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Tidigare studier visar vikten av en bra yrkessocialisation för verksamhetens 

lönsamhet och den anställdes utveckling i sin yrkesroll. Syftet med studien är att 

belysa enhetschefernas upplevelse av hur deras yrkessocialisation formar dem till 

chefer. Följande frågor ställs: Hur socialiserar den kommunala äldrevården in sina 

enhetschefer? samt hur upplever enhetscheferna själva att deras yrkesidentitet 

formas i yrkessocialiseringsprocessen på deras nya arbete? Den teoretiska 

utgångspunkten är rollteorin. Studien genomförs med en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer av fyra kommunanställda enhetschefer. Resultatet 

visar att respondenterna upplever en viss brist från verksamheten av stöd under sin 

tid som nyanställd. Respondenterna visar trots den bristfälliga 

yrkessocialisationen på att deras första tid som chef format deras yrkesidentitet 

positivt. Redan från början upplevde den nyanställde ett stort ansvar för sin 

arbetsroll, detta bidrog genom egen kraft och stöd från sina kollegor till att bygga 

upp en bra yrkesidentitet. De avgörande faktorerna för respondenternas skapande 

av sin yrkesidentitet är därmed egen kraft att hitta sin yrkesroll och kollegornas 

stöd, vilket även tidigare studier bekräftar.    
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INTRODUKTION 
Studietiden är över och det är dags att komma ut i arbetslivet, men en högskoleexamen 

betyder inte att vi individer kan kliva in som fulländade chefer i en verksamhet. Plötsligt 

står man för nya utmaningar så som tar tid att komma in i. Det forskars mycket kring 

ledarskap och många teorier och modeller visar hur ledarskapet bör utövas men hur är 

det i praktiken och hur upplever cheferna den första perioden i sitt yrkesliv? Studien vill 

belysa hur enhetschefer inom den kommunala sektorn upplever, tänker och agerar på sin 

arbetsplats under deras första år som chef. I en verksamhet har chefen en stor och viktig 

roll vilket påverkar hela arbetsplatsen och ansvaret personen tar på sig i en chefsroll tar 

tid att socialiseras in i. Under studietiden i ämnet pedagogik har författaren till denna 

uppsats haft en längtan och nyfikenhet över hur det ska bli att komma ut i arbetslivet 

vilket väckte intresset att studera yrkessocialisering och se hur denna kan bidra till att 

bli en bra chef.   

Tidigare forskning 

I ledarskap inom den kommunala sektorn som i denna studie avgränsas till enhetschefer 

inom äldrevården, finns inte så tydliga krav på hur man socialiseras in som ledare till 

skillnad emot t.ex. lärares ledarskap. Sedan den första juli 2011 finns det en lag om att 

nyexaminerade lärare måste gå en introduktions år med en behörig lärare för att kunna 

ta ut sin lärarlegitimation (Lärarförbundet, 2013-11-29). Enhetschefer går i början av 

sitt yrkesliv en tidsbegränsad period introduktion vilket sedan fortlöper i 

yrkessocialisation vilket är en process som tar längre tid. Efter introduktionen går 

cheferna vidare på eget ansvar men tidigare studier visar resultat på att nyanställda 

använder sina kollegor som stöd och förebilder (Filstad, 2004). Observationerna i 

studien visar att de nyanställda använde sig av förebilder men personerna angav vid 

intervjuerna att de inte hade någon förebild. Detta resultat tolkar författaren som att de 

nyanställda hade flera förebilder vilket resulterade i att de inte kunde peka ut någon 

speciell individ. Studier visar även att personalomsättningen är högst bland nyanställda, 

vilket bidrar till kostnader för verksamheten i form av nyanställningar och vinsten av de 

som säger upp sig är låg då de oftast inte hunnit tillföra verksamheten så mycket innan 

de slutar (Allen, 2006). För att förebygga att verksamheten drabbas av tidiga 

uppsägningar är det viktigt att jobba för en effektiv socialisering. En effektiv 

socialisering resulterar i att den nyanställde snabbare kan bli produktiv för 

verksamheten (Ardts et al.2001). Att komma in i en ny yrkesroll kan vara 

ångestframkallande för många vilket kan resultera i att den nyanställde vill lära sig sin 

