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Abstract 
 
In this study, it has been studied how middle managers is socialized into an organization. In 

the study 11 middle managers were interviewed to see if there was any difference depending 

on the organization that he or she worked in. What we have seen is that socialization into the 

organization in a number of cases has been inadequate. This is something we found a bit 

strange. Since us before we went out and collected our empirical data had read a lot of theory 

that emphasized the importance of a good socialization process for new employees. 

 

When you come to an organization like middle manager it is very important that the 

organizations help the new middle manager to get introduced in to the organization. For the 

new employee can start to perform their duties in a proper manner much faster, than if the 

new employee does not get a proper introduction and shown what the organization expects 

from him or her. 

 

In an organization, it is good if all employees and managers have the same goals and values to 

better perform their duties and to work toward the goal that is set by the organization. Middle 

managers have experienced that this is something that most people in the organization do. 

Middle managers use different ways of supporting staff to work toward the goals, something 

that they think works well for them. 

 

This paper is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
 

I denna studie har det studerats hur mellanchefer socialiserats in i organisationen. I studien har 

11 mellanchefer blivit intervjuade för att se om det fanns någon skillnad beroende på 

organisation som denne befann sig i. Det vi har kunnat se är att socialisering in i 

organisationen i flera fall har varit bristfällig. Vilket är något som vi har reflekterat över. 

Eftersom att innan vi gick ut och samlade in empirin hade läst in oss på teorin som 

poängterade vikten av en bra socialiseringsprocess för de nyanställda.  

 

När man kommer till en organisation som mellanchef är det väldigt viktigt att man blir bra 

bemött och bra omhändertagen. För att den nyanställde ska kunna börja utföra sina 

arbetsuppgifter på ett korrekt sätt mycket snabbare än om den nyanställde inte får detta.  

 

I en organisation är det bra om alla medarbetare och chefer har samma mål och värderingar 

för att lättare kunna sköta sina arbetsuppgifter och arbeta mot målet som är uppsatt av 

organisationen. Mellancheferna har upplevt att detta är något som de flesta i organisationen 

gör. Mellancheferna använder sig av olika sätt för att dennes medarbetare ska arbeta mot 

målen, något som funkar bra tycker dem. 
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1 Introduktionskapitel 

1.1 Inledning 

 

I dagens samhälle, där konkurrensen är stor mellan de olika aktörerna på marknaden är det 

viktigt för företagen att ha en fungerande organisation för att de ska kunna stå sig mot 

konkurrensen på marknaden (McEntire & Greene-Shortridge, 2011). Samtidigt som företag 

anställer mer folk kan man läsa i Sydsvenskan (2000) om rekryterings företaget Jobline 

International, som har tagit fram en rapport om att det kostar näringslivet 150 miljoner kronor 

om dagen i form av rekryterings- och upplärningskostnader när ny personal måste anställas. 

Ändå lockas 1 000 personer varje dag av att de kan byta jobb. Sydsvenskan skrev (2000) att 

personalomsättningen är den högsta sedan 1991. Jobline säger att företag kollar allt för 

mycket på extern arbetskraft när de vill ha ny personal till företaget. Samtidigt som företagen 

gör detta glöms den befintliga personalen bort, som istället kan fångas upp av ett annat 

företag. Något som skulle kunna minska företagets kostnader är att använda sig av den redan 

befintliga personalens kompetens. Den genomsnittliga kostnaden för en nyanställd brukar 

uppgå till 150 000 kronor enligt vad Jobline har skrivit i sin rapport. 

 

Detta gör det viktigt att se till att ny personal som kommer in i en organisation ska trivas för 

att det ska bli gynnsamt för företaget. Om den nya personen inte trivs kan det bli kostsamt 

genom att personen kan välja att söka nytt jobb och då säga upp sig. Därför är det viktigt att 

välkomna honom eller henne och även att se till att det inte blir några komplikationer under 

tiden. 

 

Tidningarna Amelia och Affärsvärlden tar upp olika problem vid rekrytering. I Affärsvärlden 

(2007) tar de upp problem som uppstår när en ny affärsområdeschef kommer in i en 

organisation och de andra medarbetarna inte kan acceptera honom. Ett problem som verkar 

finnas är den situationen som uppstår när det kommer in nya chefer eller medarbetare i 

organisationer. Det problem som allt som oftast uppstår är att de inte alltid blir accepterade av 

de gamla medarbetarna vilket man kan läsa om i Amelia (2011). Amelia beskriver att man ska 

lösa de problem som kan uppstå på jobbet när en ny medarbetare kommer in på arbetsplatsen.  

 

I Hudiksvalls Tidning (2012) beskrivs det att 14 landstingschefer har valt att säga upp sig eller 

har sparkats under de senaste fem åren. Svante Lönnbark, landstingsdirektören, anser att det 

inte är på grund av några brister i organisationen. Cheferna har varit inom olika nivåer, en del 

av dem har helt enkelt fått sparken för att uppdraget inte har klarats av och andra har själva 

valt att sluta. Beslutet att sluta på sin arbetsplats har antingen varit en protest eller för att de 

inte orkat med sitt arbete. Problemet med stor chefsomsättning finns även inom andra 

landsting.  

 

Den vanligaste orsaken till att en företrädare slutade mellan åren 1995 och 2000 var på grund 

av ålder och/eller pension. Trots att medelåldern har ökat, har åldern och pensionering fått 

mindre betydelse. Genom att åldern och pensioneringen blir mindre vanligt som orsak till att 

man slutar. Det finns två andra saker som är mer vanliga, samarbetsproblem och att man vill 

göra karriär (Cregård & Solli, 2008). 

 

 

Organisationer kan ha olika sätt att ta in en ny medarbetare i organisationen, men hur är det 

för den personen att komma in i organisationen. I denna uppsats tänker vi på mellanchefer. 
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Denna chef kommer förmodligen ta hand om personal som han eller hon ansvarar för. 

Förmodligen har någon annan redan haft detta ansvarsområde innan och denna nya chef 

kommer att ta över en roll som redan har funnits. 

 

Hur är det att komma in som ny mellanchef i en organisation och hur känner denne att den 

blir mottagen av de övriga anställda? 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Att komma in som ny medarbetare i en organisation innebär enligt Gundry (1993) att komma 

in i en socialiseringsprocess. Det är under denna process som man som ny medarbetare 

förväntas lära sig det som är nödvändigt för att sedan kunna fungera i organisationen. Det är 

under denna process som den nyanställde enligt Gundry (1993) introduceras i organisationen 

och får reda på vilka rollförväntningar det finns. Detta visar på att det redan från början finns 

ganska stora förväntningar på den nyanställde och att socialiseringsprocessen är något som 

den nyanställde förväntas kunna handskas med. 

 

Sprogøe och Rohde (2008) säger att den introduktion som nyanställda genomgår, när de 

startar ett nytt jobb är den process som de nyanställda lär sig hur organisationen fungerar och 

vad som gäller i organisationen samt hur de ska bete sig på ett korrekt sätt när de utför sitt 

jobb. Detta är något som Sprogøe och Rohde (2008) menar är A och O för en lyckad 

introduktion i organisationen. Vilket har lett till att många företag väljer att ta in personer som 

de vet kommer fungera tillsammans med den kultur och de värderingar som redan finns innan 

i organisationen, för att slippa att konflikter uppstår. Även Andersen och Cooper-Thomas 

(2005) menar att en bra introduktion innebär att den nyanställde får möjlighet att lära sig så 

mycket som möjligt om organisationen och de som jobbar i den. Genom detta så tror 

Andersen och Cooper-Thomas (2005) att det går att minska den osäkerhet som en nyanställd 

kan känna när denne kommer in i organisationen. Detta gynnar också organisationen anser 

Andersen och Cooper-Thomas (2005) eftersom att de nyanställda då oftast stannar kvar i 

organisationen då de trivs på arbetsplatsen 

Bauer, Bodner, Erdogan och Truxillo (2007) nämner att själva socialiseringsprocessen kan ses 

som en förändringsfas för den nyanställde då den måste anpassa sig till det nya arbetet. Denna 

fas och hur den nyanställde upplever denna förändring kan vara olika beroende på om den 

nyanställde kommer från ett annat jobb eller om denne kommer direkt från skolan. Bauer et 

al. (2007) menar att de som kommer direkt från skolan nog upplever denna förändring 

starkare och mer utmanande än vad de gör som kommer från ett annat arbete. De senare har 

ofta mer erfarenhet av att hantera nya situationer. Det verkar möjligt att denna förändringsfas 

även kan variera beroende på vilken position den nyanställde har när denne kommer till 

organisationen. Att komma in som vanlig anställd eller mellanchef är något som kan skilja sig 

åt. Förmodligen kan det vara svårare att komma in som ny mellanchef in i organisationen än 

att komma in som ny medarbetare.  

Chefskap är något som fascinerar och enligt Alvesson och Svenningsson (2003) är beskrivet 

som något mystiskt. En ledare är någon som agerar och inte bara tittar på. Chefskap är något 

speciellt och inte vem som helst kan bli det. I många fall så får ledarskapet enligt Alvesson 

och Svenningsson (2003) en hjältestatus. Chefskap är ett ämne som de flesta kan knyta an till, 

alla har i sin vardag kontakt eller har haft kontakt med en chef i någon form. Det är alltid 

någon som axlar rollen som chef. Detta kan ske medvetet, men även omedvetet hos vissa 
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personer. De flesta av oss har en bild av hur en chef är och hur en chef bör agera (Bolman & 

Deal, 2005).  

I många fall så finns det som Alvesson och Svenningsson säger (2003) men även enligt 

Meindl, Ehrlich och Dukerich (1985) en romantiserad/heroisk bild av vad en chef ska kunna 

åstadkomma inom en organisation. I vissa fall så får chefen nästan en superhjälte status 

speciellt om chefen kommer in som ny chef i en organisation som inte fungerat. Enligt 

Meindl, Ehrlich och Dukerich (1985) är chefskapet något som vi tror måste finnas för att 

organisationen ska fungera. Människor vill gärna förknippa chefskap med ledarskap, makt, 

kontroll och att de är ansvarstagande för det är den bilden som är starkt förknippad med 

chefsrollen.  

För organisationer i dagens samhälle är det extra viktigt enligt McEntire och Greene-

Shortridge (2011) att få in bra chefer eftersom att konkurrensen är hög mellan företagen. 

Enligt McEntire och Greene-Shortridge (2011) finns det få bra chefer och de som finns är 

svåra att finna. Det kan vara tidskrävande och kosta pengar för företagen att hitta dessa ledare. 

För att ha en chans på dagens marknad måste företag enligt McEntire och Greene-Shortridge 

(2011) ta sig tid att hitta chefer för att nå sina mål. Då ett bra och innovativt chefskap kan ses 

som en framgångsnyckel.  

  

Dessvärre är det ofta chefen som får skulden om något är fel i organisationen och den lösning 

som ofta används är att byta ut chefen(Lind & Ivarsson Westerberg, 2011). 

Frågan är om lösningen på de problem som finns i organisationen är en ny chef. Det tar tid för 

en ny chef att sätta sig in i hur organisationen fungerar. Med en ny chef kommer ofta nya 

rutiner som inte alltid heller är uppskattade av övriga i organisationen. De är vana vid de 

gamla rutinerna och kanske inte alltid uppskattar att det kommer nya sätt att göra saker på då 

de anser att det fungerat tidigare. Det kan vara svårt att som ny chef komma in i en 

organisation som redan har en välförankrad organisationskultur. Då det redan finns ett 

fungerande koncept i organisationen, i alla fall enligt de anställda(Jacobsen, Thorsvik & 

Sandin, 2008). Det finns en risk att de anställda kan motarbeta chefen om de inte känner att de 

har något intresse i att förändra det som chefen vill förändra. Sen finns det aspekten när det 

gäller maktförhållandena i organisationen som också kan försvåra för den nya chefen 

eftersom att det kan finnas folk i organisationen som har egenintressen i organisationen och 

känner att de inte alls tjänar något på att göra det på chefens vis och risken är här då att de får 

med sig de övriga anställda att motarbeta ledaren (Jacobsen, Thorsvik & Sandin, 2008).  

