, genom den 
processen, har fokus på medarbetarna. Han menar att inom varje socialt konstruerad enhet finns en kultur 
som han definierar:”a common set of shared meanings or understandings about the group or the organization and it´s 
problems, goals and practices” (Hess, 1993, s 190). Detta tycks få medlemmarna att förstå, skapa en 
referensram och skapa ett schema för koder för att strukturera vardagen. Det organisatoriska isberget är, 
enligt French & Bell (1990, i Lindmark & Önnevik, 2004) en bra bild på de olika nivåerna av kultur i en 
organisation. Bilden är konstruerad utifrån formella och informella aspekter där de formella aspekterna 
(mål, teknologi, struktur, skicklighet och förmåga och finansiella resurser) befinner sig på den del av 
isberget som är ovan vattenytan. Under ytan finns de informella aspekterna (attityder, värderingar känslor, 
interaktion och gruppnormer). French & Bell hävdar att då dessa inte syns är de extra viktiga att informera 
om vid en introduktion (Lindmark & Önnevik, 2004). 

Forskning visar att som nyanställd börjar en läroperiod där företagets normer, värderingar och policys ska 
tas in för att själv kunna placera sig i organisationen (se till exempel Klein & Weaver, 2000; Hess, 1993; 
Filstad, 2004). Klein & Weavers (2000) studie som rör om socialisation för nyanställda har betydelse i 
deras framtida arbete visar att en introduktion är viktig. Att få kunskap om ett företags historia, traditioner 
och värderingar är något som, enligt Klein & Weaver (2000), hjälper den nyanställde att snabbare komma 
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in i gemenskapen på företaget och kunna delta i diskussioner, konversationer och snabbare bli accepterad 
som ”en i gänget”. Det har visat sig att genom att delta i ett gediget introduktionsprogram får den 
nyanställde en stark känsla av samhörighet med sina medarbetare och organisationen i stort och blir 
därmed en bra ambassadör för företaget utåt (Klein & Weaver, 2000).  

Hess (1993) menar att den nyanställde tycks ha ett val att delta i den existerande kulturen eller inte. Dock 
har det visat sig att vid ett deltagande presterar personen bättre och har en mer positiv hållning till arbetet. 
Möjligen för att han/hon får känna sig som en i gemenskapen. Hess (1993) studie har fokuserats kring två 
centrala element; effektivitet och arbetstillfredsställelse. Författaren visar att medarbetare som är nöjda 
känner tillfredsställelse över sitt arbete. Assimilation in i organisationen innehåller, enligt Hess (1993), två 
processer; socialisation och persionalisering av arbetet, vilket handlar om att komma in på arbetsplatsen 
och att göra sitt arbete till sitt eget. Hess (1993) menar att det handlar om att skapa en identitet, både i 
kulturen och i sitt arbete. En viktig sak att komma ihåg i dessa processer är, enligt Hess (1993) att alla 
människor är olika och tar emot information på olika sätt. Därför, menar han, är det viktigt att ha olika 
responssätt från den nyanställde i åtanke när information förmedlas, så att informanten inte blir ställd och 
inte kan fortsätta sin information. Hess (1993) visar vidare att det är viktigt att komma ihåg att varje ny 
medarbetare har olika bagage; en kan vara helt ny i arbetslivet och någon annan kan ha 15 års erfarenhet, 
vilket gör att socialisationen blir annorlunda. En god socialisation innefattar, enligt Hess (1993) att den 
nyanställde skapar ett gott förtroende för organisationen och att de känner tillit till ledning och 
verksamhet. 

Wenger (1998) beskriver vikten av att få ta del av kulturen på arbetsplatsen genom termen Communities 
of practice. Han menar att vi överallt ingår i olika små sociala gemenskaper och att detta även sker på en 
arbetsplats. En social gemenskap skapas, enligt författaren, med likasinnade och är till för att skapa 
trygghet och känsla av tillhörighet på ett företag som annars är betraktat som stort och ogreppbart. I en 
social gemenskap som denna verkar gränserna vara lösa och vem som helst får vara med. Det som avgör 
vem som ingår i dessa gemenskaper beror på identifikation med de andra medlemmarna i gruppen, där 
medlemmarna talar samma språk, har liknande värderingar och umgås kring samma tanke (Wenger, 1998). 
Detta pekar i samma riktning som det Hess (1993) skriver om, att man kan välja att anamma kulturen eller 
inte. Tar man till sig kulturen ökar möjligheterna för att personen stannar på sin nya arbetsplats (Hess, 
1993).  

Filstad (2004) har gjort en studie om förebilder och organisationssocialisation. Studien utfördes på 
fastighetsmäklare och författaren framkom med sju viktiga punkter att tänka på då en ny kollega 
introduceras i verksamheten. Den första punkten handlar om den nyanställdes personliga egenskaper 
(självförtroende, förväntningar och erfarenheter) och att detta är något som måste komma fram tidigt i 
”lära-känna-processen”. Efterföljande punkter i Filstads (2004) studie handlar bland annat om vikten av de 
fyra-sex första veckornas upplevelse av organisationen. Upplevelsen har visat sig vara något som följer den 
nyanställde i framtiden. Tidig positiva upplevelser av arbetsplatsen ger, enligt Filstad (2004), en tro på sig 
själv att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Organisationen bör arrangera möjligheter för den nyanställde 
att utföra sina arbetsuppgifter i interaktion med etablerade medarbetare. Vidare hävdar Filstad (2004) att 
organisationen också bör förse den nyanställde med potentiella förebilder i arbetet och möjliggöra för dem 
att interagera och observera arbetsätt. Forskare har kommit fram till att det också är viktigt att de 
informella reglerna når fram tidigt till den nyanställde. Detta för att underlätta då han/hon själv ska ta sina 
steg in i kulturen och gemenskapen. Den sista punkten i Filstads (2004) studie berör vikten av att den 
nyanställde bör få vara ny från tillträde och tolv månader framåt och att en social och kulturell läroprocess 
pågår under hela denna tid. Författaren menar att det största bidraget som kommit ut av studien är att en 
nyanställds organisationssocialisation måste ses som pågående från det att personen träder in i företaget 
och cirka 12 månader framåt (Filstad 2004). 
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Statens Kvalitets- och kompetensråd har gett Institutet för personal- och företagsutveckling uppdraget att 
belysa hur det ur olika aspekter upplevs att vara ny chef i statsförvaltningen. Resultatet av studien visar att 
det finns en avsaknad av introduktionsprogram för många chefer. Detta kan snabbt leda till en negativ 
inledande socialisationsfas, vilket tyvärr ofta följer med in i arbetet. Studien visar också att ett nätverkstänk 
är viktigt där ett nära samarbete med personal- och ekonomiavdelningen är mycket positivt för chefens 
introduktion i sitt nya arbete (Eriksson & Hede, 2004).  

Vikten av att få delta i ett nätverk har genom forskning visat sig vara en nyckel i 
introduktionsprogrammet, till hur väl den nyanställde chefen assimileras i sitt arbete (se till exempel 
Morrison, 2002; Fang, Duffy & Shaw, 2011). Vidare menar samma forskare att det också har visat sig att 
genom att bilda nätverk runt omkring sig, både professionella och vänskapliga kan chefen utföra ett bättre 
arbete, genom att han/hon har ett värdefullt rådgivande och erfarenhetsbaserat stöd runt sig. Mer om 
detta i nästa avsnitt. 

Nätverk  
Fang, Duffy & Shaw (2011) har fokuserat sin forskning runt nätverk som en del i socialisationen. De 
menar att när en nyanställd kommer till företaget känner han/hon en osäkerhet, men den osäkerheten 
reduceras av olika kommunikationskanaler där han/hon får information om kulturen och strukturen i 
organisationen. När den nyanställde träder in i organisationen möts han/hon av nya gemenskaper som 
tycks resultera i formella och informella nätverk inom organisationen som är till stor användning för den 
nyanställdes framtida arbete inom organisationen. Fang m.fl. (2011) menar att en organisation kan hjälpa 
den nyanställde att skapa dessa nätverk genom att anordna formella, sekventiella eller konstruerade 
tillställningar då den nyanställde kan skapa nätverk med både nyckelpersoner inom organisationen och 
med personer i en mer vänskaplig form. Här är det också viktigt att komma ihåg att även den nyanställde 
har ett ansvar att skapa sina nätverk och här behöver kanske ledningen vara med och inspirera den 
nyanställde till att ta initiativ och skapa nätverk. Att skapa ett nätverk så snart som möjligt vid 
anställningens början kommer underlätta för den nyanställde och hans/hennes väg in i arbetet och på 
arbetsplatsen (Fang m.fl., 2011). 

Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att ett sätt att hantera en alltmer föränderlig omvärld är 
nätverksorganisering. Författarna tar upp två typer av nätverk; utbyte av varor och tjänster och 
informationsutbyte. Det är snarast den sista som är aktuell i föreliggande studie. Det finns, enligt 
författarna, olika sätt att strukturera ett informationsnätverk och ett av dem är att upprätta ett personligt 
nätverk som innehåller relationer mellan individer. De menar att dessa är ofta decentraliserade och 
innehåller ingen direkt formell struktur; samordningen sker på grundval av personlig bekantskap, 
gemensamma normer och värderingar. Här kan både tips och erfarenheter utbytas som kan hjälpa 
individen framåt. Jacobsen & Thorsvik (2008) pekar på en ytterligare typ av nätverk. De menar att i många 
fall finns även ett parallellt nätverk som kallas professionsnätverk vilket innehåller personer med liknande 
utbildnings- och yrkesbakgrund. Dessa är, enligt författarna, också vanligen informella och 
decentraliserade men här kan en annan typ av kunskap utbytas för att underlätta för individen i sin 
yrkesprofession. Rubenowitz (2004) skriver också att det är nödvändigt att varje befattningshavare så 
snabbt som möjligt skaffar den information han/hon behöver genom ett informationsnätverk. Nätverket 
kan ha både horisontella, vertikala och diagonala förgreningar inom organisationen. Englund (1999) ger ett 
ytterligare exempel när han föreslår att det runt den nyrekryterade chefen bildas en styrgrupp 
innehållandes chef, chefens mentor och VD:n. Styrgruppen träffas en gång i månaden under ett år och 
gruppens uppgift är att fungera som ett rådgivande organ (Englund, 1999). 