nya roll så fort som möjligt vilket därmed gynnar verksamheten (Jones, 1986).  En 

effektiv och givande socialisering gynnar inte bara verksamheten utan även den 

anställde, tidigare studier visar att människor som genomgått en bra socialisering in i sin 

yrkesroll har generellt högre inkomst, är nöjdare och mer involverade i sin karriär till 

skillnad från de som är sämre socialiserade (Chau, 2011). För att bli accepterad som 

ledare behöver man få sina anställda att känna stolthet, samhörighet och respekt för sin 

ledare (Lundin, 2010) vilket ställer höga krav både på den nyanställde och 

verksamheten som står för yrkessocialisationen. Som enhetschef går man in i en 

yrkessocialisation där yrkesrollen kräver lojalitet både mot sina anställda och gentemot 

sin överordnade chef. Denna position kan medföra att den nyanställde kan uppleva 

förväntningar och krav utöver de som verksamheten öppet beskriver sig ha på den 

nyanställde vilket innebär outtalade och interna krav. Outtalade krav är något en 
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nyanställd personligen kan få en känsla av från verksamheten i början av sin 

yrkessocialisation, detta kan upplevas så att det finns en viss oskriven lag om hur man 

t.ex. samarbetar, löser uppgifter och konflikter dvs. verksamheten har en viss 

verksamhetskultur (Lundin, 2010). Genom att den nyanställde uppfattar krav och 

förväntningar på olika plan skapar individen egna interna krav på sig själv att uppnå i 

sin yrkesroll, dvs. hur ska hon utöva sin yrkesroll för att tillgodose outtalade och 

uttalade förväntningar och krav på sin väg att utveckla sin nya yrkesidentitet(Lundin, 

2010).   

Sosialisation och Socialiseringsprocessen  

Socialisation innebär (nationalencyklopedin 2014) hur en individ införlivas i gruppens 

eller samhällets beteendemönster, normer, regler och värden. Socialiseringsprocessen 

spelar en viktig roll i lärandeprocessen av den nyanställde. Genom att individen blir 

införstådd med organisationens värderingar, förväntade beteende och sociala kunskaper 

är en socialiseringsprocess positiv för den nyanställde (Chau, 2011). Författaren anser 

att socialiseringsprocessen pågar under de anställdas hela karriär men det är i början 

som är extra viktig då grunderna läggs för hur den nyanställdes framtid inom företaget 

kommer att se ut. Socialisationen kan delas in i två skeden i en individs liv. Den första 

är den primära socialisationen vilken äger rum under barnaåren då socialiseringen sker 

inom familjen. 

Under den primära socialisationen förekommer det inte något 

identifikationsproblem. Det existerar inga valmöjligheter när det gäller 

signifikanta andra. Samhället förser den individ som skall socialiseras med 

en i förväg definierad uppsättning av signifikanta andra, som han måste 

acceptera som sådana utan att kunna välja något alternativ. ... / Man måste 

klara sig med de föräldrar som ödet har undfägnat en med (Berger & 

Luckman, 1998) 

 

Efterhand som barnet växer vidgas gruppen genom lekkamrater vilket sedan i 

skolåldern leder till att individen övergår in i den sekundera socialisationen. Det är 

under den sekundera socialisationen som individen börjar få lära sig rollspecifika ord 

och beteende för att ta sig fram på ett bra sätt i sin omgivning (Giddens, 2007). Jones 