 

I Sundsvalls tidning (2009) och Sydsvenskan (2001) bland annat har det publicerats olika 

tidningsartiklar om hur nya chefer kommer till en organisation och sedan får problem på ett 

eller annat sätt. Det kan vara att den nya ledaren vill ha nya rutiner men medarbetarna inte vill 

anpassa sig till dessa eftersom de tyckt att det fungerat bra innan. Ett problem som kan bli 

stort och framförallt påverka samarbetet mellan ledaren och de anställda 
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1.3 Syfte och Problemformulering 

 

I denna studie kommer vi studera, hur det är att komma in som ny chef i en organisation. Den 

grupp av chefer som vi kommer inrikta oss på är mellanchefer som inte har varit på sin 

arbetsplats längre än 1 år. Vi vill komma åt mellanchefernas egna uppfattningar och 

upplevelser för att få deras syn på hur det kan upplevas ur ett mellanchefsperspektiv. Syftet 

med uppsatsen är att få kunskap om hur en mellanchef upplever den första tiden på en 

arbetsplats.  

 

Det problem som vi vill få besvarat är: 

 

Hur upplever mellanchefer att det är att komma in som ny chef i en organisation?  

 

2 Metod 

2.1 Samhällsvetenskapliga forskningen 

 

Vi har använt oss av den samhällsvetenskapliga forskningen för att det är inom 

samhällsvetenskap vår forskning ligger. Något som är viktigt inom samhällsvetenskaplig 

forskning är att forskaren ska vara värderingsfri. Vad som menas med värderingsfri är att 

forskaren inte ska ha personliga åsikter eller känslor i det han gör. Denna uppfattning har 

blivit mindre vanlig idag. Det är i princip omöjligt att vara helt värderingsfri under sin 

forskning, bara genom valet av forskningsområdet är något som innehåller värderingar genom 

att man oftast har valt det av sina egna åsikter för det är något som intresserar (Bryman, 

2011).  

 

Genom att vi samlade in information från 11 olika mellanchefer kom vår empiri ifrån dem. Vi 

använde oss av den kvalitativa metoden för det var den som speglade vår uppsats bäst. Enligt 

Bryman (2011) är den kvalitativa forskningen mer inriktad på ord istället för siffror. Det finns 

även tre skillnader som forskningen uppvisar, dessa är en induktiv syn, kunskapsteoretisk 

ståndpunkt och ontologisk ståndpunkt. Den induktiva synen handlar om att man ska välja 

teorin utifrån det praktiska forskningsresultatet. En kunskapsteoretisk ståndpunkt betyder att 

man lägger en förståelse för den sociala verkligheten beroende på hur deltagarna i miljön 

tolkar verkligheten. Den kunskapsteoretiska ståndpunkten beskrivs även som 

tolkningsinriktad eller interpretativistisk. En ontologisk ståndpunkt innebär att de sociala 

egenskaperna är resultatet av ett samspel mellan individer.  

 

2.2 Tillvägagångssätt för studien 

2.2.1 Bekvämlighetsurval 

 

För att hitta dessa mellanchefer har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman 

(2001) är det att när forskarna använder sig av sådana personer som för tillfället finns 

tillgängliga för dem. Vi har använt oss av detta för att göra det lite enklare för oss samt för att 

få så bra svar som möjligt. Vi tror att vi kan få bättre svar genom detta urval för då kan 

mellancheferna bestämma själva om de har tid och lust att vara med på en intervju. Det blir 

inte på samma sätt påtvingat. När vi gjorde vårt bekvämlighetsurval tittade vi först och främst 
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i vår närmiljö för att se vilka personer som vi skulle kunna få tillgång till och som skulle 

kunna vara användbara för vårt arbete. När vi efter detta urval såg att vi behövde ytterligare 

mellanchefer att intervjua valde vi att skicka ut mejl till Borås Stad och kringliggande 

kommuner, men även till större företag som är aktiva i Borås Stad. De flesta svarade att de 

skickade vidare ärendet till berörda personer medan andra tackade nej med en gång på grund 

av tidsbrist. Genom mejl kontakt fick vi fram fyra personer som uppfyllde de kraven som vi 

hade ställt för att de skulle passa som intervjupersoner. De övriga fick vi kontakt med dels 

genom vår praktik men även genom andra kontakter. 

 

2.2.2 Intervjuformen 

 

För att samla ihop information använde vi oss av intervjuer som ledde till svaret på vår 

frågeställning. Intervjuerna var väldigt flexibla för att vi skulle kunna få bra svar ifrån de 

mellanchefer som vi pratade med. Vi valde att inte använda oss av inspelning av intervjuerna 

för att vi kände att det kommer ta mindre tid att transkribera det. Vi kände även att det kan 

vara lättare för mellancheferna att vilja prata ifrån sitt eget tycke. Denna flexibla intervjuform 

använder man ofta i en kvalitativ forskning enligt Bryman (2001). Vi intervjuade olika 

mellanchefer för att få ett större perspektiv på hur dem upplever hur det är att komma in som 

ny i organisationen. De mellanchefer som vi intervjuade har antingen kommit in i 

organisationen helt utifrån eller har det haft en annan befattning eller en annan arbetsform på 

företaget. Detta gav oss en syn på hur det var för personen att komma in i organisationen, men 

även hur det var att redan ha varit anställd sedan tidigare och nu gå in i samma organisation 

med en chefsroll. Vi har analyserat hur det kan vara att komma in som ny, samt vilken effekt 

det hade på hur den nya mellanchefen kände inför den nya arbetsplatsen. Vi läste olika 

vetenskapliga artiklar men även annan litteratur för att få en bild av vad teorin sa om denna 

forskningsfråga, för att vi skulle få en bild utifrån teorin och kunna koppla den till vad 

mellancheferna berättade för oss. 

 

Mellancheferna har arbetat på olika företag bortsett från två personer som jobbade inom 

samma organisation men inom olika ansvarsområden. Organisationerna har befunnit sig i 

området runt Borås Stad, Göteborgs Stad och deras krans kommuner. Mellancheferna har 

jobbat på både offentliga och privata organisationer för att få lite olika bilder på hur det är att 

bli mellanchef i en organisation. För att underlätta de tillfrågade har vi haft intervjuerna på 

deras arbetsplatser istället för att de ska behöva lägga sin tid på att åka till oss.  

 

2.3 Mellanchefernas ansvarsområden 

Vi har valt ut 11 mellanchefer som vi har intervjuat för att vi ville få veta hur det har varit för 

dem att komma in i en organisation. Intervjupersonerna har inte arbetat på sin arbetsplats mer 

än 12 månader och det är ett urval som vi har gjort. Vi hade bestämt det för att de fortfarande 

ska vara klassade som nya för oss. Detta för att de fortfarande ska komma ihåg hur det var när 

de kom till sin arbetsplats och genom det ge oss så bra svar som möjligt. Alla har haft 

personalansvar, men också haft andra ansvarsområden. För att lättare förstå skillnaden 

kommer varje mellanchef beskrivas kortfattat för att det kan bli en skillnad i vår slutsats 

beroende på hur chefernas situation har sett ut. Fyra av mellancheferna kommer att 

anonymiseras med vilken kommun de kommer ifrån på grund av att det finns bara en sådan 

tjänst i deras kommun. Två av dessa anonymiseringar är ifrån samma kommun därför 

kommer de benämnas A och B.  
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Vi har varit på en bemannings och rekryteringsföretag. Personen som vi har intervjuat arbetar 

som konsultchef. Hans arbetsuppgift är att hyra ut konsulttjänster som består av chefer och 

specialister som är anställda hos honom till olika företag. Han har tidigare jobbat som 

konsultchef hos ett bemanningsföretag som är inom samma koncern. Han började på det 

första bemanningsföretaget 2006 och blev anställd hos det nuvarande företaget februari 2013. 

Han har 35 stycken anställda under sig. 

 

Vi har pratat med en butikschef, för en stor livsmedelsbutik i Göteborg. Han blev anställd där 

2002 och har jobbat i fruktavdelning och på golvet innan han blev förste man(den som är 

närmast ansvarig under chefen) och gick butikchefsutbildning internt inom företaget för att 

sedan när möjligheten dök upp bli butikschef för butiken. Den 1 augusti blev han tillförordnad 

butikschef då den tidigare butikschefen blev erbjuden ett annat jobb. Detta är något som inte 

hör till vanligheterna att någon inom butiken får ta över som butikschef då det kan uppstå 

komplikationer med kompisrelationer och etcetera. Han har cirka 60 stycken som är anställda 

under honom och han ansvarar för butiken med ett helhetsansvar och dess drift. Det är även 

han som är resultatansvarig, han gör schema, lägger budget, har individuella samtal och 

lägger upp strategier för butiken. 

 

Vi har varit och intervjuat en enhetschef som är anställd vid Göteborgs Stad. Den intervjuade 

är enhetschef för enheten för funktionshinder inom sin stadsdelsförvaltning. Hon har ett 

ansvar för 16 medarbetare på sin avdelning. Hon började jobba inom verksamheten 2012. Hon 

hade tidigare jobbat som enhetschef i en annan kommun under 2 års tid. Hon har det 

ekonomiska ansvaret för sin enhet. Hon har personalansvar som bland annat innebär att 

tillsätta tjänster, bevilja ledighet och semestrar. Det är hon som tillsammans med 

ekonomiavdelningen lägger upp budget och gör upp målen för nästkommande år utöver de 

mål som de redan blivit tilldelade av Göteborgs Stad och den Stadsdelsförvaltning som 

enheten tillhör. 

 

På en skola i Göteborg intervjuade vi verksamhetschefen. Titeln rektor finns inte på denna 

skola och därför tituleras han som verksamhetschef trots att han har samma arbetsuppgifter 

som en rektor. Verksamhetschefen har jobbat där sen 1 augusti 2012 officiellt men började 

där redan lite innan, han började redan under april månad vara med vid möten och sedan 

jobbade han några veckor i juni. I Göteborg har han 12-13 anställda, dock finns 

organisationen på flera ställen i landet som han också har hand om. I hans arbetsuppgifter 

ingår allt som tillhör skolan, att göra verksamhetsplanering, ledningsgrupper, 

schemaläggning, personalhantering och undervisningar. Han har hela tiden jobbat inom skola 

och han tycker själv att det är där han ska jobba. 

 

Vi har träffat en funktionschef i Solbergs kommun som tillträdde till sin tjänst 2 maj 2012. I 

sin tjänst har han hand om 25 medarbetare. Hans tjänst är en väldigt blandad chefstjänst. Han 

är chef för Bygg och Miljö, kansliet, receptionen, över all information som ska ut, 

administrationen, process stöd, process sekreterarna, sekreterarna i utskott och nämnderna och 

även beredningssekreterarna. Hans arbetsuppgifter blir mer strategiska tack vare att han har 

såpass mycket olika som han har hand om. Funktionschefen hade sett denna tjänst på 

arbetsförmedlingen och sökte tjänsten. Sedan fick han gå hela rekryteringsprocessen via en 

konsult som skulle tillsätta den. Innan han fick denna tjänst, jobbade han som jurist inom en 

annan kommun. Han tror själv att han fick tjänsten för att han var yngre och hade den 

juridiska kompetensen som han hade. 
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På en Högskola som vi har varit på har vi träffat en prefekt. Han blev prefekt på Högskolan 1 

augusti 2012. Prefekten har jobbat inom skola sedan 1992 men har haft ett uppehåll och har 

jobbat inom näringslivet under de senaste två åren innan han blev prefekt för denna skola. 