Morrisons (2002) studie av nyanställda revisorer på en stor global revisorfirma visar på behovet av 
socialisation på en nätverks- och en vänskapsnivå (informational- or friendship networks) . Hon menar att 
en person tillgodoser sig mer informationella fördelar genom att ha ett nätverk runt sig med ett stort antal 
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olika människor. Författaren menar att ofta är relationsbanden i dessa nätverk lösa och kräver inget av 
varandra, men nätverket är till för att få varierad information och få en bredare syn på organisationen. 
Tillgången till mest information fås om nätverket, enligt Morrison (2002), innehåller olika medlemmar, till 
exempel från olika avdelningar inom organisationen, då den här typen av kunskap behöver ge ett brett 
perspektiv för att bli fulländad. Morrisons (2002) studie visar att nya chefer som har ett stort, brett nätverk 
över hela organisationen har större kunskap om organisationen och kan på ett bättre sätt leda sina 
medarbetare. Ett sätt, som forskaren föreslår, på vilket organisationen kan hjälpa den nya chefen att bilda 
sitt nätverk är att anordna introduktionsforum för nya chefer inom organisationen så att personen får 
möjlighet att träffa människor från olika avdelningar och nivåer inom organisationen. Vidare kan 
organisationen också anordna andra träffar, mentorsprogram eller förse den nyanställde chefen med namn 
på nyckelpersoner inom organisationen. Nätverk som utgör vänskapsnivån är, enligt Morrison (2002), till 
för att underlätta insocialisationen för den nyanställde. Här är de känslomässiga banden starkare och är till 
för att hjälpa och stötta den nyanställde i sin nya position för att komma in i den rådande kulturen på 
företaget (Morrison, 2002). 

Svenssons (2008) studie visar också på vikten av att få sitta ner med chefen för de olika avdelningarna på 
företaget och få information om förhållningssätt och rådande rutiner, t.ex. inom HR, ekonomi, IT osv. 
Nätverk kom också på tal i studien och fördelen av att ha ett nätverk både inom och utom företaget, för 
att som chef kunna hjälpa varandra inför olika frågeställningar man stöter på. Nätverk utanför företaget 
skulle kunna vara något slags mentorskap eller liknande (Svensson, 2008).  

Slutsatser utifrån tidigare forskning 
Det som kommit fram av tidigare forskning är att en välplanerad, tillfredsställande introduktion tycks vara 
en nyckel till hur väl och hur fort en nyanställd kommer in i sitt arbete. Det har även betydelse för den 
nyanställda chefens framtida ledarskap, då de tre presenterade viktiga beståndsdelar; systemförståelse, 
socialisation och nätverksskapande, är viktiga att ha med sig i ledarskapet. I rollen som ledare är det viktigt 
att vara medveten om att det finns skillnader mellan den offentliga och den privata sektorn. Den största 
skillnaden att vara chef i en privat och offentlig sektor är att i den privata sektorn är det chefen själv som 
bestämmer. Den offentliga sektorn styrs av beslutande politiker.  

Kunskapen om hur organisationen är sammansatt; att skapa sig en systemförståelse, framhävs som viktigt 
då chefen bättre kan styra sin verksamhet om han/hon vet var i organisationen han/hon befinner sig. 
Möjligheten att få bli introducerad i kulturen på arbetsplatsen; såsom värderingar, normer och informella 
regler, är enligt forskning, avgörande för om den nyanställde kommer trivas och kunna delta fullt ut i 
kulturen på arbetsplatsen. Forskning lyfter även fram värdet av att få ingå i ett professionellt nätverk, då 
man i nätverket kan dela erfarenheter och få tips och råd i frågor och problemsituationer. Detta är något 
som verkar effektivisera chefens egna arbete. 

Då systemförståelse, socialisering och nätverksskapande har visat sig vara av stor vikt i en 
chefsintroduktion väcktes intresset att undersöka om dessa delar ingår och framhävs som viktiga i en stor 
organisation i Sverige. Vad anser verksamhetscheferna vara viktiga delar i en introduktion, vad ingår i 
dagens introduktionsprogram och hur kan detta program förbättras utifrån de tre presenterade temana, är 
något som fokuserats i intervjuerna i studien.  
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METOD 
I detta avsnitt visas på valet av metod och arbetsgång vid insamlandet av data. I studien användes 
nytillträdda verksamhetschefer inom en större organisation med cirka 10 000 anställda, som studieobjekt. 
Detta för att de har en stor omsättning på verksamhetschefer och det ökar behovet av att ha en 
fungerande introduktion. Organisationen valde att anlita mig för denna granskning vilket ökar 
tillgängligheten till information om organisationen. Fokus lades därför på att utröna om denna 
organisation har en tillfredsställande introduktion och om de nytillträdda verksamhetscheferna har några 
förbättringsförslag. 

Förberedelser 
Kvale & Brinkmann (2009) hävdar att det är viktigt att göra en genomgång av studien innan val av metod 
görs. Det handlar om formuleringen på forskningsfrågorna och att klargöra temat som ska undersökas. 
Starrin & Renck (i Svensson & Starrin, 1996) pekar på vikten av att skaffa sig förkunskaper inom det 
ämnesområde man är intresserad av att studera. De menar att dels för att det är det viktigt att känna till 
vad som redan är känt och inte, och dels för att inte ”uppfinna hjulet en gång till” (Starrin & Renck, i 
Svensson & Starrin, 1996). För att få en förförståelse av chefsintroduktioner på den studerade 
organisationen har, förutom tidigare forskning, även befintligt introduktionsprogram studerats och ett 
samtal har utförts med min kontakt på organisationen kring uppfattningen och konstruktionen av 
introduktionen. Organisationen har även genomfört chefsenkäter år 2005, 2007 och 2009, vilka jag har 
gått igenom och framför allt fokuserades punkten gällande introduktionen. 

Av förberedelserna framkom att studien bäst utförs med intervjuer som metod. Detta för att genom att 
samtala med respondenterna kunde mesta möjliga information komma fram och även för att möjligheten 
att ställa följdfrågor fanns. Att använda någon annan metod var inte aktuellt då hänsyn togs, framför allt, 
till tidsramarna för kursen och då lämpade sig djupintervjuer bäst. Vid en enkät skulle det behövas ett 
större antal verksamhetschefer att utföra enkäten på än de som tilldelats. Så på grund av antalet tilldelade 
verksamhetschefer och tidsaspekten kändes valet av intervjuer bäst som datainsamlingsmetod. 

Datainsamlingsmetod 
Intervjun används som metod för att utröna, upptäcka, förstå och lista ut beskaffenheten eller egenskapen 
hos någonting, menar Starrin & Renck (i Svensson & Starrin, 1996). För att fullfölja studiens syfte och få 
svar på frågeställningarna har semistrukturerade intervjuer gjorts utifrån ett frågeformulär med några 
teman och efterföljande frågor. Valet att göra semistrukturerade intervjuer gjordes för att ge respondenten 
möjlighet att prata fritt och ha möjlighet att kasta om bland de uppställda frågorna om det blir nödvändigt. 
Starrin & Renck (i Svensson & Starrin, 1996) kallar denna typ av intervju för icke-standardiserad och den 
utgår från ett antagande om att man inte från början kan veta vilka frågor som är viktiga och 
betydelsefulla. De menar vidare att intervjuaren måste utveckla, anpassa och följa upp vad som kan vara 
ändamålsenligt för situationen och för det centrala syftet med undersökningen.  

Starrin & Renck (i Svensson & Starrin, 1996) menar att det är viktigt att lära sig att ställa frågor. Meningen 
med detta är, hävdar de, att kunna samtala med olika människor på deras sätt, i deras roll. Här tycks 
förförståelsen få betydelse då den kan ge kunskaper att ”samtala med bönder på bönders vis” och ”högt 
uppsatta människor på deras vis”. Detta kan också ge respondenten ett förtroende för intervjuaren och 
underlättar friheten i svaren på frågorna (Starrin & Renck i Svensson & Starrin, 1996). Att samtala med de 
nytillträdda verksamhetscheferna på ett korrekt och respektingivande sätt var något som fanns i åtanke 
under alla intervjuer. Detta samtidigt som försök gjordes att känna in stämningen och den rådande 
kulturen för att bilda en djupare uppfattning kring deras tankar. 
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Urval av informanter 
Urvalet gjordes av min kontakt på den studerade organisationen och där fokus låg på nytillträdda 
verksamhetschefer som börjat sin tjänst det senaste 1 ½ åren. Ett tips uppkom även under en intervju om 
att träffa en annan, helt ny verksamhetschef. Sammanlagt intervjuades sju verksamhetschefer. Av cheferna 
är två kvinnor och fem män.  