(1986) beskriver att värdet av en bra genomförd socialiseringsprocess är det 

huvudsakliga sättet för en verksamhet att få ett bra inflyttande på lärandeprocessen hos 

den nyanställde. Genom att använda sig av olika socialiseringstaktiker såsom 

handledning och informations möten hjälper verksamheten den nyanställde, detta för att 

anpassa sig till situationer inom verksamheten som den nyanställde kommer ställas inför 

i början av sin socialisation (Allen, 2006). Feldman (1976) ser socialiseringsprocessen 

som en läroprocess vilken består av tre faser. Den första fasen är 

förhandssocialisationen vilken innebär att individen med påverkan utifrån väljer och 

förbereder sig för jobbet, den andra är anpassningsfasen vilken går ut på att individen 

kommer i kontakt med den nya verksamheten en första gång och därmed får sina första 

förväntningar av verkligheten testade. Den tredje fasen som kallas rollhantering innebär 

att individen intar en långsiktig syn på organisationens och gruppens roller, uppgifter 

och normer.   
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Yrkessocialisation   

Genom yrkessocialiseringen får vi ta del av just den aktuella yrkesgruppens attityder, 

åsikter och beteende vilket resulterar i att individen till slut kan bli en i gruppen (Lauvås 

& Handal, 2001). Genom att individen får ta del av yrkesfärdigheter och kunskap 

utvecklar individen en identitet som kännetecknar just det aktuella yrkets profession 

dvs. individen skapar sig en yrkesidentitet. Att genom yrkessocialiseringen ta del av 

kulturer som gäller just på verksamheten och den aktuella yrkeskategorin och därmed 

bygga upp sin yrkesidentitet är oundvikligt om den nyanställde vill bli medlem i 

gruppen och dens yrkeskultur (Lauvås & Handal, 2001).  Att få en tillhörighet i gruppen 

är viktigt som nyanställd vilket inte sker genom att individen har rätt kompetens för att 

utföra yrket utan innebär att känna sig accepterad som en i gruppen. 

Yrkesidentitet 

Identitet är det som (Giddens, 2003) definierar den enskilda individen, hur den upplever 

sig själv eller blir definierad av andra. Identitet kan delas upp i två typer: social identitet 

och personlig identitet. Den sociala identiteten kan beskrivas som att människor delas 

upp i sociala grupper så som yrkesgrupper. Den personliga identiteten är något som 

skiljer individer åt som är unik för just den enskilde individen. Genom att man som 

(Giddens, 2003) individ intar en yrkesroll bygger man också upp en yrkesidentitet som 

passar för den roll man intar. Yrkesidentitet är något som utvecklas hos individer genom 

teoretiska utbildningar, handledning från erfarna kollegor och praktisk erfarenhet. 

Genom att vi som individer har ett behov att anpassa oss till vår sociala omgivning 

formas vi då vi möter andra individer och vill tillhöra en grupp. 

Teoretiska utgångspunkter 

Rollteori är det verktyg som valts som underlag för att analysera materialet i 

undersökningen. Anledningen till att rollteorin valdes är teorins resonemang om hur en 

individ intar olika roller och respondenterna i studien har ett yrke som innebär att kunna 

anpassa sig till olika situationer dagligen. Jag som forskare tror mig kunna ha nytta av 

rollteorin i min analys av det insamlade materialet då respondenternas strävan efter att 

nå sin yrkesidentitet kan tänkas påverkas av deras krav och förväntningar i sin roll som 

nybliven chef. Teorins huvudsyfte är att se individers samspel med andra och hur deras 

förväntningar och tolkningar gör att de reagerar på ett karaktäriskt sätt (Payne, 2005). 

Goffman (1959) har utvecklat en rollteori som bygger på att människor skapar sitt jag 

genom de roller de intar i olika situationer och vilka förväntningar som finns till rollen.  

Samma person kan ha många roller då man som individ är del av flera sammanhang, en 

kvinna kan vara hustru, mor, dotter och syster osv. Goffman (1959) beskriver att vi 

individer inte enbart ändrar vårt sätt att prata i olika möten utan vi i kommunikation 

med andra individer anpassar all information om oss själva så som val av kläder, bil och 

hus. Dessa olika roller bidrar till att individen agerar och följer de normer som förväntas 

för den situation individen befinner sig i. Rollteorin innehåller två former, en 

strukturellt funktionalistisk rollteori och en dramaturgisk rollteori. Goffmans (1959)  

dramaturgiska rollteori beskriver förväntningar som en viss grupp har och hur individer 

intar vissa roller som motsvarar de sociala förväntningar som vi upplever förväntas av 

individens grupp. Den strukturellt funktionalistisk rollteorin innebär enligt Payne (2005) 

att människor tilldelas olika positioner i olika sociala strukturer. När en individ hittat sin 

roll har den lättare att hantera förändringar. Genom att vi individer har olika positioner i 

sociala strukturer förväntas även ett visst beteende till den rollen. Hur vi tolkar våra 
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roller är viktigt då det påverkar hur vi hanterar förändringar i våra sociala roller. 