Innan han blev prefekt har han undervisat, forskat, doktorerat, jobbat inom industrin, 

kommunalt och även haft ett eget företag. Som prefekt har han nu 80 stycken anställda under 

sig. I sin tjänst har han det övergripande ansvaret, personalansvar, budget ansvar för 100-110 

miljoner. Genom att han har jobbat inom samma organisation tidigare hade han en ganska stor 

insikt i organisationen. Han blev uppmanad av sina kollegor att söka denna tjänst för de tyckte 

att han skulle passa som prefekt. 

 

Gruppchefen som vi träffade arbetar på ett stort industri företag hade bara jobbat som 

gruppchef i cirka en månad när vi mötte honom, han började alltså i april 2013. Genom att de 

hade haft varsel på företaget blev det en stor omorganisation och genom denna blev han 

placerad på denna tjänst. När han började som gruppchef visste han ingenting om tjänsten och 

hans arbetsuppgifter blev att ta hand om denna grupp och leda denna genom sina 

arbetsuppgifter. 

 

En gymnasiechef i Fröbergs kommun började sin tjänst där 1 april i år, även hon väldigt ny 

inom sin tjänst. Hon har 20 anställda under sig som hon har ansvar för. Hennes 

arbetsuppgifter är att ha ansvar för rektorer, elevhälsan och administrationen på den skolan 

hon är på. Under hela hennes yrkesverksamma liv har hon jobbat inom gymnasieskolan och 

hon känner själv att det är något som hon passar inom. Hon sökte tjänsten genom en 

utannonsering och hon kände att hon verkligen ville ha tjänsten. Det var just därför som hon 

har tackat ja till den. 

 

Vi har också träffat en rektor i Göteborgs Stad som har varit anställd där sedan 1 juni 2012. 

Hon blev tillfrågad om hon ville söka tjänsten och därför gjorde hon det. Hon hade tidigare 

sökt en liknande tjänst på en annan skola men drog då tillbaka denna ansökan för hon själv 

kände att det inte kändes rätt. Genom hennes bakgrund som hon har känner hon att denna roll 

som rektor i Göteborgs Stad känns rätt för henne. Genom att hon har tidigare kollegor som har 

börjat jobba i organisationen visste hon en hel del om det. För henne var denna tjänst något 

som gjorde att hon fick möjlighet att följa med eleverna längre upp i sin utbildning än vad hon 

tidigare hade haft möjlighet att göra. Genom att hon själv hade jobbat inom grundskolan 

tyckte hon att det kändes roligt att få hänga med och se när eleverna började sitt unga 

vuxenliv. 

 

Enhetschef A i Karlbergs kommun började där 21 januari 2013. Hon var tidigare handläggare 

på kommunen men den tidigare chefen slutade och det uppstod ett vikariat som hon ville satsa 

på. Hon har under de senaste åren arbetat med arbetsmarknadsfrågor, hon har jobbat med 

arbetsförmedling och ordna praktikplatser. De anställda som hon har under sig är 11 stycken 

anställda och 24 stödanställda. Det som menas med stödanställda är att det får stöd från 

Arbetsförmedlingen för att kunna få jobba. Kommunen får pengar från staten för att de ska 

anställa de som behöver stöd för att kunna jobba. Kommunen blir helt enkelt arbetsgivarna. 

 

Enhetschefen B i Karlbergs kommun har jobbat där sen 19 juni 2012. Hon har 23 medarbetare 

under sig. På en hemsida som heter offentliga jobb hittade hon denna anställning. Innan hon 

började som enhetschef i denna kommun har hon haft liknande arbetsuppgifter inom sektorn 

funktionshinder. I hennes arbetsuppgifter ingår allt som har med chefskap att göra bland annat 

arbetsmiljö, personal, ekonomi och se till att de beslut som blir fattade blir verkställda. När 
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hon sökte tjänsten såg hon utmaningen med socialpsykiatrin och det var det som fick henne 

att tacka ja. 

2.4 Metodreflektion 

 

Det kan finnas olika nackdelar med att göra en kvalitativ intervju. Det som man kan se på de 

olika skillnader som Bryman (2011) tar upp mellan kvantitativ och kvalitativa intervjuer. Är 

när man gör en kvantitativ intervju är den väl strukturerad för den har som syfte att maximera 

tillförlitligheten och giltigheten när den ska mäta viktiga begrepp. Forskaren har en tydlig 

formulerad uppsättning av frågeställningar som ska undersökas och det gör att den också är 

väl strukturerad. Det som forskaren har som syfte med detta är att komma fram till ett svar på 

frågeställningarna. I en kvalitativ forskning finns det istället en betoning på det generella när 

det gäller formuleringen de frågeställningar som är inledande. Det har en stor tyngd på vad 

intervjupersonerna har för egna uppfattningar och synsätt. Beroende på vad de svarar kommer 

svaren på frågeställningen fram. Tillvägagångssättet skiljer sig en del från varandra som man 

kan förstå. Det som är en fördel med det kvalitativa tillvägagångssättet är att intervjupersonen 

svarar på frågorna genom att man gör intervjun. Vi ville ha en syn utifrån mellancheferna som 

vi intervjuade och deras upplevelser för att få svar på frågeställningarna. Om vi hade haft en 

kvantitativ intervju hade det kanske gjort att det hade blivit för spänt mellan oss som forskare 

och de personer som vi intervjuade.  

 

I den kvalitativa forskningen är intresset mer riktat mot den intervjuades ståndpunkter istället 

för att det är mer forskarens intresse som det är i den kvantitativa forskningen. I den 

kvalitativa forskningen är det önskvärt att röra sig åt många olika riktningar för att man ska få 

kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt (Bryman, 2011). Något 

som gjorde det till en stor fördel för oss för att kunna besvara våra frågor. Det som kunde vara 

en nackdel för oss i den kvalitativa intervjuformen kan vara att den som vi intervjuade var en 

person som har svårt att visa sin syn på det hela. Han eller hon kanske bara ser genom 

företagets sida som vi i detta läge inte riktigt vill ha. Vi ville veta hur det var för denna 

mellanchef att komma in i en organisation, hur den har haft det, inte utifrån någon eller något 

annat. Visserligen känns det som att det inte finns något annat sätt att göra intervjun på och 

därför fick vi vara beredda på att detta kunde ske. 

 

Om vi ska se på vår metod med kritiskt granskande ögon är det nog bara det faktum att vi inte 

spelade in våra intervjuer som vi borde ändrat på. Då vi insåg att i vissa lägen hade det varit 

bra när vi skulle gå igenom det empiriska materialet att ha alla intervjuer kvar, för att 

ordagrant kunna gå tillbaka och lyssna på dem. Dock känner vi att tack vare att de inte blev 

inspelade kände sig våra intervjukandidater sig mer fria till att kunna tala fritt vilket de 

förmodligen inte hade gjort om vi hade bett om att få spela in intervjuerna. Enligt Bryman 

(2011) är inspelningsformen en väldigt krävande tidsmässigt. Något som vi kände som ett 

stort problem när tiden inte skulle räcka till det. Bryman (2011) menar även på att 

intervjupersonen kan hämmas av en inspelningsutrustning, något som vi känner att vi inte 

ville vara med om. Visserligen kan man få med allt det material och exakta citat från 

intervjupersonen med en inspelning, som kan göra texten mer levande. Bryman (2011) 

beskriver att kvalitativa intervjuer oftast spelas in och man ofta är intresserad i hur och vad 

intervjupersonen berättar. Vi har tyvärr fått utesluta den levande empiriska texten på grund av 

att vi kände att tiden inte räckte till att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem till en 

text. Något som vi känner som ett bra val för vi tror att våra intervjupersoner kan ha varit 

mindre hämmade genom det. 
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Totalt genomförde vi 12 intervjuer med olika mellanchefer i olika organisationer. Dock jobbar 

flertalet av dem inom den offentliga sektorn och flera av dem med liknande arbeten inom 

denna sektor. Tyvärr var det en av dessa intervjupersoner som hade jobbat alldeles för länge 

inom organisationen och därför föll bort. Detta var något som vi inte var medvetna om när vi 

skulle intervjua denne men det kom fram under intervjun vilket ledde till att vi valde att inte ta 

med dennes intervju i vår empiri. Trots att det kändes som att denne fortfarande hade en 

väldigt klar bild av hur det var att komma in som ny chef. I framtiden, om vi ska göra en 

liknande studie, kommer vi vara mer noggranna att kolla om intervjupersonerna uppfyller vårt 

urval redan innan. 

 

3 Socialisering i organisationer 

Socialisation är enligt Angelöw (2000) ett sätt för individer att lära sig nya färdigheter som i 

sin tur bidrar till hur de formas som individer. Genom socialisationen lär individen sig 

samhällets eller gruppens rådande beteendemönster, normer, regler, värderingar och sedvänjor 

och detta är en process som pågår under hela individens liv. Socialisation är något som även 

följer med oss in i yrkeslivet. I yrkeslivet kallas enligt Feldman (1981) denna process för 

organisationssocialisering och är den process som nyanställda upplever när de kommer in i 

en, för dem ny organisation för första gången. Det är under denna process som de lär sig hur 

organisationen fungerar och hur de bör agera i organisationen. I denna process går de 

nyanställda enligt Feldman (1981) från att vara utomstående till att bli en del i organisationen.   

När man pratar om socialisering inom organisationer är det ofta den fas som kallas 

introduktionen som man refererar till. Eftersom att det är under denna period som den 

nyanställde i ett första skede får kontakt med organisationen. Genom denna introduktion får 

en bild av hur organisationen fungerar och är uppbyggd (Sprogøe & Rohde 2008). 

Det finns en social struktur inom alla organisationer även om organisationen inte valt att 

skapa den så menar Hatch (2002) på att den kommer att ta form oavsett om det sker medvetet 

eller inte. Detta inte är något som går att komma ifrån eftersom att relationen mellan de 

anställda kommer börja byggas, på så vis börjar även en social struktur i organisationen att ta 

form.  Enligt Hatch (2002) bildas sociala grupper och tillhörighet till dessa tack vare 

gemensamma intressen och värderingar eller genom att det uppstår en samhörighet tack vare 

gemensamma arbetsuppgifter. En organisation kan enligt Ahrne och Papakostas (2002) 

beskrivas som en samling med enskilda människor som arbetar mot samma mål men även om 

en person byts ut så fungerar organisationen ändå.  

Organisationer är viktiga delar i vårt samhälle och har ofta stor förmåga att överleva. Därför 

ses dessa som viktiga element i den sociala omgivningen enligt Ahrne och Papakostas (2002). 

Bandet mellan organisationer och människor kommer genom att människor enligt Ahrne och 

Papakostas (2002) känner en tillhörighet till organisationer. De flesta människor har en eller 

flera anknytningar till olika organisationer på ett eller annat sätt. 

 

Socialisationen i organisationer menar Louis (1980) att det är den process där den nyanställde 

lär sig de normer och värderingar som existerar i organisationen. Det är i den process som de 

lär sig hur de bör bete sig i organisationen gentemot övriga anställda i organisationen. Enligt 

Chao, O´Leary-Kelly, Wolf, Klein och Gardner (1994) är socialisering inte enbart viktigt för 

nya i organisationen utan det är minst lika viktigt för de som jobbat där länge. Dock är 
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behovet av socialisering som störst när man kommer som ny in i organisationen, men även 

när det dyker upp förändringar inom organisationer så kan behovet av socialisering dyka upp 

igen. 

 
Inom en organisation är det enligt Lee (2010) beroende på om det är ett förhållande mellan en 

mellanchef och en anställd eller om det är mellan två anställda och sin chef. Lee (2010) kom 

även fram till att desto bättre en anställd kommer överens med sin chef och övriga anställda 

kommer den anställde att dela med sig av sina kunskaper. Detta gynnar organisationen. Då får 

organisationen tillgång till mera kunskap. Det gynnar organisationen om de anställda trivs 

enligt Lee (2010) kan organisationen öka trivselfaktorn genom att använda sig av dels 

organisationskultur i organisationen men även genom att använda sig av olika övningar för att 

öka interaktionen mellan de anställda. 