Etiska överväganden 
Inför intervjuerna informerades mina respondenter om syftet med uppsatsen, frivilligheten, anonymiten, 
hantering av data och redovisning av resultat, utifrån Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer. Jag fick 
ett samtycke till deras deltagande i min uppsats. Att informera och fråga om detta skapar, enligt 
Vetenskapsrådet (2002), en trygghet för mina respondenter och kan öka deras frihetsgrad i delandet av 
information och åsikter. Mina intervjuer var svåra att hålla helt anonyma då min uppdragsgivare gett mig 
namnen. Detta hanterade jag, som Vetenskapsrådet (2002) skriver, genom att avidentifiera respondenterna 
och i mitt resultat endast benämna dem verksamhetschef 1-7. Detta för att de nytillträdda cheferna annars 
är lätta att identifiera för övriga inom organisationen och för att de ska känna sig trygga med att ge kritik 
och sina egna synpunkter på chefsintroduktionen.  Jag har även valt att gestalta innehållet i studien på ett 
sätt där varken informanter eller andra inom organisationen kan komma till skada, till exempel har jag inte 
redogjort för kritik riktat mot enskilda personer utan hållit fokus på de olika inslagen i 
chefsintroduktionerna.  

Tillvägagångssätt  
Jag tog en första kontakt med de 10 verksamhetscheferna via mail, där jag skrev om mitt syfte, nämnde 
om frivilligheten, anonymitet och avidentifikation, och frågade om de kunde avvara tid för en intervju 
angående deras chefsintroduktion. Fem av cheferna responderade snabbt och vi bokade tid via mail eller 
telefon. Till resterande fem chefer skickades ett påminnelsemail och det resulterade i en ytterligare 
intervju. Jag utförde även en telefonintervju med en chef som jag blev tipsad om under en tidigare 
intervju. 

Jag anser att det är nödvändigt att försöka locka fram så mycket som möjligt från respondenterna utan att 
styra deras svar. Då krävs det en bra blandning mellan öppna frågor, introducerande frågor och mer slutna 
frågor. Starrin & Renck (i Svensson & Starrin, 1996) pekar här på att göra en intervjuguide där tanken är 
att se till att under intervjun täcka av de punkter som är uppställda i guiden. För att strukturera guiden, 
menar författarna, att man kan samla punkter under teman. Jag konstruerade fyra teman som utgjorde 
utgångspunkten för mina intervjuer; introduktion, systemförståelse, socialisation och nätverksskapande (se 
bilaga 1). Under dessa teman ställde jag upp frågor som var nödvändiga att få svar på för att uppnå syftet 
med studien, beroende på vad respondenten själv berättade.  För att kunna täcka av mina teman är aktivt 
lyssnande, enligt Kvale och Brinkmann (2009), en förutsättning. Detta för att kunna veta om mina 
uppställda frågor är besvarade, behöver ställas eller om följdfrågor behöver konstrueras. Aktivt lyssnande 
bidar även till en följsamhet under intervjun, menar Starrin & Renck (i Svensson & Starrin, 1996). Enligt 
författarna innebär det att frågorna följer på det som respondenten svarat på under de föregående 
frågorna. De menar att som intervjuare gäller det här att vara uppmärksam och beredd på att följa upp det 
som sägs. Under mina intervjuer var jag fokuserad och lyssnade aktivt på respondenten för att kunna 
skapa en så följsam intervju som möjligt.  

För att kunna ägna största uppmärksamheten åt vårt samtal spelades alla intervjuer in, under förutsättning 
att mina respondenter godkände det. Våra samtal utfördes på respondenternas respektive arbetsplats och 
tog cirka 15-30 minuter. En intervju utfördes på telefon på grund av tidsbrist. Min första intervju utfördes 
som en pilotintervju, då jag testade om min intervjuguide gav de svar jag var ute efter. Då det visade sig att 
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jag fick fram mycket väsentlig information från intervjun, kommer denna intervju att räknas med i 
resultatet.  

Bearbetning 
Watt Boolsen (2007) menar att det är viktigt att göra en analys av de insamlade data för att kunna förstå 
och reflektera kring resultatet. Hon hävdar att genom att resultatet blottläggs underlättar en senare egen 
värdering och perspektivering av insamlandet. Som analysmetod valde jag att göra en samtalsanalys, som 
Boolesen (2007) föreslår, av intervjuerna och där jag noga letade efter svaren på mina frågeställningar. 
Efter varje intervju satte jag mig ner och sammanfattade mina tankar kring samtalet och därefter 
analyserade jag intervjuerna och bearbetade mina insamlade data efter de konstruerade temana. Kvale & 
Brinkmann (2009) förslår även att göra en meningskoncentrering för att underlätta insamlandet. Detta 
framhävs för att få fram essensen i det insamlade materialet. Meningskoncentrering var något jag använde 
under genomlyssningen av intervjuerna. Detta för att lättare kunna hitta svaren på mina frågeställningar.  

Då jag genomfört och skrivit ner essensen av mina intervjuer sammanställde jag dem i ett dokument. 
Detta för att få en bättre överblick över svaren relaterade till mina teman.  

Validitet och reliabilitet 
 I en studie som inhämtar kvalitativa data är det svårt att hävda reliabiliteten utan att väga in validiteten, 
enligt Svensson (i Svensson & Starrin, 1996). Han menar att om validiteten är god är också reliabiliteten 
det. Men omvänt, om reliabiliteten är god, är det inte en garanti att validiteten är det. Vidare menar 
författaren att reliabiliteten bör bedömas utifrån den situation och sinnesstämning som råder vid 
intervjutillfället. Reliabiliteten kan, enligt Svensson (i Svensson & Starrin, 1996), inte studeras enskilt, utan 
måste ses i samband med validiteten. Författaren tar bland annat upp Kvale som exempel när det handlar 
om att identifiera validiteten hos kvalitativa data. Kvale (1989, i Svensson & Starrin, 1996) menar att 
validering inom det kvalitativa området innefattar kontroll av trovärdigheten, en försäkran att det finns 
empiriska belägg och att man har gjort en rimlig tolkning. Något som använts i min studie är Kvales 
(1989, i Svensson & Starrin, 1996) kommunikativa validitet där författaren menar att intervjuarens 
tolkningar kommuniceras till respondenten för att klargöra att tolkningen är korrekt. Jag var noga med att 
respondera min tolkning av de svar som framkom från mina respondenter för att kunna göra en korrekt 
analys och öka validiteten. 

 

RESULTAT 
Efter att ha tagit del av tidigare forskning, befintliga dokument på den studerade organisationen 
(chefsenkäter, checklista m fl.) och gjort intervjuer med sju verksamhetschefer har en bra bild kring 
chefsintroduktioner och viktiga punkter i dessa framkommit.  

I detta avsnitt presenteras resultatet av de gjorda intervjuerna och respondenternas tankar kring deras 
chefsintroduktion. För att göra bilden klarare runt vilka delar cheferna tar upp om sin introduktion och 
vad de innehåller följer nedan ett inledande avsnitt rörande introduktionsprogrammet på organisationen. 
Därefter följer redovisning av intervjuresultatet enligt de teman jag tidigare satt upp (introduktion, 
systemförståelse, socialisation och nätverk). 

Chefsintroduktionen  
Vid ett samtal med min kontakt på organisationen framkom att det finns ett befintligt 
introduktionsprogram för verksamhetschefer där följande punkter ingår: 
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• Introduktion av HumanResource-specialist (HR-specialist) 
• Introduktion av controller 
• Introduktion av verksamhetsområdeschef (VO-chef)  
• Introduktion av avgående chef 
• Ledningsinformation 

En HR-specialist är en person som har det yttersta ansvaret för personalfrågor inom organisationen. HR-
specialisten fungerar som ett rådgivande stöd till chefer och ska finnas med i de olika verksamheternas 
personalfrågor. För att återgå till chefsintroduktionen finns en checklista med olika punkter rörande 
organisationen, personalfrågor och ekonomifrågor. HR-specialisten ska, med den nyanställde chefen, gå 
igenom punkter som rör arbetsrätt, löner, rekrytering, anställning, kompetensutveckling, omorganisation, 
anställningens upphörande, pension, rehabilitering och arbetsmiljö. 

En controller är en person som arbetar inom enheten och har här det ekonomiska ansvaret. Han/hon 
bistår verksamhetschefen med siffror och nödvändig information om hur verksamheten går ekonomiskt. 
Controllern ska gå igenom punkter rörande ekonomistyrning, ekonomiprocesser, uppföljning och system i 
checklistan.  

VO-chefen är verksamhetschefens närmaste chef och har ett antal enheter samlade under sig som 
han/hon styr över. VO-chefen ska fungera som ett verksamhetsstöd till chefen och har en viktig uppgift 
att introducera den nyanställde chefen till verksamheten och hans nya tjänst med ovanstående beskriven 
checklista, som hjälp.  

Avgående chef har ett ansvar att introducera sin efterföljare så att denna på ett bra sätt sätts in i 
verksamheten och pågående ärenden och möten. Detta sker på initiativ från dem båda och agendan för 
genomgången bestämmer cheferna själva. Huvudsaken är att den nyanställda chefen sätts in i pågående 
verksamhet. 

För att få ett grepp om den stora organisation finns Ledningsinformationen som ett inslag i 
chefsintroduktionen. Här ges information från sex nyckelpersoner som sitter i ledningen. Vid samtalet 
med min kontakt framkom att tanken med ledningsinformationen är att ge de nya cheferna en 
systemförståelse; vart de befinner sig i organisationen och till vem de ska vända sig med sina frågor. De 
nytillträdda cheferna får gå runt till de olika nyckelpersonerna och samtala om personens uppgift och 
verksamhet.  

Nedan följer en resultatredovisning av intervjuerna med de olika cheferna. För att få en bättre bild av 
cheferna och deras bakgrund presenterar jag en lista för varje chef med information som kan vara bra att 
ha med sig inför kommande redovisning. I avsnittet Introduktion följer även en redovisning av de fyra 
första punkterna i introduktionsprogrammet. 