Gemensamt för de båda teoretikerna är att de genom sin rollteori vill undersöka hur 

individer kan påverkas av alla förväntningar som riktas mot dem. Som teoretisk 

utgångspunkt i uppsatsen kommer både den strukturellt funktionalistiska rollteorin och 

dramaturgisk rollteori användas som underlag i analysen. Varför båda känns aktuella att 

utgå ifrån är att respondenterna ska som i den dramaturgiska rollteorin beskriver ingå i 

en ny grupp men även som den funktionalistiska rollteorin beskriver tilldelas en 

position i den sociala strukturen och hitta sin nya roll för att kunna hantera alla nya 

förväntningar som det nya jobbet kan tänkas medföra. 

Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur enhetscheferna i den kommunala äldrevården 

upplever att deras yrkessocialisering har format dem som chefer.  

Hur upplever enhetscheferna att den kommunala äldrevården socialiserar in sina 

enhetschefer? 

Hur upplever enhetscheferna att deras yrkesidentitet formas i socialiseringsprocessen på 

deras nya arbete?  

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Syftet med denna uppsats är att undersöka individers upplevelser om 

yrkessocialiseringsprocessen samt att se hur detta bidrog till att skapa deras 

yrkesidentitet. Studien har genomförts i form av en kvalitativ studie vilket innebär att 

forskningen inriktar sig mer på ord än siffror och fokus på hur individer uppfattar och 

tolkar sin sociala omgivning (Bryman, 2002). En kvalitativ studie innehåller enligt 

forskaren ett förhållande mellan teori och praktik vilket bygger på forskarens tolkningar 

av sociala fenomen som uppkommer i ett samspel. Med avsikt till att undersöka 

individers känslor, tankar, uppfattningar och erfarenheter valdes en kvalitativ 

hermeneutisk undersökning (Bryman, 2002). Hermeneutiken är både en filosofi och en 

forskningsansats där tolkningen är verktyget som används för att analysera den aktuella 

empirin. Studien är en semistrukturerad intervjustudie där enhetschefer intervjuas för att 

belysa deras uppfattningar vilket innebär att försöka tolka och förstå deras meningar 

som de uttrycker genom språket. En kvantitativ undersökning hade varit att föredra om 

antalet respondenter hade varit större och den kvantitativa metoden valdes även bort på 

grund av att den oftast undersöker åsikter och fakta (Bryman, 2002). 

Etik 

Som forskare i en vetenskaplig studie finns det vissa etiska regler som gäller (Bryman, 

2002). 

 

 Konfidentialitetskravet  

 Informationskravet 

 Nyttjandekravet 
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 Samtyckeskravet      

Informationskravet går ut på att forskaren ska informera berörda personer om syftet 

med studien och varför den genomförs. Som forskare ska man också berätta vad svaren 

kommer att användas till och att respondentens medverkan är frivillig och därmed har 

rätt att svara på de frågor den vill och rätt att avstå andra. De berörda personerna ska 

även informeras om vilka moment som ingår i undersökningen. Konfidentialitetskravet 

vill säga att alla personuppgifter på de deltagare som ingår i undersökningen ska 

ansvarig forskare förvara på ett sätt så obehöriga inte har möjlighet att komma åt dem. 

Samtyckekravet betyder att alla inblandade har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan i undersökningen. Nyttjandekravet innebär att forskaren garanterar 

undersöknings deltagarna om att de uppgifter som samlats in om varje enskild individ 

bara kommer att användas för forskningsändamål. Jag har under studiens gång följt 

dessa regler och vid tre tillfällen informerat respondenterna dvs. när de tillfrågades att 

medverka, genom missivbrevet och vid intervjun. Jag har även i min presentation varit 

mycket noggrann med att inte nämna namn på intervjupersonerna, äldreboendet eller 

kommunen.  