 

I många fall när man kommer som ny på en arbetsplats har den som är ny redan innan denna 

börjat jobba ofta bildat sig en uppfattning om hur organisationen ska fungera och vara men 

många nyanställda får ofta ändra uppfattning om då deras förväntningar inte alls blir 

uppfyllda på de sätt de hade tänkt sig vilket kan påverka deras inlärningsprocess (Jones, 

1983b; Van Maanen, 1977 se Jones 1986). Det organisationer kan göra för att inverka på 

denna inlärningsprocess är att använda sig av särskilda strategier för att på så vis få 

socialiserings- och inlärningsprocessen att flyta på smidigare. Van Maanen och Schein (1979) 

menar på att nyanställda tar till sig sina nya roller på olika sätt beroende på vilken 

socialiseringsstrategi organisationen har använt sig av. Van Maanen och Schein (1979) säger 

att man kan styra den nyanställdes sätt att ta till sig sin nya roll genom mängden information 

som denne får gällande sin nya roll och detta ger då organisationen möjlighet att styra den 

nyanställde och dess roll så att denne tar till sig rollen på ett sätt som organisationen redan har 

bestämt. Att organisationer kan styra de nyanställda så att det passar in i organisation är något 

som även Jones (1986) kom fram till. Han menar även på att den information som man ger till 

de nyanställda angående kraven som finns på dem kan hjälpa till att minska orosmomenten 

som de nyanställda kan känna av i samband med att de ska börja på en ny arbetsplats.  

 

3.1 Ny i  organisationen 

Schein (1988) säger att den socialiseringsprocess som den nyanställde får gå igenom när den 

kommer in som ny innebär att den får lära sig de värden, normer och beteende som hör till 

organisationen och att dessa är enbart utifrån organisationens perspektiv och vad 

organisationen vill att den nyanställde ska lära sig. Enligt Schein (1988) består dessa av de 

grundläggande målen för organisationen, de sätt som man tänkt använda sig av för att nå 

målen, vilket ansvar de anställda har, beteende mönstren att förhålla sig till samt regler och 

principer att förhålla sig till för att organisationen ska kunna behålla sin identitet. 

Det är viktigt enligt Sprogøe och Rohde (2009) att ge nyanställda en så bra introduktion som 

möjligt. För genom att den nyanställde får en ordentlig introduktion även kallad 

socialiseringsprocess säger Cooper-Thomas och Anderson (2005), att när den anställde får 

hjälp med att komma in i organisationen så säkerställer organisationen i många fall att den 

nyanställde inte kommer vara benägen att lämna organisationen då denne kommer in i 

organisationen på ett bra sätt. Sprogøe och Rohde (2009) menar på att själva 

introduktionsfasen kan jämföras med en dans, att det är många olika steg som man behöver 

lära sig och komma ihåg innan man är inne i organisationen på ett bra sätt därför är det viktigt 

att lära ut denna dans ordentligt. 
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Att introduceras in i en grupp med nya människor kan vara lätt eller svårt beroende på hur 

gruppen väljer att ta emot den nya ledaren. På arbetsplatser säger Angelöw och Jonsson 

(2000) att det finns två typer av grupper den ena är den formella gruppen och det är den 

gruppsammansättningen som fastställd av organisationen exempelvis ekonomiavdelning, 

arbetsgrupper och liknande i dessa grupper får den anställde en grupptillhörighet tack vare sin 

anställning. I den formella gruppen påverkas inte arbetet av att medlemmar byts ut utan 

fortsätter som vanligt trots att nya medlemmar har kommit in i gruppen och andra har slutat.  

Den andra typen av grupp som Angelöw och Jonsson (2000) talar om är den informella 

gruppen det är den som har bildats utanför arbetsplatsens normer på grupper. Det är här de 

anställda har bildat grupper utifrån intressen, personliga värderingar och sociala värderingar. 

Det är i dessa grupper som de personliga normerna och rollerna för just dessa grupper bildas.  

Enligt Gundry (2003) måste de nyanställda inom en organisation kunna upptäcka och ta till 

sig de värderingar, normer och beteenden som är vanligt förekommande i organisationen. Det 

är något som den nyanställde får försöka göra under sin socialiseringsprocess genom att 

observera de övriga anställda för att på detta sätt få en bild av hur denne bör agera mot de 

övriga anställda i organisationen. Gundry (2003) säger att det är under denna period som den 

nyanställde hittar sin plats och hur den ska bete sig för att passa in gentemot den övriga 

organisationen. Feldman (1981) säger att det är viktigt för nyanställda att få tydliggjort för 

den vilka som är dennes arbetsuppgifter och roll inom arbetsgruppen och detta är något som 

den första tiden som nyanställd går ut på det vill säga att ta reda på vad det är som jobbet 

innebär och vad är som denne förväntas utföra. Arbetsbeskrivningar är enligt Feldman (1981) 

överlag ganska generella och med tanke på att alla har med sig olika erfarenheter in i arbetet 

så kan vissa arbetsuppgifter kännas enklare att utföra vilket kan innebära att man får göra 

justeringar för att alla de arbetsuppgifter som ingår i arbetsbeskrivningen skall utföras. 

Konflikthantering är en annan sak som nyanställda kanske får vara beredda på att hantera 

enligt Feldman (1981).  Detta kan beröra den arbetsgrupp som den nyanställde ska jobba i 

men även i andra grupper i organisationen. En annan konflikt som kan dyka upp för den 

nyanställde är enligt Feldman (1981) den konflikt som kan uppstå mellan arbetslivet och det 

privata. Där kan det uppstå konflikter om arbetstider, eller krav från familjen. Kan man inte 

lösa dessa konflikter så säger Feldman (1981) att risken är stor att den anställde kan komma 

att känna sig utanför. 

 

Arbetsgruppen har enligt Feldman (1981) stor påverkan på hur socialiseringsprocessen 

fungerar. Många nyanställda känner att de inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt 

sätt förrän de blivit accepterade i den sociala gruppen. Feldman (1981) säger att detta ofta 

beror på att de som redan jobbar i organisationen sen innan kanske inte delger den nyanställde 

med alla information förrän de känner att de har fått förtroende för denne. 

 

Den osäkerhet som en nyanställd kan känna inför att komma till ett nytt jobb kan enligt Bauer 

et al. (2007) reduceras genom att den nyanställde får den information om sin nya arbetsplats 

som denne kan tänkas behöva innan den kommer dit. Och detta kan då ske genom många 

olika informationskällor såsom mejl, telefon, brev osv. Dock säger Bauer et al. (2007) att det 

är ju inte alla nyanställda som känner av denna osäkerhet. 

 

För att förhindra att den nyanställde kommer att vilja lämna organisationen inom en snar 

framtid kan organisationen enligt Bauer et al. (2007) säkerställa att den anställde trivs genom 

att hjälpa den nyanställde att förstå sin roll och på ett snabbt sätt få den nyanställde att anpassa 



 

- 12 - 

sig till sin nya roll. Och genom att organisationen hjälper till och på skyndar detta förloppet så 

menar Bauer et al. (2007) på att då kommer den nyanställde känna snabbare att denne kan 

prestera och känna sig driven till att utföra sina arbetsuppgifter och på detta sätt även skapa 

band med de övriga i organisationen vilket gör det mer troligt att den nyanställde inte kommer 

lämna organisationen då denne trivs där. 

 

Något som även det kan hjälpa till med att behålla de nyanställda på arbetsplatsen och för att 

minska risken att de ska vilja söka sig vidare till en annan arbetsplats är ju enligt Sprogoe och 

Rohde (2009) att den nyanställde får en ordentlig introduktion.  

 

Att som nyanställd komma in och förändra i en grupp är inte det lättaste då gruppen många 

gånger redan har fungerande arbetssätt och inte gärna vill ändra på dessa. Choi och Levine. 

(2004) menar på att det är enklare att som ny i organisationen att komma in och förändra när 

de har fått de uppdraget från organisationen. Men om den ny skulle komma med egna idéer 

för att förändra utan att detta kommer från organisationen menar Choi och Levine (2004) på 

att det skulle bli svårt för den nyanställde att driva igenom denna förändring utan att bli 

motarbetad. Choi och Levine (2004) menar på att det som är avgörande för om en nyanställd 

får igenom sina idéer är hur gruppen har presterat tidigare. 

 

3.2 Chefskap 

 

En chef är någon som formellt har utsetts att ha en chefsbefattning, det vill säga har personal 

under sig. Syftet med chefsbefattningar är att de ska utöva ledarskap och leda gruppen. En 

ledare i en grupp är den person, som vid en viss tidpunkt eller under en viss period har mer 

inflytande på gruppen än de övriga medlemmarna i gruppen. Ledarskap handlar alltså om 

socialt inflytande (Lennéer Axelson & Thylefors 2005). 

 

I dagens samhälle strävar många företag enligt McEntire och Greene-Shortridge (2011) att få 

in innovativa och starka ledare/chefer in i organisationen. Innovativa chefer inom 

organisationer kan hjälpa till med att inspirera de anställda och på detta vis öka upp 

kreativiteten hos de anställda anser McEntire och Greene-Shortridge (2011). För enligt 

McEntire och Greene-Shortridge (2011) så är det chefen som kan påverka så att 

organisationen växer istället för att organisationen ska slippa dra ner på kostnader och 

eventuellt då behöva säga upp personal. 

 

I många fall för att undvika konflikter i organisationen säger McEntire och Greene-Shortridge 

(2011) att det är allt vanligare att företag faktiskt headhuntar för att få in rätt chef på rätt plats. 

Detta eftersom att de flesta organisationer i dagens samhälle faktiskt konkurrerar mot andra 

organisationer och för att effektivisera organisationen på bästa möjliga sätt är det viktigt att få 

in rätt person på rätt plats i organisationen. Detta kostar både tid och pengar eftersom att bra 

chefer inte alltid är lätta att finna. För att organisationer ska kunna stå sig mot konkurrensen 

behöver de finna dessa chefer och i många fall anser organisationerna att det är värt den 

kostnaden och tiden som det tar för att finna dessa chefer som kan leda organisationen.  

 

I många fall när en organisation inte fungerar som den ska är det lätt att skylla på chefen trots 

att det i många fall kan bero på helt andra anledningar till varför en organisation fungerar 

dåligt. Men allt som oftast är det ändå lätt att skylla på chefen istället för det som faktiskt 

orsakar problemen egentligen. I många fall är det ofta chefen som riskerar att bli utbytt, om 

inte en organisation fungerar som den är tänkt att fungera. Det är oftare en enklare lösning än 
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att gå till botten med problemet. Då blir det lätt att det skapas en bild bland de anställda på hur 

en ny chef skulle kunna vara lösningen på problemen (Bolman & Deal 2005).  

 

Abrahamsson och Aarum Andersen (2005) menar på att chefskap/ledarskap omfattar två delar 

och dessa är uppgiften men även gruppen. Chefen måste lära sig hur denne ska ta sig an 

uppgiften men även hur denne ska hantera de sociala bitarna inom gruppen för att hålla ihop 

gruppen. Men de säger även att det finns två typer av ledare den informella ledaren är den 

som interagerar med gruppen och kan ses som en psykologisk funktion i gruppen som finns 

till för att hålla de övriga i gruppen nöjda. Medan den formella ledaren enligt Abrahamsson & 

Aarum Andersen (2005) är den som strävar efter resultat och har det huvudsakliga 

personalansvaret.  

 

3.3 Normer och värderingar 

 

Något som är ett villkor för att en grupp människor ska känna sig som en grupp är att de alla 

har gemensamma mål och därmed är alla aktivt medvetna om de normer och värderingar som 

finns. Dessa ska delas in i gruppen för att det ska ge ett bra resultat och genom detta skapas en 

mer klarhet och trygghet för den enskilde men det ger också en viss lydnad inför aktuella krav 

och förväntningar som finns (Maltén, 1992). 