Introduktion  

De nyanställda verksamhetschefernas bakgrund 
Respondenter har olika bakgrund och olika många år inom chefsyrket, vilket har betydelse för hur deras 
introduktion uppfattas och vilken nytta de anser att den har. Det har visat sig att internt respektive externt 
rekryterade chefer har olika uppfattning om introduktionen och även hur många års erfarenhet de har av 
chefsyrket sedan tidigare. Nedan följer en liten uppställning med bakgrundsinformation om varje chef 
som kan vara värdefull att ha i bakhuvudet under presentationen av resultatet.  
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 Figur 1. Chefernas bakgrund 

Alla chefer, utom chef 3, har tidigare erfarenhet av att fungera som ledare och chef. De anser alla att detta 
har hjälpt dem inför arbetet i deras nya tjänst som chef. Utifrån mina samtal kan jag dra slutsatsen att 
övriga chefer visar en större säkerhet i sin tjänst än vad chef 3 gör, vilket enligt chefernas utsago, beror på 
deras tidigare ledarbakgrund. Dock råder chef 3 över en mindre enhet, vilket, enligt respondenten, ger den 
möjlighet att i sin nya position forma sitt ledarskap och ger respondenten chans att växa in i sin roll som 
chef.  

De externt rekryterade cheferna känner ett starkare behov av en gedigen introduktion, än vad de chefer 
som rekryterats internt i organisationen kräver. Chef 1 är externt rekryterad, men har funnits inom 
organisationen förut, dock på annan position. Respondenten menar här att hans tidigare bakgrund inom 
organisationen har betydelse då den anser sig kunna ”språket” och vet ungefär hur organisationen är 
uppbyggd. Många runt chefen tyckte att den inte behövde så stor introduktion då chefen funnits på 
platsen tidigare, men här menar Chef 1 att: 

Introduktionen var väldigt bra och nyttig, speciellt med tanke på omorganiseringen och få veta de nya funktionerna och träffa 
folk som har andra roller än tidigare. (Chef 1) 

Chef 5 kommer från ett arbete som chef inom privat sektor, men har också funnits i organisationen 
tidigare, dock inte som ledare. Chefen anser att introduktionen bör individanpassas för att ge externt 
rekryterade chefer en mer gedigen information om organisationen än kanske de chefer som rekryterats 
internt behöver. Respondenten menar:  

Man måste utgå från att chefen inte kan någonting när man kommer från privat bolag. Det är en läxa lärd som jag 
verkligen vill förmedla. (Chef 5) 

Chef 5 menar även att det finns en övertro på chefer som tidigare fungerat som chefer, att de kan 
chefskapet. Dock menar respondenten, att chefskap fungerar mycket olika på olika ställen. Framför allt 
finns skillnad mellan privat och offentlig sektor. Chef 5 säger att:  

Chef	  1	  

• 11	  år	  som	  chef	  
• Externt	  
rekryterad	  
• IntrodukGon	  
första	  2	  veckor	  

Chef	  2	  

• 7	  år	  som	  chef	  
• Internt	  
rekryterad	  
• IntrodukGon	  i	  8	  
månader	  

Chef	  3	  

• Ingen	  Gdigare	  
erfarenhet	  
• Internt	  
rekryterad	  
• IntrodukGon	  i	  2	  
månader	  

Chef	  4	  

• 10	  år	  som	  chef	  
• Internt	  
rekryterad	  
• IntrodukGon	  i	  6	  
månader	  

Chef	  5	  
• 5	  år	  som	  chef	  
• Externt	  
rekryterad	  
• IntrodukGon	  
eJer	  6	  månader	  

Chef	  6	  

• 8	  år	  som	  chef	  
• Internt	  
rekryterad	  
• IntrodukGon	  
första	  veckorna	  

Chef	  7	  

• 8	  år	  som	  chef	  
• Internt	  	  
rekryterad	  
• IntrodukGon	  
första	  veckorna	  
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det finns en övertro att man kan översätta andra färger på system, bara för att man jobbat som chef. Jag har ju haft ett 
annat sånt (personaladministrativt, min anm.) system. (Chef 5) 

Chef 1 och 5 menar att det är viktigt att ge de externt rekryterade mer tid att lägga pusslet över 
organisationen och att lära sig system och program. Några av de som kommer från organisationen tidigare 
och rekryterats internt känner till det personaladministrativa systemet och även produktionssystemet, 
vilket anses vara en klar fördel för de internt rekryterade cheferna.  

Chef 2, som rekryterats internt tycks inte ha fått en lika genomgående introduktion som ovanstående 
chefer. Om detta säger chefen: 

Min introduktion bestod egentligen att sitta ner med avgående chef i 2 dagar då vi gick igenom de ärenden som pågick och 
skulle avslutas. Det var väl den introduktionen. Jag hade suttit med i ledningsgruppen för X 1 år så jag var inte ny i 
gruppen och kände HR-specialist och controller sedan tidigare. Det som kommit som nytt lite senare var att få träffa 
ledningen och få information om organisationen. (Chef 2) 

Något som chef 2 och de andra internt rekryterade cheferna framhäver som sin introduktion, förutom att 
sitta ner med avgående chef, var ledningsinformationen. Det var den information som var ny, då de 
tidigare fanns inom eller nära enheten de skulle arbeta på och hade på så sätt kunskap om sin verksamhet. 
Om ledningsinformationen säger chef 3: 

Innan informationen hade jag ingen riktig uppfattning om hur det fungerade där uppe. Då fick man en genomgång och en 
bild av tjänstemannaorganisationen. Jag fick mer förståelse och ett ansikte på de personerna som sitter där. Det känns 
mycket lättare att kontakta dem nu. (Chef 3) 

Chefernas introduktion 
Min studie visar att fyra av de nytillträdda cheferna har träffat sin HR-specialist och controller och gått 
igenom deras del av checklistan. Chef 2 kommer från ledande position inom samma område som chefen 
nu råder över och kastades här in i tjänsten som verksamhetschef. Chefen kände sedan tidigare HR-
specialisten och därför prioriterades inte träffen på grund av tidsbrist. Senare har det fallit i glömska. Chef 
4 saknar en genomgång av HR-specialistens uppdrag och vad den kan tillföra chefen i dens arbete.  

Fem chefer har suttit ner med sin VO-chef och de flesta har under den här tiden gått igenom checklistan 
och introducerats till sitt arbete. Chef 5 rekryterades externt och började sin tjänst dag 1. Chefens 
introduktion är, enligt respondenten själv, bristfällig när chefen ser på den i efterhand. Checklistans olika 
punkter, som vanligtvis gås igenom av HR-specialist, VO-chef och controller, har aldrig presenterats och 
gåtts igenom. Chefen fick checklistan av sin VO-chef, men den är aldrig avprickad.  

Det blev lite svepande. Chefen gav mig listan och sa att här är ju det man brukar gå igenom och du ser ju vad det är och 
fråga om du undrar något över frågorna. Sedan vart den aldrig avcheckad. (Chef 5) 

Det som höll chef 5 uppe och inspirerad, trots den bristande introduktionen till tjänsten, var att det var 
nytt och spännande. Chefen förklarar att, nu när respondenten tittar tillbaka på den första tiden som chef 
upplever respondenten att det var som ett skimmer runt chefen och arbetsuppgifterna. Mycket tid lades 
ner i början, men för respondenten var arbetsbelastningen ingen börda då chefen levde i 
”förälskelsetiden”.  

Alla utom chef 4 har fått tid till att sitta ner med avgående chef. Dock varierar tiden tillsammans med 
avgående chef, allt från 2 timmar till 60 timmar, vilket har fått både positiva och negativa konsekvenser. 
Chef 1 hade på sitt förra arbete en introduktion med avgående chef under 1 månad och blev av honom 
introducerad till verksamheten, nätverk och sin tjänst. När chefen kom till organisationen fick den två 
timmar tillsammans med avgående chef. Chefen menar: 
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Det var för kort. Alldeles för kort. (Chef 1) 

För chef 4 fanns avgående chef kvar inom organisationen och fungerade då och då som ett bollplank vid 
frågor, men min respondent menar att:  

Det kändes som att det var att hoppa lite på djupt vatten. Eller det va väl bara förnamnet…(Chef 4)  

Chef 4 hade en biträdande verksamhetschef som hjälpt min respondent att komma in i sin tjänst och utan 
henne hade chef 4 haft det mycket tuffare, enligt respondenten själv. Chef 5 tillträdde sin tjänst precis när 
avgående chef skulle åka bort på resa så de hann bara träffas några timmar för att snabbt gå igenom 
pågående arbete. När chef 6 kom till sin tjänst som verksamhetschef hade VO-chef gått in som 
ställföreträdande verksamhetschef, så chef 6 blev introducerad till tjänsten av sin VO-chef.  

Alla respondenter har förmedlat ett positivt intryck till introduktionsprogrammet och tycker att det är 
välplanerat och nödvändigt. Det framkommer från två chefer att en röd tråd saknas och att det hela 
kändes lite ostrukturerat. 

Vad saknas i introduktionen? 
På frågan om cheferna saknar något i introduktionen framkommer några liknande funderingar hos alla 
chefer. Något som nästan alla chefer saknade i sin introduktion var någon form av datapaketsintroduktion. 
De menar att de kastades in i arbetet och förväntades kunna det personaladministrativa systemet, 
ekonomiska system såsom produktionssystem och andra system som de förväntas använda. Chef 3 anser 
att det borde vara inplanerat en introduktion i alla datasystem. Nu, menar chefen, att man måste anmäla 
sig till en kurs vilket lätt glöms bort. Chef 1 och 4 berättar att de fick en timme med personaladministratör 
där de fick undervisningen i forma av ”klicka här, klicka där”. Chef 4 menar dock att den sedan har fått 
grotta ner sig i de andra systemen för att få någon förståelse för hur de fungerar.  

Jag fick köra på ”learning by doing” i allt detta (Chef 4). 