Planering och genomförande 

Urval 

De som deltog i studien var fyra enhetschefer som samtliga hade varit anställda en 

kortare tid inom den kommunala äldrevården. Antalet respondenter valdes med hänsyn 

till tid och även det faktum att studien genomfördes av en forskare. För att säkra 

studiens äkthet i så stor utsträckning som möjligt gjordes ett medvetet subjektivt urval 

av respondenter med hjälp av verksamhetschefen, för att säkra att respondenterna skulle 

besitta de erfarenheter som krävdes i undersökningen dvs. hunnit ta del av 

verksamhetens yrkessocialisering men samtidigt inte hunnit glömma hur de upplevde 

sin tid som nyanställd. En förfrågan till att delta skickades ut till respondenterna där 

också studiens syfte presenterades. I utskicket till respondenterna gjordes också en 

redogörelse för de forskningsetiska aspekter som studien gick efter som att medverkan 

var frivillig, respondentens anonymitet genom hela forskningsprocessen och att endast 

studiens forskare skulle ta del av materialet.  

Instrument 

Intervjun med de fyra enhetscheferna gjordes med hjälp av en semistrukturerad 

intervjuguide (se bilagor). Intervjuguiden indelades i olika teman vilket började med 

inledande lätta frågor för att göra respondenten bekväm i situationen. Resterande del av 

intervjun indelades i tre problemområden som avsåg att kunna samla in underlag för att 

besvara uppsatsens syfte och frågeställning och underlätta i analysen: verksamhetens 

bidrag i yrkessocialiseringen, outtalade krav och förväntningar från verksamheten och 

slutligen interna krav som den nyanställde ställde på sig själv. Genom att använda sig av 

en tematisk indelad intervjuguide ger intervjuerna hög reliabilitet och tillförlitlighet då 

risken för ledande frågor minskar (Kvale, Brinkman.2009).  
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Insamling 

Samtliga fyra intervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats i hopp om 

att de skulle känna sig bekväma och kunna utveckla svaren på bästa sätt. 

Respondenterna hade kontaktats genom mejl innan intervjun. Intervjuerna spelades in 

för att sedan kunna transkriberas ner ordagrant vilket skulle bidra till äktheten i 

resultatet. Samtliga respondenter gav sitt samtycke till att intervjuerna spelades in och 

transkriberades ner ordagrant. Valet av denna metod hänvisas till att säkra äktheten och 

trovärdigheten i resultatet. Respondenterna blev informerade om att de kunde avbryta 

sin medverkan utan förklaring när som helst under intervjun.  

Analys 

Analysen började med att transkribera ner den insamlade data som framkommit under 

intervjuerna. Datan transkriberades ner ordagrant med undantag av uttalande som ej var 

av betydelse för studien För att kunna analysera insamlad data började jag läsa det 

transkriberade materialet flertal gånger i sin helhet. Uppsatsens tematiseringsarbete har 

utgått från Kvale & Brinkmanns (2009) metoder om intervjuanalys med 

meningskoncentrering. De beskriver att en intervjuanalys utförs i fem steg: I det första 

steget läses intervjuerna igenom för att forskaren ska kunna skaffa sig en helhetsbild; 

steg två går ut på att ta fram de centrala teman som fanns i intervjuerna. I steg två 

markeras vilka teman respondenternas uttalande kunde kodas under. I steg tre 

formulerar forskaren de teman som dominera en naturlig meningsenhet och försöker så 

gott det går tematisera respondenternas uttalanden utifrån deras synvinkel. I steg fyra 

ställer forskaren frågor till meningsenheterna utifrån studiens syfte. I det femte steget 

sammanställs de teman som forskaren ansåg viktiga för studien. De tre teman som 

användes i analysen var de tre huvudkategorier som fanns i intervjuguiden dvs. 

intervjuguiden var uppdelad i tre kategorier – verksamhetens bidrag i 

yrkessocialiseringen, outtalade krav och förväntningar från verksamheten och interna 

krav. De tre huvudkategorierna, meningskoncentreringen och den valda rollteorin om 

hur vi individer intar roller i olika positioner blev utgångspunkter i analysen och med 

hjälp av dessa kunde materialet analyseras på ett översiktligt sätt.  