 

Normer är regler som talar om hur man ska bete sig i speciella situationer och dessa regler är 

ofta enligt Christenson, Hougland, Ilvento och Shepard (1988) skapade av personer i 

chefsposition. Värderingar är något som är mer brett och talar om vilket beteende som är 

önskvärt att de anställda bör ha som normer i organisationen. Värderingar är mer önskvärda 

och något att sträva efter, medan normer är mer strikta och något som ska följas. 

Organisationens normer kan ha en stor påverkan på dennes anställda, då de kan påverka 

individens egna åsikter och värderingar enligt Christenson et al. (1988). 

 

Det finns två olika typer av normer den ena är de informella normerna dessa kallas även för 

gruppnormer. Dessa normer kan vara mycket svåra att upptäcka eller urskilja för dem som 

inte är med i gruppen, detta för att de oftast är ”dolda”. Normerna är en del av rutinen och 

oftast diskuteras inte dessa överhuvudtaget av gruppens medlemmar. Normerna och reglerna 

är alltså väldigt självklara för gruppen. Ett problem som kan uppstå är om det kommer in en 

ny gruppmedlem som inte vet dessa informella normer. Det kan vara som en enkel norm att 

man har specifika platser man sitter vid och den nya gruppmedlemmen råkar ta en annans 

plats. Första gången händer det förmodligen inte så mycket och det är ett ofarligt normbrott. 

Andra gången den nya gör det kan han eller hon kanske få ett tillsägande om att den sätter sig 

på fel plats (Angelöw & Jonsson, 2000). 

 

De andra normerna som finns enligt Angelöw och Jonsson (2000) är de formella normerna 

som är lite lättare att handskas med. Dessa är oftast nerskrivna. Formella normer är oftast 

fastställda med vad man inte får göra. Man kan se dessa ganska tydligt i sin vardag, genom 

barnens skola, specifika normer på jobbet och etcetera. Det kan vara en informell norm som 

att man inte får prata med andra om hur siffrorna ser ut hos jobbet för att det inte ska röjas till 

ens konkurrenter.  

 

Enligt Hatch (2002) är värderingar de mål, sociala principer och standarder som en viss kultur 

anses ha ett inackorderat värde. Värderingar definierar vad medlemmarna inom företaget bryr 

sig om, det kan vara till exempel demokrati, tradition, pengar eller lojalitet. De används också 
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som en moralisk eller etisk kod för värderingar är i grunden bedömningar om vad som är rätt 

och fel.  

 

 

3.4 Sammanställning av det teoretiska materialet 

 

En av de saker som vi kommer att ta med oss ifrån teorin in i vår analys är 

socialiseringsprocessen hur det gått för de nya cheferna när de kommit in i organisationen, har 

de blivit väl mottagna eller är detta något som har tagit tid. Något som vi vill analysera är om 

mellancheferna har fått någon in socialisering och upplever de i så fall att den var tillräcklig. 

Eftersom att både Sprogoe och Rohde (2009) och Cooper-Thomas och Anderson (2005) 

poängterar vikten av en bra socialisering det vill säga en bra introduktion för de nyanställda. I 

vårt fall när vi tittar på socialiseringen kommer vi att titta på hur nya mellanchefer 

introduceras in i organisationen.  

 

Vi kommer även att analysera hur de har blivit bemötta av de övriga anställda när de kom in 

som nya mellanchefer. Har de blivit in socialiserade i de eventuella gruppsammansättningarna 

som kan finnas inom en organisation. Samtidigt vill vi fokusera på hur mellanchefen upplever 

gruppsammansättningarna mellan medarbetarna. 

 

Vi kommer även titta på hur de fått sina jobb är det så som McEntire och Greene-Shortridge 

(2011) säger att många företag faktiskt väljer att headhunta just för att få rätt person på rätt 

plats. Eller är det på det viset att man använder sig av Arbetsförmedlingen eller liknande 

funktioner för att tillsätta lediga tjänster. Slutligen vill vi även titta på om mellanchefen 

upplever att det finns samma mål och värderingar inom gruppen.  
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4 11 mellanchefer, 11 olika situationer 

4.1 Information om mellancheferna och organisationen 

 

Genom att flera av mellancheferna har haft någon form av kontakt med organisationerna 

innan de började på dessa, visste många av dem om organisationen. 4 av våra intervjuade har 

sedan tidigare jobbat i organisationen på ett eller annat sätt innan de har blivit mellanchef. 

Konsultchefen på bemanningsföretaget hade jobbat på ett annat företag som är inom samma 

koncern. Det gjorde att han sen innan redan hade mycket kontakt med det nya företaget och 

genom att båda företagen satt på samma kontor innebar det att de var bra kollegor sen innan. 

Butikschefen hade jobbat på golvet innan och det gjorde att han själv hade vänner och kände 

till företaget väldigt mycket innan han blev butikschef där.  

 

Rektorn i Göteborgs Stad hade väldigt mycket information om organisationen när hon började 

inom den, genom att hon hade tidigare kollegor som jobbade inom denna organisation. Dessa 

kollegor var även de som uppmanade henne att söka jobbet. Enhetscheferna ifrån Karlbergs 

kommun har båda känt sina kollegor på något vis innan det blev enhetschefer. Genom att 

Enhetschef A har jobbat som handläggare tidigare gjorde det att hon hade väldigt bra koll på 

organisationen när hon kom in. Enhetschef B hade varit med i ett projekt som hennes nya 

kollegor också hade gjort, det gjorde att hon kände kollegorna och kände sig hemma stadd 

väldigt fort. Hon hade sett tjänsten på en hemsida som heter offentliga jobb och sökt tjänsten 

därigenom.  

 

Prefekten hade jobbat i organisationen i tio år men har även jobbat som VD inom näringslivet 

i 2 år. Han tror själv att det är därför som han passar som bäst med sin roll som prefekt. 

 

Av de personer som blev intervjuade var det en person som inte visste något om tjänsten när 

hon började, det var Enhetschefen i Göteborgs Stad. Det hon visste om var att det var rörigt 

för stora omorganiseringar och stora omsättningar på personal. Något som var väldigt ovanligt 

var att äldreomsorgen hörde ihop med individ och familjeomsorgen, något som är väldigt 

ovanligt att det gör. Men tjänsten i sig och själva avdelningen eller tjänsten var hon inte insatt 

i när hon tackade ja till tjänsten. Enhetschefen hade sökt en annan tjänst i samma organisation 

men hade inte fått tjänsten. Hon hade sedan blivit kontaktad och blev tillsagd att söka denna 

tjänst istället för att områdeschefen trodde att hon skulle passa för den.  

 

Gruppchefen visste väldigt mycket om organisationen när han började denna tjänst som 

gruppchef. ”Jag fick tjänsten genom varsel.” Efter varslet blev det en stor omorganisation av 

företaget och då blev gruppchefen placerad på den tjänsten. Genom att han har jobbat hos 

företaget sedan 2000 kände han till företaget väl men han kände in till tjänsten när han blev 

placerad där.  

 

Verksamhetschefen var med i ledningsgruppen på skolan och därför kände han till den väldigt 

väl. Han hade kontakter som ville att han skulle ta jobbet, de trodde att han skulle passa på 

denna tjänst. 

 

Gymnasiechefen visste ingenting om skolan när hon började. Hon hade jobbat med liknande 

arbetsuppgifter i en annan kommun och kände att hon visste vad det skulle innebära att ta 

detta jobb. 
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4.2 Socialiseringsprocessen för nya mellanchefer 

 

Introduktionsnivån för mellancheferna har varit väldigt olika beroende på vilken chef det är. 

Det finns de cheferna som inte har fått någon introduktion alls utan har fått leta upp de rätta 

svaren själva för att det ska kunna fatta sina beslut.  

 

Enhetschefen i Göteborgs Stad:  

 

”Jag fick träffa min föregångare en gång och två månader senare fick jag börja 

som enhetschef. Göteborgs Stad erbjuder olika introduktions föreläsningar för nya 

men det är något som jag själv fick hålla koll på om jag ville gå på dem.” 

(Enhetschefen Göteborg) 

 

Verksamhetschefen hade ett liknande fall att det också var ”Pang på ingen introduktion”. Det 

som skiljer dem åt är att han fick komma in i sitt jobb lite mer lugnare med att i april börja gå 

på möten på det nya arbetet och sedan under juni månad började han sakta att arbeta på sin 

nya tjänst. Han fick ändå leta sig fram och fråga efter svar. Enhetschef A såg inte det som 

något problem att hon inte fick någon introduktion, ”Jag behövde ingen introduktion för de 

hade jag med mig gratis från min handläggartjänst”. 

 

Genom att gruppchefen hade blivit placerad på sin tjänst, fick han ingen nämnvärd 

introduktion. Gruppchefen jobbade innan på företaget och kände till hur det fungerade sedan 

innan. 

 

Butikschefen hade heller ingen introduktion:  

 

”Jag hade ingen nämnvärd introduktion utan hade en dag på huvudkontoret för att 

bli presenterad för personerna där och sen hade jag en dag i butiken. Men jag 

känner ändå att jag hela tiden att jag har haft stöd av min förra chef och av 

regionchefen.” (Butikschefen) 

 

Konsultchefen hade en överlämning som varade under en månad för att de hade stora avstånd 

mellan varandra och därför behövde de mer tid. Det gjorde att han inte fick någon direkt 

introduktion men genom att han redan kunde deras datasystem, för de använde sig av samma 

på hans gamla arbete, behövdes det ingen introduktion på det sättet. Under överlämningen 

fick han träffa alla konsulter och hans kunder för att lära känna dem. 

 

Enhetschef B kom under sommaren, vilket gjorde att introduktionen blev påverkad: 

 

”Eftersom att jag började jobba under sommarperioden så fick jag ingen 

introduktion utan fick mer eller mindre bara börja, därför att många var på 

semestrar. I de fall där jag stötte på problem och fick tips att ringa någon så var 

ofta den personen borta just då och skulle återkomma efter semester men då hade 

redan jag oftast löst problemet. Jag fick använda mig av intranätet och kollegor 

för att söka svar på frågor. Det finns ett introduktionsprogram vanligtvis men det 

är inget jätte avancerat.” (Enhetschef B) 

 

Sedan finns det även de mellanchefer som fick en introduktion in till deras nya roll som 

mellanchef. Prefekten hade ett introduktionsprogram som han fick genomföra för att 

personalavdelningen skulle säkerställa att han fått den information som han behövde. 
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Introduktionen bestod av att möta nyckelpersoner som var viktiga för honom för att han skulle 

kunna lära känna de som han skulle jobba med. 

 

Funktionschefen hade två chefer som var med under hans introduktion. Dessa två var 

vikarierande på den tjänsten som funktionschefen nu fick. ”Den ena fungerade som min 

mentor och den andra stannade kvar i organisationen vilket innebär att jag kan fråga om hjälp 

från honom om det behövs”. De båda vikarierande cheferna var delaktiga i hans introduktion 

och organisationen var mån om att han skulle få en bra introduktion. 

 

Rektorn fick också en introduktion som HR-avdelningen ansvarade för: 

 

”Jag fick en introduktion som HR- avdelningen ansvarade för, denna var då i form 

av att lära sig det tekniska systemen och var man hämtar information och liknande 

samt ett uppstarts möte med övriga cheferna. Jag fick två tillfällen där HR- 

avdelningen gick igenom systemen med mig utifrån vad jag behärskade sen innan 

och lärde mig det jag inte kunde. Det fanns utbildningsråds möte för att träffa alla 

vilket jag även hade en liten uppföljning på.” (Rektorn) 

 

Gymnasiechefen fick en ganska bra start in i organisationen då budget och planerna för 

lärarnas arbete för 2013 redan var gjord när hon började. ”Dock känner jag att jag gärna 

hade varit med och petat lite i det.” Det finns en person som har vikarierat på 

gymnasiechefens tjänst, som stöttar hennes arbete hela tiden och hjälper henne med 

frågor under tidens gång. Gymnasiechefen tar över arbetsuppgifter så smått hela tiden. 