Chef 7 meddelar att den saknar någon form av utbildning i juridik. Med detta menar chefen, vilka lagar 
och regler som gäller för den offentliga sektorn. Utan denna kunskap, hävdar respondenten, att det blir 
svårt att leda verksamheten korrekt. 

Att nödvändiga verktyg inte var förberedda när cheferna tillträdde sin tjänst är ett missnöje som 
framkommer hos cheferna. Cheferna hade inte behörighet och lösenord till dator, intranät och system när 
de skulle börja sitt arbete, utan dessa kom, enligt respondenterna, några veckor efter start. Cheferna menar 
att detta gör det svårt att sätta sig in i tjänsten och sina arbetsuppgifter då de inte kommer in i olika 
program och på intranät. Chef 3 säger: 

Det tog några månader innan jag förstod att jag inte hade behörighet till det och det och då måste de beställa behörighet… 
Allt tar så lång tid och borde vara färdigt när man kommer. (Chef 3) 

Några efterfrågar även en mer specifik arbetsbeskrivning. Den nuvarande säger grovt att de ska leda och 
fördela arbetet och att de har det övergripande ansvaret för verksamheten. Cheferna framhäver att de 
gärna ser några mer specifika punkter av vad som förväntas av dem i deras tjänst som verksamhetschef. 
Här framhåller dock en chef att alla faktiskt är vuxna människor som kan förväntas ta ansvar för sig själv, 
se sina brister och leta reda på den information som behövs.  

Något som chef 2 saknar är tid i introduktionsprocessen. Chefen pekar starkt på vikten av att komma ihåg 
att en nyanställd chef är ny i minst sex månader. Chef 2 menar att rekryteringen bör ske i god tid innan 
tjänsten ska tillsättas och anser att chefen är färdigintroducerad och klar att användas tre månader efter 
tillträde. Ett förslag från chef 2 är att upprätta en chefspott där människor som har chefspotential samlas 
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och börjar arbetas med redan innan de behövs. Då finns en pott färdigintroducerade chefer att ta av när 
en chef slutar. Chef 2 säger: 

Folk slutar, hipp som happ, och så ska man in med någon ny och ofta så är det ”snurra flaska” som gäller då. En chef 
slutar och så snurrar man flaskan och ser vem av medarbetarna är det som ska gå in i mitt ställe? Och dom har ingen 
introduktion överhuvudtaget.  

Med detta menar chefen att tillsättningarna sker slumpmässigt och utan att en tanke finns bakom 
tillsättningen; det sker mer i ren desperation, då chef saknas. Det är inte ovanligt, menar chef 2, att en chef 
tillsätts som ibland inte har kompetens nog och framför allt inte hinner introduceras då tillsättningen sker 
omedelbart. Detta är något som hela organisationen och framför allt personalgruppen skulle gå stärkt ur. 

Deldiskussion 
För att en chef ska få en så bra start som möjligt i sin nya tjänst är det viktigt att genomgå en 
tillfredsställande introduktion, hävdar forskare (Filstad, 2004; Rubenowitz, 2004; Englund, 1999) Alla 
chefer i min studie anser att deras introduktion har varit hyfsat positiv och täckt de flesta områden som 
behövts introduktion i. Det finns inslag som varit mer eller mindre anpassade för chefen och beroende på 
om chefen rekryterats internt eller externt har åsikterna om introduktionen varit olika. Ingrid Tollgerdt-
Andersson (1995) visar på skillnaden av att rekryteras internt mot externt. Framför allt, hävdar hon, 
tillkommer problematik när den nytillträdde chefen har en bakgrund inom den privata sektorn. Här menar 
Tollgerdt-Andersson (1995) att största skillnaden är den att inom den offentliga verksamheten är det 
politiker som styr, medan inom den privata sektorn är det chefen själv som fattar alla beslut. Inom den 
offentliga sektorn gäller även andra regler och lagar än vad det gör inom den privata sektorn. En chef 
framhåller att den saknar en introduktion eller en föreslagen kurs i vilka lagar och regler som gäller för 
offentlig verksamhet. Det är, som chef 5 uttrycker det, viktigt att inte förlita sig på att chefen har alla 
kunskaper som behövs, bara för att personen är chef, utan responden menar att det är viktigt att lägga ner 
tid på att introducera även chefen.   

Filstad (2004) hävdar att organisationen bör arrangera möjligheter för den nyanställde att sitta ner med 
olika medarbetare/ledare för att på bästa sätt komma in i sitt nya arbete. Vidare menar Filstad (2004) att 
organisationen också bör förse den nyanställde med potentiella förebilder i arbetet och möjliggöra för dem 
att interagera och observera arbetsätt. I min studie förefaller detta komma på VO-chef och HR-
specialistens bord. Dessa bör introducera den nya chefen, både till sin tjänst, sin arbetsplats och ge 
honom/henne nödvändiga verktyg som behövs för att kunna fungera som chef, enligt rådande 
introduktionsprogram på den studerade organisationen.  Även Englund, 1999, framhäver det ansvar som 
närmaste chef har att guida den nytillträdde chefen rätt i organisationsdjungeln. Här skulle även ansvaret, 
att behörigheter och inloggningar är förberedda och klarar när chefen kommer, kunna ligga. 

Chef 2 framhåller vikten av att se över rekryteringsprocessen och noga utvälja den chef man vill tillsätta. 
Tollgerdt-Andersson (1995) lyften också betydelsen av att ha en utvecklad strategi kring rekrytering och 
introduktion för den nyanställde chefen. Såsom chef 2 kommer med förslaget om en chefspott där man 
samlar chefsobjekt och låter dem introduceras inför sitt möjliga kommande uppdrag som 
verksamhetschef, framhåller även Filstad (2004) att man inte bör låta den nyanställde ta fullt ansvar för 
verksamheten direkt utan ges tid till att komma in i verksamheten, få nödvändiga ”nycklar” till arbetet och 
börja sätta sin prägel på verksamheten. Filstad (2004) menar att en ny chef är ny i cirka 12 månader, vilket 
är viktigt att komma ihåg. Några av mina intervjuade chefer kastades in på sin position och hann aldrig 
vara nya. Detta medförde att arbetet till en början blev ostrukturerat och inte alls så bra som om de utfört 
samma arbete nu, ett år senare. Det som höll cheferna flytande och inspirerade var att det var nytt.  

För att en chef ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt är det viktigt att det i introduktionen ingår 
information om organisationen, av något slag. Detta är en av pusselbitarna i pusslet som, alla chefer i min 
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studie, är överens om att man måste lägga själv. Nedan följer en resultatredovisning av pusselbiten 
systemförståelse. 

Systemförståelse 
På den studerade organisationen tillskansas verksamhetscheferna systemförståelsen genom 
Ledningsinformationen som ingår i introduktionsprogrammet. 

Chefspusslet  
För att beröra ytterligare en pusselbit i introduktionsprogrammet på den studerade organisationen, 
redovisas här respondenternas tankar kring ledningsinformationen. Alla chefer i studien har genomgått 
eller ska, inom en snar framtid, genomgå ledningsinformationen. Chef 1-3 anser att ledningsinformationen 
var heltäckande och lättsmält med bra information. Dessa chefer utvecklade sin systemförståelse och fick i 
och med denna information en viktig pusselbit i organisationspusslet.  

Chef 4 ansåg att den fick en lång lista med namn och chefen hävdar själv att den är informerad, men inte så 
intresserad. Jag är mer intresserad av hur jag anställer personal och hur jag styr min verksamhet och har därför inte sökt 
vidare kunskaper.  

Chef 5 saknade en röd tråd mellan informanterna i ledningsinformationen, men blev enligt chefen själv 
glad när det kom en lista med namn som det var tänkt att jag skulle besöka. Chefen fick ett axplock av vad de höll 
på med, men efterfrågar en mer grundläggande syn. Chef 5 önskar hellre få en process än en lista med 
namn på personer chefen bör träffa. Detta skulle ge den röda tråden. Ledningsinformationen gav chef 5 
ingen systemförståelse utan mer öar och intryck som chefen själv har fått pussla ihop för att få 
systemförståelsen. Chef 5 efterfrågar ett andra tillfälle med ledningsinformation och då i form av en dialog 
med informanterna.  

Chef 7 fick ett bra kontaktnät via ledningsinformationen och ser nu ledningen mer som en 
informationsresurs än bara en ledning. Dock anser chef 7 att det var svårt att ta in all ny information och 
komma ihåg allt, men pekar samtidigt på nödvändigheten i att få den i början av sin chefsperiod då man 
får nya kontakter. Chefen säger: 

Det hade varit bra att få cirkulera genom allt under ett år, då hade man varit mycket mer mottaglig för informationen. Men 
det är ju omöjligt att göra på det sättet, man måste ha den här informationen tidigt. (Chef 7) 

Hos alla chefer nämns träffen med samordnaren för planering och utveckling av organisationen som den 
bästa informationen. Ekonomi och personal anses också vara viktiga områden att gå igenom, enligt 
cheferna. 

För att grundtanken med att ge de nytillträdda cheferna en bra kontaktyta och viktiga delar som behövs 
för att kunna leda verksamheten, ska komma fram på ett bättre sätt till chefen, bör ett sätt att 
kommunicera detta till de nytillträdda cheferna arbetas på, enligt verksamhetscheferna. Grundtanken bör 
ges redan innan ledningsinformationen så att de chefer som ska gå till träffen, vet vad som kommer hända, 
menar en chef. 