 

 

RESULTAT 
Syftet med denna studie var att undersöka hur enhetscheferna i den kommunala 

äldrevården upplever att deras yrkessocialisation har format dem som chefer. Jag 

kommer presentera mitt insamlade material utifrån frågeställningarna i studien och 

diskutera uppsatsens resultat i relation till metod, bakgrund, samt teoretiska 

utgångspunkter.  

Presentation av respondenterna  

Respondenterna i studien var fyra kvinnliga enhetschefer vilka samtliga jobbade som 

enhetschefer inom den kommunala äldrevården. Respondenterna hade alla fyra någon 

form av högskoleexamen inom ledarskap och personal. Samtliga respondenter var i en 

ålder mellan 28 och 34 år vilket kan tänkas påverka äktheten i studien då deras 

livserfarenheter kan ses som någorlunda jämn. Enhetscheferna hade samma 

Kommentar [F1]:  
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verksamhetschef och satt utplacerade var för sig på respektive äldreboende. Alla fyra 

respondenterna jobbade på deras första anställning som chef och hade därmed ingen 

erfarenhet av andra kommuners eller arbetsplatsers yrkessocialisation inom 

chefsområdet. De fyra cheferna hade cirka tjugo till trettio underanställda att ansvara 

för.  

Enhetschefernas upplevelser av verksamhetens bidrag i yrkessocialiseringen 

Alla fyra respondenter upplevde att deras kollegor var de som var tryggheten när de 

kom som nyanställda. Som nyanställda blev inte respondenterna tilldelade någon 

mentor men hade en så kallad tvillingchef. Tvillingchef beskrevs som en chefskollega 

inom samma område och med samma verksamhetschef över sig. Tvillingchef var något 

som alla anställda enhetschefer inom den aktuella kommunen hade vars uppgifter var att 

hjälpa, stötta och ersätta varandra vid kortare frånvaro. Trots att tvillingchefens uppgift 

inte var att hålla i yrkessocialiseringen så berättade samtliga fyra respondenterna att 

detta var vad de fick för stöd som gick att jämföra med en mentor. Att få en mentor 

tillsatt av deras verksamhetschef var något som alla fyra respondenterna uttryckte hade 

varit till stor fördel som nyanställd. Varför det hade underlättat att få en mentor 

beskrevs så att det hade känts lättare att kontakta mentorn utan känna sig i vägen. 

Respondenterna tyckte att deras tvillingchef hade nog med arbetsuppgifter och ville inte 

belasta dem med mer.  

Det var tusen tankar som for genom huvudet en del dagar och jag skulle 

behövt ställa mycket mer frågor till min tvillingchef… det var ju inte så att 

hon blivit tillsagd av vår chef att ta hand om mig eller fått tid avsatt till att 

hjälpa mig… så många gånger letade jag efter svaren på egen hand i alla 

tusen pärmar som fanns på kontoret… 

Respondenterna upplevde aldrig att deras tvillingchef misstyckte att de ringde och 

frågade utan känslan av att vara till besvär var från deras eget samvete.  

Utbildningar/ kurser var inget någon av respondenterna fick ta del av under sitt första år 

i arbetet. 

Jag tror att vår verksamhetschef tyckte att vi behövde lägga all tid på att 

komma till ro med vår nya arbetssituation och få bra kontakt med våra 

undersköterskor… kurser var väl inget jag kände behov av däremot tror jag 

det hade varit bra att få var med på lite mer möten som handlade om just 

min arbetsplats aktuella ansvar och utmaningar…  

Alla fyra respondenterna hade under sina högskolestudier varit ute på praktik i liknande 

verksamheter som de idag är anställda i vilket de tyckte var till stor hjälp av som 

nyanställd. 