 

4.3 Bemötandet 

 

När det gäller de upplevelser som när mellancheferna kom till sin nya arbetsplats är självklart 

olika beroende på arbetsplats och mellanchef. Enhetschefen i Göteborgs Stad beskriver sin 

första tid på organisationen som att:  

 

”Medarbetarna var avståndstagande mot mig. Man hade infört ytterligare ett nytt 

led med 1:e socialsekreterare och därför kände de sig hotade. Det var anti på 

grund av att det var osäkert om jag skulle stanna.” (Enhetschefen Göteborg) 

 

Under den första tiden fick hon mycket kritik för hennes ledarskap och chefstil. Genom att 

hon tog åt sig av kritiken kunde hon bättra sig tack vare det. Det gjorde att gruppen blev 

mycket bättre genom att hon lyssnade på dem, vad de hade att säga. 

 

Butikschefen som hade jobbat med sina medarbetare på golvet innan fick förståelse för sin 

nya position: 

 

”Det fanns en osäkerhet i gruppen först, för att jag blev tillförordnad butikschef. 

Något som skulle gälla fram till årsskiftet och sedan visste man inte vad som 

skulle hända.” (Butikschefen) 

 

När han fick veta att han skulle fortsätta som butikschef försvann den osäkerheten och 

gruppen blev väldigt positiv till det. Han upplevde att han fick förståelse från de övriga 

anställda när det gällde hans nya position och att han fortfarande kände sig väl mottagen. 
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Genom att konsultchefen kände de personer som han skulle börja arbeta med gjorde det att 

han blev väl mottagen. ”Jag var själv osäker på hur jag skulle mottas på grund av 

uppsägningar av personal.” Han känner själv att hans chefer bryr sig om sin personal som de 

har. Han känner också att han får positiva upplevelser från de anställda som de har, 

förmodligen för att den tidigare chefen inte kunde fylla det geografiska området som hon 

hade. 

 

Verksamhetschefen beskriver att han fick ett bra bemötande av de få anställda som fanns 

eftersom att han sedan innan var känd för flera av de anställda sedan tidigare eftersom att han 

suttit med i ledningsgruppen för skolan. Det första han fick göra som ny chef var att 

nyanställa eftersom organisationen var underbemannad vilket innebar att han var den enda 

chef de nyanställda känt till vilket ledde till att han blev accepterad av dem. 

 

Mellancheferna har väldigt bra upplevelser när man ser till hur de har blivit mottagna när de 

har kommit till arbetsplatsen. Några av mellancheferna har känt någon eller några när de 

började sin anställning och det har gjort att det har mottagits lättare för deras del. Andra kände 

att deras nya chefer verkligen kunde sitt jobb och fick bra inblick inom allt när de kom dit. 

 

Funktionschef kände sig trygg genom att han fortfarande kan fråga de vikarierande cheferna 

om det är på det viset att han behöver hjälp. Hans egen syn på hur medarbetarna reagerar på 

att han kommer in är: 

 

”Jag hoppas att gruppen tycker att jag gör ett bra jobb. Alla tycker inte om chefen 

det går inte att komma ifrån.  Det beror lite på vilka förväntningar de haft på den 

nya chefen.” (Funktionschefen) 

 

Han beskriver även att det fanns en längtan i gruppen efter stabilitet då det har varit ostabilt 

under en period. Även enhetschef B känner sig också väl mottagen, då de har varit chefslösa i 

ca 4 månader. Enhetschef B beskriver bemötandet med: 

 

”I ledningsgruppen tog det en kafferast att komma in i gruppen det vid säga ingen 

tid då jag jobbat med flera av dem sedan innan i ett EU-projekt. Jag ser att det kan 

vara enklare att komma in i en organisation om man känner någon sen innan.” 

(Enhetschef B) 

 

4.4 Organisationernas mål och värderingar 

 

Konsultchefen beskrev att han och de uthyrda konsulterna i grunden har samma värderingar. 

De har även samma mål på sätt och vis. Genom att det har ett geografiskt motstånd är det 

svårt att sträva mot exakt samma mål. När de tänker, tänker det ett steg åt sina andra företag 

som hör till samma grupp inom företaget.  

 

Prefekten menar på att ”Vi har lika grundsyn, jag har haft en programförklaring och upplever 

att vi har samma grundsyn, Högskolan och jag”. Genom att han och skolan har liknande 

ledord uppsatta lite varstans känner han, att ledorden är lika och de kunde komma från hans 

programförklaring. Ett annat sätt som butikschefen arbetar på är att man bryter ner målen i 

mindre mål som avdelningarna kan arbeta på och även individnivå. Det gör att varje enskild 

person får enskilda mål som den kan uppfylla. Om de enskilda målen uppfylls kan de stora 

målen också bli uppfyllda. Alla strävar mot samma mål och det är butikschefen och 
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ledningsgruppen som har satt upp de mål som finns, genom att de har brutit ner dem kan alla 

hjälpas åt att sträva mot dessa. Verksamhetschefen hade också en liknande situation, målet är 

likadant för alla men det som skiljer de åt är att alla gör på olika sätt eller vägar för att komma 

dit det ska. 

 

Enhetschefen i Göteborgs Stad har det problemet att de försöker sträva mot samma mål:  

 

”Ledningsgruppen består av åtta enhetschefer, de alla har myndighetsutövning. 

Jag märker skillnad på funktionshinder mot övriga enheter för att det arbetar för 

olika saker. Men det har en vision att det ska vara en socialtjänst som ska täcka 

alla behov. Tre enheter försöker sträva efter att ha samma mål för att det inte ska 

bli någon skillnad för medarbetarna beroende på vilken chef det jobbar under.” 

(Enhetschef Göteborg) 

 

Rektorn har sett att alla försöker sträva mot samma mål, att ha eleven i centrum. Men ett 

problem som kan uppstå är att vissa av lärarna kan ibland bli lite för personliga mot eleven 

och kan då ta an en kurator roll istället för en undervisningsroll. Det är något som kan bli ett 

problem när man tar målen på fel sätt tror hon, för det kan ibland missgynna eleven istället för 

att man egentligen inte har den rollen. Läraren ska då behålla undervisningsrollen men hjälpa 

eleven att få kontakt med kuratorn som har det faktiska jobbet att hjälpa eleven på det 

personliga planet. 

 

I Solbergs kommun känner funktionschefen att de tolkar målen på olika sätt. Han försöker 

jobba fram målen på ett sådant sätt så att alla ska tolka dessa likadant. Han tycker att de har 

samma grundvärderingar. 

 

Enhetschef B beskriver målen och värderingarna på det här viset: 

 

”Det har sedan tidigare varit mycket konflikter i gruppen sedan innan vilket jag 

var medveten om när jag började men kanske inte exakt i vilken bemärkelse det 

rörde sig om. Det har varit otydliga mål och värderingar vilket är något som jag 

har fått jobba med mycket för att försöka få att alla ska sträva mot samma mål och 

värderingar, men det går ju inte på en dag att förändra detta. Då det varit mycket 

konflikter en del av konflikterna har handlat om att alla har arbetat efter olika 

uppdrag utan att informera övriga vad de arbetar med för att de har trott att alla 

vetat vad denne jobbat med. Så dålig information medarbetarna emellan vad de 

arbetar med. Det jobbar jag med nu, att man ska förankra uppdragen i gruppen så 

att medarbetarna vet vad de övriga arbetar med. Det har blivit mycket bättre men 

det är fortfarande mycket kvar att göra.” (Enhetschef B) 

4.5 Gruppsammansättningar 

 

På mellanchefernas olika arbetsplatser finns det olika grupperingar. Butikschefen beskriver tre 

olika grupper i butiken. Dessa är kassa-, golv- och färskvaru avdelningen. De grupperingarna 

har helt enkelt uppstått för att personalen jobbar med olika arbetsuppgifter. Det finns även de 

grupper som har uppkommit av intressen och sociala bitar men det är inte på samma sätt 

grupperingar på arbetsplatsen. De olika avdelningars grupper som har uppkommit försöker 

butikschefen att lösa upp för att de ska kunna arbeta över dessa gruppgränser. Enhetschefen i 

Göteborgs Stad och prefekten känner liknande som butikschefen, att det finns grupperingar 

för att det finns avdelningar och ämnesområden som personalen jobbar på och det gör att 
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grupperingarna har uppstått. Enhetschefen har även de grupperingar som är åldersbaserade 

som i slutändan har blivit lite problematiskt för henne. Till exempel tycker de äldre att det är 

jobbigt att jobba med de yngre då de yngre gärna delar med sig av intressen och privata saker 

som de äldre inte tycker är lika roligt att få höra. 

 

Konsultchefen har sina medarbetare på olika geografiska platser och det gör att det inte finns 

grupperingar på samma sätt. De grupperingar som kan uppstå är om flera konsulter finns hos 

samma kund. Där kan det finnas grupperingar som är och kan vara beroende på bemannings 

företag, men kunderna brukar vara noga med att de grupperingarna inte uppstår. 

 

Funktionschefen har inte märkt av samma grupperingar på arbetsplatsen som de andra har 

gjort: 

 

”De grupperingar som jag ser har inte uppstått på grund av kön och ålder. Det som 

jag har sett är att de som man tror ska komma överens för att de är lika varandra 

går snarare i klinch med varandra istället för att komma överens. Utan de 

grupperingar som har uppstått, har nog skapats på grund av lika åsikter, 

förhållningssätt och tankar.” (Funktionschefen) 

 

4.6 Egenskaper för en ny chef 

 

De intervjuade blev tillfrågade vad de tyckte en ny mellanchef borde ha för egenskaper när de 

kom in i en organisation. Detta för att de själva skulle tänka ett steg extra och kanske kunna 

växa i sina egna egenskaper till det. De flesta av mellancheferna tycker att en mellanchef ska 

vara lyhörd, lyssnande för vad de andra tycker. En mellanchef borde också vara öppen.  

 

Konsultchefen beskriver att expertisen sitter i det anställda. Det man ska göra är att leda 

istället för att chefa. Något som en ny mellanchef borde ha som egenskap också är att inte 

vara rädd för att säga vad den tycker. Rektor i Göteborg Stad menar också att det är bra om 

mellanchefen sätter upp tydliga mål och tydligöra det som är målen.  

 

Prefekten beskriver att man behöver ha respekt mot varandra när man kommer in som ny 

chef. Denna respekt ska vara ifrån båda hållen. Det är även viktigt att vara trygg i sitt jobb och 

det man gör. Det gör att man borde vara kompetent, ha engagemang och intresse för sitt 

arbete. 

 

Butikschefen beskriver att egenskaperna kan vara olika beroende på varför den nya 

mellanchefen kommer in i organisationen. Det är självklart en stor utmaning att komma in till 

en organisation även om man har kunskaper och meriter inom chefskap, men bara för det kan 

det bli att den nya chefen inte klarar av att hantera ledarskapet. Vissa chefer som kommer in i 

organisationen som en ny mellanchef har olika syften för det, vissa kan komma in för att rensa 

upp i organisationen och andra är där för att motivera eller balansera upp organisationen. Om 

mellanchefen har som uppgift att balansera upp och motivera organisationen är det bra att 

veta att man ibland får agera som chef, pappa och psykolog. Butikschefen säger också att det 

är viktigt med en sund människosyn som chef. Du måste se människorna för vilka de är och 

inte bara att de är en resurs för företaget. 