Deldiskussion 
Forskare menar att det är viktigt att låta den nyanställde chefen få tid att skapa sig en bild av 
organisationen (Granberg, 2011; Jacobsen & Thorsvik, 2008; Cirilo & Kleiner, 2003). Att ha en 
uppfattning om hur organisationen är sammansatt och bakgrundskunskap om organisationen och vilka 
mål och strategier som finns har visat sig göra chefen till en bättre ledare. Cirilo & Kleiner (2003) menar 
att en ledare som kan sin organisation har kunskapen om åt vilket håll han/hon ska leda sin verksamhet så 
att den går i linje med organisationens övriga mål och strategier. Detta är något som även cheferna 
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intervjuerna hävdar. De menar att när de fick gå igenom ledningsinformationen och sedan sätta sig ner 
och pussla ihop de givna pusselbitarna för att få en helhetsbild av organisationen och även deras egen 
tjänst. De kände sig mer hemma och kunde, som Lyles & Schwenk (1992) även menar, utforma sina egna 
strategier och strukturer för sin verksamhet, men som ligger i linje med övriga organisationen. Forskarna 
hävdar att detta kan bidra till en konkurrenskraftigare organisation där alla avdelningar arbetar mot samma 
mål (Cirilo & Kleiner, 2003). 

Granberg (2011) hävdar, precis som Chef 7 menar, att det förekommer korvstoppning för en nyanställd 
chef. Någon form av ledningsinformation är, enligt Granberg (2011) nödvändigt, men det kan också skapa 
en rörig bild av organisationen. Detta leder till att chefen inte har riktig nytta av informationen och har 
svårt att skapa sig den helhetsbild, som Senge (i Jacobsen & Thorsvik, 2008) menar är viktigt för att kunna 
leda sin verksamhet i linje med övriga organisationen. 

När systemförståelsen uppnåtts och man vet sin plats inom organisationen är det dags att gå ner på 
verksamhetsnivå. Här är det chefen som styr och det är mycket viktigt att den nyanställde chefen får chans 
att komma in i den rådande kulturen på företaget, för att på bästa sätt leda sin verksamhet. Mer om detta 
följer i avsnittet nedan om socialisation. 

Socialisation 
Nästa pusselbit och mitt andra tema i studien handlar om socialisation – hur väl den nya chefen lyckas 
komma in på sin nya position och vad som händer i kulturen runt omkring honom/henne. 

Positionsbyte  
En viktig del i studien var att undersöka på vilket sätt chefsintroduktionen hjälpte cheferna att hitta sin nya 
position. Respondenters svar skiljer sig åt i detta tema, vilket kanske kan förklaras av deras olika 
erfarenheter och bakgrund till ledarrollen och hur de rekryterats till sin tjänst. De chefer som tidigare varit 
medarbetare eller suttit på annan ledande position på enheten finns redan i kulturen och känner sin 
arbetsplats väl. Här har det istället framkommit tankar kring att byta position; från att ha varit en i gänget 
till att bli ledare för gänget. Några chefer pekar på problematiken av att helt plötsligt inte vara en i gänget 
längre: man är inte lika mycket kompis som förut (Chef 7). I arbetsgruppen framkom, enligt chef 7, känslor som 
obekvämhet och gruppbildning mot den nya chefen. Här pekar chef 2 på att det är viktigt att låta 
personalgruppen vara med i förändring och övergång. Att kontinuerligt informera vad som händer i 
rekryteringsprocessen och även då chefer som haft en tjänst som tillförordnad verksamhetschef, söker 
tjänsten som verksamhetschef, gäller det att ta med personalen på tåget och berätta vad som händer. När 
chef 3 tillträdde sin tjänst var den direkt tvungen att ta itu med viss arbetsmiljöproblematik och då märktes 
att personalen satte en tydlig vi-mot-du-gräns (chef 3 arbetade sedan tidigare på arbetsplatsen). Chefen 
förklarar: 

Det var lite smärtsamt att märka att de tog en annan inställning direkt till situationen. De försvarade varandra och då satt 
jag lite utsatt och då tänkte jag att hur kunde de tänka och göra så? De känner ju mig sedan tidigare – jag vill dom ju väl. 
Jag förstod sen att det inte är personligt, utan deras roll mot chefen. Jag blev lite chockad, men eftersom det hände direkt 
förstod ja att – nu är det så. En förändring har skett och det kan inte vara som förut.  

Här menar chef 3 att enda lösningen var att lämna lite ”space” mot personalen och visa självförtroende i 
den tjänst chef 3 just tillträtt och att ta itu med problematiken ändå. När chef 4 skulle tillträda sin tjänst 
som verksamhetschef ställde chefen kravet att få ha kvar viss mottagning och patientkontakt. Detta, 
menar chefen, är en anledning till att chefen fortfarande känner sig som en i gänget och som inte sätter 
den stora gränsen mellan chef och medarbetare.  
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Chefssjukan 
Samtalet med min kontakt på den studerade organisationen gav intrycket att VO-chefen har det största 
ansvaret för att nya verksamhetschefen ska presenteras för sina nya medarbetare. Dock finns inget vidare 
socialisationsprogram, utan det är upp till varje verksamhetschef att själv ta steget in i sin verksamhet.  

Något som kan uppstå vid en introduktion är det, som chef 5 kallar för chefssjukan. Med detta menar 
chefen att när man kommer som ny chef förväntas man själv ta reda på normer och värderingar som råder 
och hur verksamheten fungerar; man är ju chef. Chef 5 menar att man ofta är duktig på att introducera 
medarbetare, men när en chef ska anställas förväntar man sig att han/hon kan själv. Dock fungerar det 
inte så i verkligheten och chef 5 menar att det är jätteviktigt att komma ihåg att även introducera en chef i 
kulturen på arbetsplatsen. Det som gjorde att chef 5 ändå lyckades ta sig in i sitt arbete var chefens egen 
motivation och inspiration till arbetet.  

Chef 1 delger en liknande upplevelse och menar att chefen själv tog sitt ansvar att träda in i verksamheten. 
Chefen skickade ut en enkät till alla sina medarbetare och bad dem svara på frågor om hur de anser att 
verksamheten fungerar. Utifrån dessa svar har chef 1 gått ut till alla personalgrupper och träffat dem för 
att prata om hur verksamheten kan förbättras. På detta sätt har chefen fått kontakt med sina medarbetare 
och socialiserats in i kulturen. Ledningen för verksamheten är uppbyggd som en stabsfunktion som står 
utanför den övriga verksamheten. 

Det är inte så att vi har en arbetsplats med ett fikarum och så. Det är jag ju van vid tidigare, men ja... det är som det är. 
Vi har inget naturligt fikarum, vi i staben. Men det är ju som man valt att organisera sig och jag kommer till hösten sätta 
igång ett förändringsarbete. (Chef 1)  

För att få träffa sina medarbetare och till exempel fika tillsammans, måste chefen gå in på en av 
avdelningarna och vara med i deras personalgrupp. Närheten till varandra inom ”staben” är större så 
steget in bland dessa personer blev inte lika stort.  

Deldiskussion 
En god socialisation, menar Hess (1993), innefattar att den nyanställde skapar ett gott förtroende för 
organisationen och att den känner tillit till ledning och verksamhet. Här spelar, enligt forskaren, den ovan 
diskuterade systemförståelsen en roll, men även att få delta i kulturen och känna sig som en i gänget. 
Filstad (2004) framhäver att de första fyra till sex veckornas upplevelse av arbetsplatsen är något som 
följer med den anställde under hela sin anställning. Dessa veckors upplevelse tycks forma chefens 
inställning och framgång i arbetet. Därför, menar Filstad (2004), är det oerhört viktigt att varje chef får en 
värdig introduktion och att han/hon socialiseras in i kulturen på arbetsplatsen. Forskaren poängterar att 
man inte får lämna detta bara för att en chef introduceras; man måste undvika chefssjukan, som chef 5 
talar om.  

Detta menar även Granberg (2011)  som pekar på, att beroende av bakgrund, är det oerhört viktigt att få 
tillhöra en grupp/arbetsplats då det ger en känsla av trygghet och självförtroende för chefen. Wenger 
(1998) fortsätter på samma linje när han skriver att genom en grupptillhörighet skapas en känsla av 
gemenskap och tillträde till rådande kultur. Några av mina respondenter framhävde här svårigheten av att 
byta position, från medarbetare till chef. Som chef 3 säger, att trots att man har bytt position, och det är 
bara så det är, är det ändå viktigt att komma ihåg att man som chef tar steget ner till sina medarbetare och 
visar att man fortfarande tillhör den stora gruppen. Kravet att chef 4 skulle få ha kvar viss mottagning och 
klientkontakt tror chefen har betydelse i hans deltagande i kulturen på arbetsplatsen. Respondenten anser 
sig fortfarande höra till gruppen och tror att det beror lite på beslutet att, till viss del, finnas kvar ”på 
golvet” med sina medarbetare. 
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Då man som chef kommit in i arbetet och börjar känna sig bekväm i tjänsten som verksamhetschef anser 
många av mina respondenter att det är dags att börja ta kontakt med andra verksamhetschefer som sitter i 
liknande situation som chefen själv. Detta kan läsas mer om i nästa avsnitt. 

Nätverk 

En längtan. En realitet? 
I chefsintroduktionen på den studerade organisationen ingår inget arbete som främjar eller uppmuntrar 
nätverk och nätverksskapande. Detta är något som tidigare forskning visar vara viktigt och därför 
formades ett tema i min studie angående detta. Chef 5 säger att det saknas ”morötter” eller incitament att ingå i 
nätverk och chefen menar att detta vore något för ledningen inom HR att initiera och uppmuntra i 
chefsintroduktionen. I mina intervjuer har det dock framkommit att det i de flesta fall, finns ett behov och 
en längtan efter att ha ett etablerat nätverk med andra verksamhetschefer runt sig. Detta är dock inte en 
realitet för alla.  