 

Gymnasiechefen och Enhetschef B ser en egenskap som någorlunda lika. Gymnasiechefen 

beskriver att ”Man ska vara lyssnande men även att man som chef har en vision som man vill 
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genomföra och inte låta sig övertalas av andra att stanna kvar i det gamla”. Enhetschef B 

beskriver att ”Man ska stå för de beslut man fattar”. 

 

5 Analys 
 

I vår analys tänker vi titta på de olika delar från teorin som vi har valt ut att använda som våra 

analysverktyg. De delar som vi har valt att titta på och jämföra mot teorin är hur 

mellancheferna har fått sina nya jobb, har socialiseringen fungerat, mottagandet av övriga 

anställda samt om de upplever att målen och värderingarna är de samma i organisationen. Vi 

kommer jämföra vårt empiriska material med det som vi fått fram i teorin för att se om dessa 

delar överens stämmer. Vi kommer även diskutera varför det är på det viset som det är. 

5.1 Rätt mellanchef på rätt plats 

 

Vid våra intervjuer med mellancheferna frågade vi dessa hur de hade fått sina arbeten. Fyra av 

dem hade kommit inifrån organisationen på ett eller annat sätt. Fyra av resterande hade blivit 

uppmanade av personer i organisationen att söka dessa jobb då de trodde att de var rätt person 

för jobbet. De övriga tre hade gått den sedvanliga vägen genom arbetsförmedling och 

liknande tjänster när de hade hittat annonser för jobben och sökt dessa. 

 

Som vi kan se är det väldigt spritt på hur mellancheferna har kommit in till organisationen. 

Konsultchefen hade jobbat inom samma koncern och sökte jobbet genom att han fick 

förfrågan från bemanningsföretagets chef att han borde söka den tjänsten. Det gjorde att han 

både blev headhuntad och även fanns i organisationen på ett eller annat sätt. 

 

McEntire och Greene-Shortridge (2011) beskrev att det är allt vanligare att företag headhuntar 

personal till en tjänst för att få in rätt person på rätt plats. Varför företag gör det är för att de 

flesta konkurrerar mot varandra i dagens samhälle och för att effektivisera organisationen på 

bästa möjliga sätt. Detta är något som kostar för företaget, både tid och pengar för bra ledare 

är inte lätta att finna. 

 

Som vi beskrev i inledningen på denna uppsats har Sydsvenskan (2000) skrivit att Jobline 

menar på att det minskar företagets kostnader om företaget först och främst tittar på den 

interna arbetskraften när de ska tillstätta chefstjänster. Något som vi tror stämmer väldigt bra.  

 

Enhetschefen i Göteborg Stad är en person som har blivit headhuntad av organisationen. Detta 

genom att hon sökte en annan tjänst och sedan blev erbjuden en annan för de trodde att hon 

passade bra till den. Flera av de tillfrågade har blivit uppmanade att söka sina tjänster därför 

att personer som redan arbetade i dessa organisationer har känt att dessa personer skulle passa 

bra i organisationen och därför borde söka tjänsten.  

 

McEntire och Greene Shortridge (2011) menar på att det kostar företaget att hitta rätt ledare 

för det är inte lätta att finna. Det som vi tänker med detta är att det kanske är bättre att kolla i 

organisationen först innan man headhuntar ledare utanför. Detta för att det är kostsamt att leta 

efter den rätta ledaren på det viset. Den rätta personen kan faktiskt finnas i organisationen.  

 

Sprogøe och Rohde (2008) menade på att organisationer gör detta för att de vet att denne 

kommer fungera fint tillsammans med den kultur och de värderingar som redan finns i 

organisationen. Vilket vi tänker kan mycket väl stämma överens med hur det verkligen ser ut. 
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Detta för att det kan ge organisationen en stor fördel när de anställer, om den nyanställde 

redan tänker på samma sätt som organisationen gör och fungerar med den kultur som redan 

finns. 

 

5.2  Socialisering i organisationen 

 

4 av 11 tillfrågade har inte fått någon introduktion utan mer eller mindre fått klara sig själva 

och fått lära sig själv att leta upp information som de kan komma att behöva. En av de som 

inte fick någon introduktion tyckte själv att hon inte behövde någon, då hon kom inifrån 

organisationen.  

 

Socialiseringen även kallad introduktionen är något som är A och O enligt Sprogøe och 

Rohde (2008). Detta är något som vi har reflekterat över under våra intervjuer då det framkom 

att flera tillfrågade faktiskt inte fått en ordentlig introduktion. Om det nu är viktigt som 

litteraturen säger borde organisationer lägga ner tid på att se till att den socialiseringsprocess 

som den nyanställde får genomgå faktiskt fungerar och hjälper den nyanställde med att förstå 

organisationen och sina arbetsuppgifter. Desto tidigare som mellanchefen blir in socialiserad 

in i organisation desto bättre blir det. 

 

Av de resterande tyckte fem intervjuade att de hade fått en fullgod introduktion när de kom in 

i organisationen då organisationerna i många fall via sin HR avdelning hade satt ihop en form 

av introduktionsutbildning för nyanställda. De två kvarvarande hade bara fått en halvdan 

introduktion eller presentation av de övriga i organisationen de hade mer eller mindre bara fått 

gå runt i organisationen och säga hej med någon som stöd och sen hade de förväntats klara sig 

själva. Varav den ena hade möjlighet att gå på introduktionsföreläsningar för de anställda men 

fick ta ansvar för att gå på dessa själv om hon ville.  

 

Att inte få någon introduktion är något som vi finner lite märkligt för det nämn i litteraturen 

att det är viktigt att organisationer introducerar in nyanställda på ett bra sätt i organisationen. 

För att dem redan i ett tidigt skede ska känna sig välkomnade och insläppta i gemenskapen. 

Detta för att öka chanserna att den nyanställde ska vilja stanna kvar i organisationen istället 

för att vilja byta jobb igen. Det vi har sett när vi har varit ute och samlat in vårt empiriska 

material är att flertalet av de tillfrågade inte fått någon introduktion och i två av fallen har de 

fått en introduktion som i stort sett inte kan räknas som en introduktion. Cooper- Thomas och 

Anderson (2005) menade på det att, om en ny anställd inte fick någon nämnvärd introduktion 

vad det inte säkert att denne ville stanna i organisationen för att de inte fått en bra inblick och 

lärdom om organisationen. Sprogøe och Rohde (2009) menar på att introduktionsfasen inte är 

enkel, för man behöver lära ut ”dansen” ordentligt på en gång, för det är många olika steg. 

 

Om en ny mellanchef inte får någon nämnvärd introduktion eller ingen alls, kan ett problem 

uppstå att de inte får till sig den information som de borde. Gundry (2003) beskrev att man 

som ny måste upptäcka och ta till de värderingar, normer och beteenden. Det som vi menar 

med detta är att det inte blir enkelt att ta till sig detta om introduktionen inte finns där. Som 

enhetschefen i Göteborgs Stad, som fick träffa sin föregångare en gång och två månader 

senare fick hon börja på sin tjänst. Att hon sedan fick ha koll på själv om hon ville gå på 

introduktionsföreläsningarna som erbjöds och var ganska generella för nyanställda i 

Göteborgs Stad. Vi tycker inte att det känns som att organisationen tänkte på hennes bästa i 

detta läge när man tog in någon utifrån som inte har kännedom om organisation och inte 

introducerar henne i denna. 
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Bauer et al. (2007) menar på att om man säkerställer att den nya mellanchefen trivs på 

arbetsplatsen, genom att hjälpa personen med att förstå sin roll och även med på ett snabbt sätt 

kunna anpassa denne till sin nya roll. Om denne person får denna hjälp kommer det att gynna 

organisationen genom att den nya mellanchefen kommer kunna prestera och känna sig driven 

till att utföra sina arbetsuppgifter. Detta kan även leda till att den nya mellanchefen skapar 

band med de övriga anställda i organisationen vilket gör att den nyanställde vill stanna för att 

denne trivs. 

 

Vi finner det märkligt att flera av de organisationerna vi har varit kontakt med inte lägger den 

tiden som faktiskt behövs för att få den nyanställda chefen att komma till rätta med sina 

arbetsuppgifter. McEntire och Greene-Shortridge (2011) skriver om att det är viktigt att få in 

rätt chefer i organisationen för att kunna stå sig på marknaden. Borde det inte ligga i 

organisationens intresse att faktiskt försöka behålla dessa chefer inom organisationen om man 

väl fått dit dem? Det borde ligga i organisationens intresse tycker vi för det är kostsamt att leta 

reda på nya chefer. 

 

Några av de arbetsplatser vi har besökt har det varit en stor omsättning på mellanchefer och 

personal. Vilket får oss att undra om det är på grund av dålig introduktion eller av dålig 

sammanhållning i gruppen? Detta är dock något som vi inte kan få svar på i denna studie men 

som skulle kunna undersökas i en framtida studie. 

 

5.3 Bemötandet från gruppen 

 

Överlag har alla mellanchefer haft ett bra bemötande från gruppen när de kom in som 

mellanchef i organisationen. I två fall har det funnits osäkerhet inom gruppen angående om 

mellanchefen i fråga skulle stanna kvar. En utav dessa var butikschefen för en 

livsmedelsbutik, han fick ett bra bemötande av de anställda vilket kan bero på att han kom 

inifrån organisationen. Dock fanns det en osäkerhet i gruppen på grund av att de anställda inte 

visste om han skulle stanna kvar som deras chef, men när de fick beskedet att den nya chefen 

skulle stanna kvar försvann denna osäkerhet. Stämningen mellan de anställda och chefen 

förbättrades i samband med detta besked. I det andra fallet hade det införts en till form av 

mellanchef vilket ledde till att personalen kände sig bevakade och hotade av denna nya tjänst. 

Vilket innebar för enhetschefen när hon kom in att de var avståndstagande, på grund av detta 

och att det hade varit en hög omsättning på personal. Gruppen var kritisk till hennes ledarskap 

och hennes chefstil men efter att enhetschefen i Göteborgs Stad hade tagit åt sig av de som 

gruppen hade sagt åt henne och visade att hon lyssnade gjorde det att gruppen fungerade 

bättre och tog emot henne på ett bra sätt. 

 

Vi kan tänka oss att det är lättare att komma in i en organisation om du känner någon som 

redan finns i organisationen. Det kan göra att det blir enklare som nyanställd att komma in i 

gruppen, för att denne som redan jobbar i organisationen kan hjälpa till att introducera den 

nyanställde för gruppen och medarbetarna. Detta är något som enhetschef B i Karlbergs 

kommun påpekade till oss. Flera av de vi har intervjuat har på ett eller annat sätt haft en 

anknytning till organisationen och också haft ett bra bemötande av de anställda när de kommit 

in i organisationen. Vilket får oss att se ett samband, att det förmodligen är på detta vis att om 

denne känner någon sen innan så blir bemötandet från de anställda bra och det är lättare att 

komma in i organisationen på detta sätt. 
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Feldman (1981) menar på att nyanställda som kommer till en organisation inte kan utföra sina 

arbetsuppgifter på ett korrekt sätt om de inte blir accepterade i den sociala gruppen. Bauer et 

al. (2007) beskriver även att det är viktigt att förhindra den nya mellanchefen kommer vilja 

lämna organisationen. Det kan man göra, genom att hjälpa den nyanställda in i sin nya roll. 

Då den nyanställde oftare också får lättare att komma in i gruppen och på detta vis trivs i 

organisationen vilket medför att den nyanställde inte är lika benägen att vilja lämna 

organisationen.  

 

Det som vi menar med detta är att det kan bli svårt för den nya mellanchefen att stanna kvar i 

organisationen om man inte blir väl bemött in i gruppen. Då det inte fungerar för 

mellanchefen att utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt om denne blir motarbetad hela 

tiden av medarbetarna. Vi kan tänka i butikschefens fall, där det fanns den osäkerheten om 

han skulle stanna eller inte. Detta kanske påverkade hans legitimitet som chef för de anställda, 

för de kanske inte lyssnade på honom fullt ut på grund av att de inte visste om han skulle 

stanna. 

 

5.4 Gemensamma mål och värderingar 

  

När vi har ställt frågan om de intervjuade mellancheferna upplever att de anställda i 

organisationen har samma mål och värderingar, har de tillfrågade överlag svarat att ja de 

tycker de att de har. Vi tror dock att många av de mellanchefer som är tillfrågade tar mål och 

värderingar som samma sak. När de har fått frågan har flera bara pratat om målen och inte 

nämnt värderingarna. Flera har svarat att även om de upplever att de anställda har samma mål 

och värderingar att sträva mot så finns det flera olika vägar som de anställda ser för hur man 

ska ta sig dit. I alla fall så kanske de anställda inte alltid väljer att ta samma väg dit för att nå 

målen men då gäller det för mellanchefen att vägleda dem in på rätt väg så att gruppen följer 

samma väg för att nå målet. 

 

Butikschefen som vi har intervjuat, talade om för oss vad han trodde var viktigt. Detta var 

enligt honom att få medarbetarna att sträva mot samma mål. För att göra detta ska man bryta 

ner målen på individnivå. Genom detta sätter han upp enskilda mål för varje individ i 

organisationen som leder fram till slutmålet. Detta för att alla i organisationen ska känna att 

det bidrar med något för att nå målen. Genom att han använder sig av målstyrning anser han 

att han får ut den maximala potential som finns i alla människor i detta fall hans anställda. Vi 

tror att detta är något som är väldigt bra för att det gör att hans anställda kan känna sig som en 

i gruppen och känna samhörighet gentemot varandra. Enligt Maltén (1992) blir det ett bra 

resultat om man delas in i grupper för att det ska ge ett bra resultat. Detta gjorde butikschefen 

genom att han först bröt ner målen till de olika avdelningarna inom butiken och sedan på 

individnivå. 

 

Maltén (1992) beskrev att det är viktigt med gemensamma mål för att gruppen ska känna sig 

som en grupp. Om alla i gruppen är aktivt medvetna om de normer och värderingar som finns 

är blir de mer delaktiga. Medan Maltén (1992) beskriver att gruppen känner sig som en grupp 

tar Ahrne och Papakostas (2002) upp att en organisation är en samling med enskilda 

människor, som arbetar mot samma mål. Även om en person i gruppen byts ut fungerar 

organisationen ändå. 

 

Konsultchefen upplever att det kan vara svårt att sträva mot målen tillsammans med sina 

anställda eftersom de har ett stort geografiskt område att täcka. Värderingarna har de i 
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grunden samma och de försöker sträva mot målen men är svårt på grund av det geografiska 

avståndet.  

 

Rektorn menar på att de strävar mot samma mål i det stora hela vilket är att sätta eleven i 

centrum. Det hon kan se i en del fall är att lärarna i vissa lägen har blivit för personliga med 

eleverna och kanske i vissa fall tagit på sig en kurators roll mer än en undervisningsroll. Detta 

kan bero på att organisationens mål och normer har använts för ordagrant, precis som 

Christenson et al.(1988) säger och lätt till att organisationens mål och normer har haft en stor 

påverkan på dessa lärare som kanske verkligen anammat detta mål och verkligen vill sina 

elever väl men ibland kan det bli på ett för personligt plan. 

 

Vi tycker att det är viktigt att inte tolka målen för bokstavligt för det kan påverka 

organisationen negativt istället för positivt. Det är även viktigt att alla ska vara delaktiga i 

målen för att alla ska bli mer motiverade att sträva mot dessa tycker vi. Om målen presenteras 

bra av den nya mellanchefen, för dennes medarbetare kan det ge ett positivt resultat om de vet 

hur de ska komma fram till dem. 
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6 Slutsats 
 

Den slutsats vi kan dra av varför många av de som vi intervjuat blivit tillfrågade att söka sina 

jobb från personer i organisationen, tänker vi har med att göra att det är enklare i 

organisationen när det kommer in en ny mellanchef som inte är helt okänd för organisationen. 

Eftersom att det förmodligen inte tar lika lång tid för denna nya mellanchef att bli accepterad i 

gruppen underlättar det för organisationen. Eftersom att denne redan har en kontakt på insidan 

som kan hjälpa till och underlätta socialiseringsprocessen som den nyanställde ställs inför. 

Samt att genom att någon inifrån varit med och ”valt” ut den nya mellanchefen, kanske 

personen inifrån redan har en ganska god bild av vilken typ av person som skulle kunna 

tänkas passa för just detta arbete i organisationen. Detta kan hjälpa till att man får in en person 

som passar i organisationen och på detta vis minimerar risken för att konflikter ska uppstå i 

organisationen. 

 

När vi ser på hur de olika mellancheferna har fått sin introduktion hade 4 av de 11 inte fått 

någon socialiseringsprocess alls. Något som vi drar slutsatsen att det inte är bra eftersom att 

de nyanställda mellancheferna på detta sätt inte får en bra start in i organisationen. Detta 

medför att de kanske inte till en början kan utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. 

Eftersom att mycket av deras tid går åt till att leta information om sin nya arbetsplats som de 

kan behöva. Något som framkom under intervjuerna var att en av de mellanchefer som bara 

fick en halvdan introduktion redan var på väg att lämna den organisation som denne befann 

sig i när vi intervjuade denne. När vi frågade om orsaken till varför denne skulle sluta angav 

mellanchefen att orsaken var pendlingsavståndet mellan arbetsplatsen och hemmet. När vi 

tittar på vad teorin säger om hur viktigt det är att en nyanställd får en bra introduktion för att 

denne ska vilja stanna i organisationen, undrar vi om inte detta också kan vara en 

bakomliggande faktor till varför denna mellanchef väljer att sluta med.  

 

Vi är även medvetna om att en till av de intervjuade mellancheferna söker sig ifrån den 

organisation som denne har sin tjänst på. Detta för att denne känner att det är för osäkert att 

stanna kvar och även denne fick ingen nämnvärd introduktion. Det kan vara en 

bakomliggande orsak till att denne vill lämna sin tjänst för att organisationen inte har gett 

något som är väldigt viktigt, en bra introduktion.  

 

Vi tror att det är viktig med en introduktion för att det ska kännas bra att komma in i 

organisationen, man måste känna sig välkommen och respekterad som mellanchef för att vilja 

ha sin tjänst kvar. Jobbet som mellanchef kan ofta vara stressigt, väldigt ansvarstagande och 

många arbetsuppgifter som är viktiga att gå igenom för att man ska känna sig säker på sitt 

uppdrag med vad det faktiskt går ut på. Samt att det är viktigt att man redan från början vet de 

krav och förväntningar som finns på en som mellanchef. Vi drar slutsatsen att desto bättre 

introduktion som mellanchefen får desto lättare är det för denne att komma in i organisationen 

och börja prestera för att få organisationen att gå framåt. 

 

När man kommer in som ny mellanchef är det viktigt att man blir bra bemött samtidigt som 

man får en bra introduktion. Vi drar slutsatsen att om mellanchefen i detta fall då inte får det 

kommer mellanchefen förmodligen inte att trivas på sin arbetsplats. Många av mellancheferna 

har blivit bra bemötta, det är bara två utav dessa som det har funnits en osäkerhet ifrån 

medarbetarna. Många har haft kontakter i organisationen innan de började och det kan ha 

gjort att det har blivit bra bemötta tack vare det. Något som vi började fundera på, är varför 

inte alla dessa mellanchefer som vi har intervjuat har fått en bra introduktion med tanke på att 

de har blivit bra bemötta? Vissa som har blivit bra bemötta har också haft en bra introduktion, 
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men de finns de mellanchefer som har blivit bra bemötta men inte fått någon vidare bra 

introduktion. Den slutsatsen man kan ta inom detta, är att det kan vara på det viset att 

organisationerna på dessa arbetsplatser förmodligen förutsätter att de har med sig en viss 

erfarenhet och därför tror dem att de inte behöver någon introduktion på grund av det. Vi 

tycker dock att organisationen borde vilja den nyanställdes bästa och därför borde erbjuda en 

introduktion. Sedan borde det vara upp till mellanchefen i fråga att avgöra om denne behöver 

en introduktion eller inte. Det borde heller inte vara avgörande beroende på vilken tid på året 

man kommer in i organisationen, om man får en introduktion eller inte. Väljer organisationen 

att ta in ny personal under sommaren borde organisationen ändå se till att denne får en 

introduktion.  

 

I de flesta fall när vi har pratat om mål och värderingar med de vi har intervjuat har de flesta 

sagt att de tycker att de och de anställda strävar mot samma mål. Värderingar har de flesta 

kopplat samman med målen så detta är inte något de sagt något specifikt om. Vi tror att 

anledningen till att det faktiskt är så, är för att de flesta inom en organisation väljer att sträva 

mot samma mål för det är något som man som medarbetare kopplar ihop med sina 

arbetsuppgifter. Vilket innebär att så länge som målen inte går emot arbetsuppgifterna 

kommer medarbetarna att arbeta mot målen då dessa ingår i deras arbetsuppgifter och inte 

göra sina arbetsuppgifter fungerar inte om man vill behålla sitt jobb. Vilket vi tänker att de 

flesta i dagens samhälle är ganska måna om att behålla. 

 

Avslutningsvis har vi kommit fram till och som vi tänker är viktiga för organisationer att 

tänka på är att i de fall när man ska tillsätta en ny ledare är att det kan det vara bra att i första 

hand titta inne i organisationen. För att se om det redan där finns en person som skulle passa 

för tjänsten. Detta är något som skulle gynna organisationerna dels genom att det inte blir en 

stor kostnad för att leta upp en ny medarbetare då man kan rekrytera denne inifrån. Samt att 

organisationen på detta sätt kan minska risken för att konflikter ska uppstå när någon 

utomstående kommer in i organisationen.  

 

Vi vill även understryka att vi tror att det är viktigt att en nyanställd får en bra introduktion in 

i organisationen om denne kommer utifrån. I alla fall bör den nyanställde få ett val att välja 

om denne känner att denne behöver denna introduktion eller inte. Detta för att vi tror att det 

kan vara svårt att som ny i organisationen kunna jobba på ett fulltillräckligt sätt om man inte 

har tillräckligt med information från början. 
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8 Bilagor 

8.1 Intervju frågor: 

När började du jobba inom organisationen? 

Hur fick du detta jobb? 

Vad har du jobbat med tidigare? 

Vad ingår i dina nuvarande arbetsuppgifter? 

Vad visste du om denna organisation innan du började jobba i den? 

Vad fick dig att tacka ja till denna anställning? 

Fick du någon introduktion om organisationen innan du började? Eller i samband med att du 

började? 

Hur upplevde du att det var att komma in som ny chef i organisationen? 

Hur upplevde du att de anställda upplevde det? 

Kändes det som att du blev väl mottagen i gruppen med en gång eller tog det tid? 

Uppfattar du att ni strävar mot samma mål och har gemensamma värderingar? 

Hur fungerar samarbetet med de övriga anställda? 

Känner du att du får respons på det du gör?  (Exempelvis när du vill förändra något) 

Upplever du att det finns grupperingar? 

Hur tror du att dessa skapades isåfall? 

Vilka egenskaper tycker du en ny chef borde ha? 

 

8.2 Intervjupersoner och datum 

Konsultchef bemanningsföretag    23/4 2013 

Butikschef Livsmedelsbutik     17/4 2013 

Verksamhetschef skola i Göteborg    26/4 2013 

Rektor Göteborgs Stad     29/4 2013 

gymnasiechef i Fröberg     3/5 2013 

Prefekt högskolan     29/4 2013 

Enhetschef i Göteborgs Stad     22/4 2013 

Funktionschef i Solberg     7/5 2013 

Gruppchef för en stor industri företag   2/5 2013 

Enhetschef A i Karlberg     14/5 2013 

Enhetschef B i Karlberg    14/5 2013 
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