Alla chefer ingår i en ledningsgrupp med VO-chef och andra verksamhetschefer från samma 
verksamhetsområde. Dessa kan i en del fall, beroende på VO-chef, fungera som ett nätverk. Chef 3 
lovordar sin VO-chef som har utformat ledningsmötena som en dialog och ett forum för 
verksamhetscheferna att utbyta erfarenheter. Det finns en agenda för ledningsmötena, men VO-chefen 
skapar tid för verksamhetscheferna att nätverka med varandra. Chef 1 och 4 menar att ledningsmötena 
inte alls fungerar och öppnar för nätverkande mellan verksamhetscheferna då mötena har en full agenda 
som ska gås igenom.  

Några chefer finns med i regionråd eller har på annat sätt naturliga kontakter med andra 
verksamhetschefer som fungerar som stöd och bollplank i frågor. Chef 6 är ny på sin post och har inte 
riktigt haft möjligheten att hinna nätverka med andra verksamhetschefer. Chefen har istället skapat sitt 
nätverk med sin VO-chef, controller och HR-specialist. Dessa lovordnar chefen och anser att det är 
tillräckligt för stunden.  

Chef 1 och 2 har idéer kring hur de själva ska forma sitt nätverk. Båda cheferna kommer till hösten att 
initiera sina idéer och börja ta kontakt med verksamhetschefer i sin närhet och på så sätt bygga sitt 
nätverk. Chef 1 har börjat höra sig för med sina verksamhetschefskollegor och alla som chefen talat med 
om nätverk är positiva. Hör bara av dig när du är redo, får chefen som svar.   

Chefstid 
Alla utom en chef, anser att nätverk verkligen är värdefullt för dem i deras arbete som verksamhetschef 
och är inspirerade och positiva till att initiera och ingå i olika former av nätverk. Chef 2 och 5 föreslår att 
det, i verksamhetschefens almanacka, bör finnas utrymme för chefen att nätverka med andra chefer. Chef 
2 föreslår en fikatimme, dit chefer får komma och umgås och utbyta erfarenheter med andra 
verksamhetschefer. Chefen menar att detta kan initieras av HR då även ledningen visar att detta är något 
viktigt att prioritera och att det skapar tid och utrymme för cheferna att träffas. På detta vis visar HR även 
att de tar sitt ansvar för chefsutvecklingen, menar chef 2. Här får man tid att diskutera och lösa problem – 
det stärker rollen som chef och man behöver inte uppfinna hjulet själv (Chef 2).  

Chef 5 menar att det i chefskriterierna borde ingå en chefstimme; det borde vara obligatoriskt för alla 
verksamhetschefer att avsätta tid till att träffa en annan chef. Att tiden följs och avsätts bör, förslagsvis av 
chef 5, kontrolleras av VO-chef. Chefen menar att lika viktigt som att prioritera en fysisk friskvårdstimme 
är att prioritera chefstimmen. Detta blir som en mental friskvård för chefen och tid bör avsättas så att 
detta inte sker på bekostnad av verksamheten, utan att cheferna i lugn och ro får sitta ner tillsammans och 
nätverka. Chef 5 har tagit upp detta i ett forum och idén är diskuterad bland andra chefer, vilka blev 



21 
	  

mycket inspirerade till tanken om chefstimme. Även chef 5 anser att detta bör initieras av ledningen inom 
HR. Chefen anser, precis som chef 2, att detta höjer värdet och lägger en tyngd i tanken, att utbyta 
erfarenheter gör chefen till en bättre chef.  

Utifrån samtal med min kontakt och genomgången av befintliga chefsintroduktionen på organisationen 
verkar det vara så att ledningsinformationen är den del i chefsintroduktionen på organisationen som 
möjligen skulle kunna verka för nätverksskapande. Ingen av cheferna anser sig dock ha skapat ett nätverk 
med personerna som ingår i ledningsinformationen. De finns med i kontaktnätet och möjligheten att nå 
dem med frågor finns, men de befinner sig för långt från verksamhetschefernas nivå för att kunna utgöra 
ett bollplank och hjälpa med erfarenhetsutbyte. 

Några chefer efterfrågar mentorskap. Detta är inte något som organisationen arbetar med, utan här 
hänvisas cheferna till möjligheten att få chefscoachning via chefscoacher. 

Deldiskussion 
Att få finnas med i ett nätverk är något som min studie visar vara av stor prioritet. När man landat i sin 
roll som chef har/ska de flesta av cheferna ta tag i ämnet och initiera forum för detta, främst inom sitt 
verksamhetsområde. Även mycket forskning visar på vikten av att, som ny chef, finnas med i ett nätverk 
(Fang m.fl, 2011; Jacobsen & Thorsvik, 2008; Englund, 1999; Rubenowitz, 2004; Morrison, 2002). Detta, 
menar de, för att reducera osäkerhet, skapa trygghet och fungera som bollplank vid diverse frågor som kan 
uppstå. Morrison (2002) anser att organisationen har ett ansvar att hjälpa den nya chefen bilda sitt nätverk 
och att skapa möjligheter för detta att ske. Här kan förslaget från chef 2 och 5 om någon form av chefstid 
vara ett exempel på hur ledningen inom organisationen skulle kunna ta sitt ansvar och hjälpa den nya 
chefen med nätverksskapande. Fang m.fl (2011) hävdar däremot att det är viktigt att komma ihåg att den 
nytillträdde chefen har ett eget ansvar att bygga nätverk och skapa relationer på sin arbetsplats. Som chef 7 
menar så har man som chef ett eget ansvar att leda sin verksamhet och ta reda på information som man 
inte blir tilldelad. Det är på detta initiativ som cheferna kommer med sina idéer om olika form av forum.  

Morrison (2002) menar att den största tillgången till information fås om nätverket innehåller olika 
medlemmar, från olika avdelningar inom organisationen. Forskaren menar att de på detta vis får en större 
kunskap om organisationen och bättre kan leda sin egen verksamhet. Chefernas tanke att begränsa sig till 
sitt verksamhetsområde kan vara en god idé då de står inför liknande problem och kan därför med sin 
samlade erfarenhet råda och vägleda varandra.  

Resultatsammanfattning 
Jag har i min studie fått fram resultat som visar att verksamhetscheferna överlag är nöjd med sin 
introduktion, dock behöver introduktionerna från VO-chef och HR-specialist prioriteras högre.  

Systemförståelsen fås, i de flesta fall, genom ledningsinformationen som ges av utvalda nyckelpersoner 
inom ledningen. Dessa går igenom organisationens verksamhet och organisation och skapar ett kontaktnät 
och blir en informationsresurs för de nya verksamhetscheferna. Cheferna menar dock att de själva måste 
lägga pusslet för att få helhetsbilden av organisationen. De flesta hävdar ändå att behovet av att få hjälp att 
lägga pusslet finns och ledningsinformationen ses som en viktig bit i chefsintroduktionen. 

Socialisationen har visat sig fungera olika bra på de olika enheterna. Svårigheten som framkommit är när 
en medarbetare eller chef, underställd verksamhetschefen, går upp till posten som verksamhetschef. Här 
skapas plötsligt ett överordnat läge för verksamhetschefen och han/hon är inte längre ”en i gänget” på 
arbetsplatsen. Detta kan lätt leda till frustration, men här menar cheferna att det gäller att stå på sig och ha 
självförtroende i sin position. Man kan också lätt drabbas av chefssjukan som ny chef. Med detta, menar 
chef 5, att man förväntas kunna chefsyrket, bara för att man är chef. Här är det dock viktigt att komma 
ihåg att chefer också behöver en gedigen introduktion, för att på bästa sätt kunna leda sin verksamhet 
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framåt, i enlighet med övriga organisationen. Avsaknaden av introduktion i kulturen kan möjligen handla 
om att det inte är någon planerad aktivitet i introduktionsprogrammet, utan att det fungerar mer som ett 
stöd som det är upp till varje VO-chef och HR-specialist att ge till sin nytillträdda verksamhetschef. 

Nätverkande är något som de flesta chefer pratar varmt om. De anser att det behövs och att det stärker 
chefen på sin position. Att få utbyta erfarenheter och få tips och råd är något som gör chefen till en bättre 
chef och därmed en bättre ledare för sin verksamhet. Det framkom två konkreta förslag på hur detta 
skulle kunna skapas i en mer realistisk form. Många har dock upprättat egna nätverk med kollegor runt 
omkring sig, men det behövs en mer formell anordning som också ger ledningen inom HR en chans att 
visa sitt chefsutvecklingsansvar. 

 

SLUTDISKUSSION 

Resultatdiskussion 
För att återgå till studiens forskningsfrågor har ovan presenterats vilka delar som ingår i 
introduktionsprogrammet på den studerade organisationen. Dessa är i likhet med vad tidigare forskning 
föreslår som viktiga delar att ha med i ett chefsintroduktionsprogram. Introduktionen kan med fördel 
delas upp i tre delar, enligt Cirilo & Kleiner (2003). Dessa delar är en förberedande introduktion, en 
orientering i organisationen och en orientering till arbetet. Den första förberedande introduktionen kan, 
enligt respondenterna i min studie, bland annat handla om att ge den nya verksamhetschefen information 
om vad som kommer ingå i chefsintroduktionen. Här passar det bra att tider och platser erbjuds för de 
träffarna med HR-specialist, VO-chef och controller. Även listan, eller som chef 5 föreslår, processen där 
verksamhetschefen ska genomgå ledningsinformationen. Alla chefer efterfrågar att verktyg man behöver 
när man startar sin tjänst, såsom inloggningar, behörigheter och liknande ska finnas färdiga när chefen 
anländer. Orienteringen i organisationen är Cirilo & Kleiners (2003) nästa punkt. Hit kan 
ledningsinformationen kopplas där cheferna erbjuds att träffa nyckelpersoner inom ledningen på 
organisationen. Deras uppgift är, enligt min kontakt, att ge verksamhetschefen en helhetsbild av 
organisationen. Orienteringen till arbetet sker i praktiska verkligheten på organisationen genom att VO-
chef presenterar den nyanställde chefen och sedan bör den nyanställde introduceras till arbetet av 
avgående chef, enligt min kontakt. Detta är något som i praktiken fungerar bra på vissa ställen och mindre 
bra på andra. Här har inte forskningen fått något direkt genomslag, dock kan det vara viktigt att man inom 
organisationen uppmärksammar att alla inte får någon orientering till arbetet. För att sammanfatta kan 
utläsas att organisationen är på god väg mot ett bra och fungerande chefsintroduktionsprogram. För att 
undvika att någon chef går miste om information eller inte bli korrekt introducerad behöver, utifrån 
resultatet i min studie, organisationen arbeta på att få en bättre rutin kring förmedlingen av HR-specialist, 
VO-chef, controller och avgående chef. Här kan förslagsvis ledningen inom HR gå in och ta ett större 
ansvar.  

Mina forskningsfrågor som handlar om hur systemförståelse, socialisation och tankar om nätverk omsätts 
till en praktik i chefsintroduktionsprogrammet på den studerade organisationen, får olika svar. Enligt 
verksamhetschefernas erfarenheter av ledningsinformationen verkar de genom den få, i alla fall till en del, 
systemförståelse och en helhetssyn av organisationen. De anser att de fått pusselbitar av organisationen, 
men menar dock att de själva måste lägga pusslet, vilket framhävs som både positivt och negativt av 
cheferna.  

Socialisation är ett ämne som finns mycket forskning om. Forskare hävdar att det är viktigt att en 
nyanställd chef kommer in i gemenskapen i verksamheten och att chefen får en grupptillhörighet där 
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chefen kan känna sig trygg och utvecklas i sitt ledarskap (Filstad, 2004; Hess, 1993; Wenger, 1998; m.fl.). 
På den studerade organisationen fungerar chefsintroduktionen till en del som hjälp att komma in i 
gemenskapen på arbetsplatsen. VO-chefen bör presentera den nyanställde chefen för sina nya 
medarbetare, men sedan är det, enligt cheferna, upp till dem själva att ta sig in i gemenskapen och förstå 
de normer och värderingar som råder. Detta är något som de verksamhetschefer som ingår i studien inte 
riktigt har någon åsikt om. Det framkommer dock att de tycker att det är tråkigt att de själva måste ta allt 
ansvar för att kliva in i kulturen, men de accepterar också läget. Förslagsvis, med forskning som stöd, 
skulle organisationen kunna utforma ett program där en person i verksamhetschefens närhet, tar ett större 
ansvar för att visa verksamhetschefen runt och kanske föreslå en lunch tillsammans eller ett fika med 
övriga medarbetare på arbetsplatsen. Här skulle även förslaget med en mentor, från chef 6, kunna vara en 
konstruktiv lösning. Detta är också ett sätt för den nyanställde chefen att börja skapa sitt nätverk, enligt 
Morrison (2002). Ofta börjar nätverksskapande, enligt forskaren, med att vänskapliga nätverk bildas för att 
sedan övergå till, som Jacobsen & Thorsvik (2008) uttrycker det, professionella nätverk.  

Nätverksskapande är inget som nu ingår i introduktionsprogrammet på den studerade organisationen, men 
här framkommer två förslag till hur detta skulle kunna omsättas i praktiken. Chef 2 och 5 föreslår att 
chefstid, i någon form, avsätts för att cheferna ska kunna, i lugn och ro, dela erfarenheter och ge varandra 
tips och råd i deras gemensamma tjänst som verksamhetschef. Initiativet till detta bör, på förslag av 
cheferna och tidigare forskning, tas av ledning och, i den studerade organisationens fall, ledningen inom 
HR.  

Något som framkommer i studier som gjorts i tidigare forskning är vikten av uppföljning. Ett förslag 
skulle kunna vara att efter ett år då chefen tillträtt sin position, ha ett uppföljningssamtal av introduktionen 
där HR-specialist och VO-chef är med. Under samtalet kan chefens upplevelse av introduktionen tas upp 
och även hur det fortsatta arbetet går. Förslagsvis kan detta även göras under ett medarbetarsamtal. På 
detta sätt skulle organisationer kanske kunna komma undan de statistiska 40 % som visat sig sluta efter 18 
månader i sin tjänst som chef på grund av bristande introduktion och uppföljning (Ahrnewald, 2009). En 
heltäckande introduktion minskar även risken för stressade chefer, vilket gör hela organisationen till en 
mer hälsosam och välmående organisation (Lomberg, 2012). 

För att kunna förbättra det befintliga introduktionsprogrammet på den studerade organisationen framkom 
under intervjuerna förslag på förbättringsområden i chefsintroduktionen. Genom att inkludera dessa 
förslag i introduktionsprogrammet tas ett första steg mot ett genomarbetat, heltäckande 
chefsintroduktionsprogram. Ett program som dessutom inkluderar delar som tidigare forskning har visat 
vara viktiga. 

Förbättringsområden i chefsintroduktionen från verksamhetscheferna 
• Rekrytera chefer i god tid och låt chefen få minst tre månader på sig att introduceras innan 

han/hon får fulla ansvaret för verksamheten.  
• Se till att alla chefsverktyg är klarar när chefen anländer. Detta kan till exempel vara nyckelkort, 

behörigheter och inloggningar. 
• Arbeta på rutiner för vilka som har ansvar för vilken del i introduktionsprogrammet. Detta för att 

ingen del och ingen chef ska glömmas bort. 
• Föreslå olika chefskurser. Till exempel innehållandes juridik, personal eller förändringsarbete. 
• Berätta om möjligheten till chefscoacher.  
• Låt ledningsinformationen bli mer som en process med en röd tråd, än en lång lista med namn att 

besöka. 
• Ta initiativ till nätverksskapande för cheferna genom förslagsvis chefstimme/chefsfika. 
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Metoddiskussion 
I detta avsnitt ska mitt metodval och min arbetsgång diskuteras. Jag kommer även med förslag på hur jag 
skulle kunna gjort vissa delar annorlunda för att få ett bättre resultat. 

Mitt val att använda intervjuer som datainsamlingsmetod visade sig fungera väl. Intervjuguiden fungerade 
och min träff med verksamhetscheferna blev mer av ett samtal där jag såg till att vi berörde mina fyra 
teman och jag fick svar på de viktigaste frågorna inom dessa. Något jag skulle kunna tänkt på under 
samtalen var att fråga upp om ”varför?” och ”hur menar du då?” på ämnen som bara fick ett kort svar. På 
så sätt hade jag fått ett mer uttömmande resultat. 

Ett alternativt sätt på datainsamlingsmetod hade varit att låta cheferna skriva dagbok under sin 
introduktionstid. Detta kräver dock mycket mer tid och var i mitt fall inte möjligt. Resultatet hade dock 
blivit mer utförligt då några av mina chefer glömt bort vissa delar och deras tankar kring dessa.  

I min databearbetning tycker jag att jag hittade ett bra system där jag sammanställde allas svar i ett 
dokument. Jag gjorde meningskoncentrering av intervjuerna, men kände att jag tappade citat och mer 
uttömmande svar, vilket ledde till att jag då och då fick, under mitt skrivande, gå tillbaka till inspelningen 
och lyssna efter ett mer uttömmande och exakt svar. Detta hade underlättats genom att jag, under 
meningskoncentreringen, skrivit ut tidsangivelser vid olika teman, då jag snabbare hade hittat rätt i 
inspelningen.  

Gällande tillförlitlighet av studien hade den ökat om jag fått intervjua fler chefer. Jag fick 10 namn av min 
kontakt på organisationen och fick intervjua 6 av dem och ytterligare en till. Jag hade kunnat ta 
telefonkontakt med de resterade fyra för att om möjligt få dem med på studien. Dock låg min studie dåligt 
till i tiden för cheferna då maj är en intensiv månad med semesterplanering och annat som ska avslutas 
innan de själva går på semester. Detta var något som hindrade några av dessa chefer.  

Förslag till fortsatt forskning 
Jag skulle vilja föreslå att en längre studie görs inom ämnet och att man under en tidsperiod av, förslagsvis 
ett år, följer de nyanställda cheferna på nära håll för att få en bättre bild av deras introduktion. Detta kan 
även kompletteras med dagboksskrivande från cheferna. 

Ett annat förslag är att göra en studie ur en ekonomisk synvinkel där kostnaden för rekryteringsprocessen 
och introduktionen undersöks. Här kan det även vara intressant att göra en jämförelse av kostnaden för 
introduktionen då ett företag hyr in en chef från ett bemanningsföretag.   
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BILAGA 1 
Intervjufrågor Verksamhetschef  

1. Bakgrund 
a. Antal år som chef/ledare?  
b. Sökt eller headhunt?  
c. Internt/externt? 
d. Antalet underställda?  

 
2. Introduktion 

 
a. Kan du berätta om din introduktion? 

 
b. Beskriv vilka delar av introduktionen du genomgått? 

 
c. Vad är din upplevelse? Positiv/Negativ 

 
d. När i tiden fick du introduktionen? 

i. Bra/dåligt? 
 

e. Kan du berätta om vad du upplever saknas i introduktionen? 
 
 

f. Förbättringsförslag? 
 

 

3. Systemförståelse 
a. Har du fått kunskap om organisationens sammansättning?  

i. På vilket sätt? 
ii. Ledningsinformation? 

 
 

4. Socialisation 
a. Hur fick du ta del av kulturen på din nya arbetsplats? 

i. Gruppbildning? 
ii. Normer, värderingar, informella regler? 

 
 

5. Nätverksskapande 
a. Berätta om dina tankar kring nätverksskapande? 
b. Finns detta? 
c. Finns behov? 

 

 