Hade jag inte haft min praktik och kommit ut på arbetsplatsen som 

nyanställd hade jag nog varit mycket mer osäker… det finns ju saker man 

inte kan läsa sig till… arbetsuppgifterna är i stora drag de samma som på 

det ålderdomshem jag praktiserade på… 

Något som respondenterna beskrev som en viktig sak att tänka på för kommande 

nyanställda var att ordna en samlad information som just vänder sig till den nyanställde  

Det hade underlättat om det fanns en pärm med information om vilka 

personer man skulle kontakta i olika situationer… allt fanns där men i olika 
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pärmar och ibland tyvärr olika personer för samma uppgift… det hade 

sparat mycket tid och osäkerhet… 

Outtalade förväntningar från verksamheten  

Känslan av att verksamheten såg de nyanställda som fullfjädrade enhetschefer var något 

alla fyra respondenterna kände av i början. Respondenterna beskrev upplevelsen så att 

det också kunde vara en uppfattning de fick för deras egen oro att inte kunna leva upp 

till det de trodde var verksamhetens förväntningar.  

Verksamhetschefen hälsade mig välkommen och sa till mig att hon litade på 

att jag skulle fixa detta … hon menade säkert väl och ville kanske peppra 

mig men det gjorde mig lite nervös… trodde hon att jag kunde dra igång 

och jobba i samma tempo som de erfarna enhetscheferna…  

Respondenterna nämnde även tidsbrist som en av faktorerna till att de upplevde 

bristande stöd från verksamheten. Denna tidsbrist kunde de som nyanställda ibland 

uppfatta så att deras chef tog för givet att de skulle kunna vissa saker och rutiner utan 

närmare förklaring. 

Min chef kikade hastigt in genom min dörr och sa att vi ses på måndag som 

vanligt… jag tänkte måndag som vanligt, oj vad menar hon med det jag flög 

ner i papperna som min företrädare hade lämnat kvar… jag förstod till slut 

att det var en träff med de andra enhetscheferna som tydligen var med 

jämna mellanrum och reda bestämda datum… 

Att det finns outtalade förväntningar var något som respondenterna såg som något 

naturligt för en arbetsplats  

Jag tror de mesta arbetsplatser har olika outtalade förväntningar på sina 

anställda och det är något man som nyanställd får försöka komma in i … 

visst kunde man i början bli osäker när man förstod att det var något man 

borde ha fattat… men det är inte lätt att komma som ny och både ställa sig 

in i sina synliga arbetsuppgifter och även läsa mellan raderna vad man ska 

göra som chef … 

Krav på sig själv som nyanställd  

Respondenterna blev mer allvarliga när frågan om interna krav kom upp de verkade alla 

ta sitt jobb med stort ansvar och betonade deras krav och skyldigheter som de kände på 

sig själva gentemot deras yrkesroll 

Jag älskar mitt jobb och vill göra så gott jag kan för att det ska funka bra 

både för de anställda och de boende … det är människor som behöver oss 

som bor här det får man aldrig glömma… det är ingen fabrik jag har ansvar 

för… 

Att känna krav på sig själv i sin yrkesroll var något alla respondenterna beskrev klart 

och tydligt. Att verksamheten är uppbyggd så att enhetschefen har ett ansvar både för 

undersköterskorna och de boende var något som visade sig innebära ett stort krav för 

enhetscheferna som nyanställda 

Att ha ett ansvar för både mina undersköterskor och de boende var det 

största krav jag kände i början visst är det undersköterskorna som vårdar 

de gamla men jag har ju ansvar att se att det sköts på ett bra sätt … det går 
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ju inte at säga till de anhöriga till de boende att jag är nyanställd och inte 

riktigt har koll på allt än…  

Respondenterna verkade i stora drag ha samma uppfattning om sin yrkessocialisation 

men det fanns vissa avvikelser. Respondent 4 antydde under vissa frågor på att hon 

kände att den ibland bristande yrkessocialisationen från verksamheten bidrog till att hon 

hade svårt att jobba med att komma in i sin yrkesroll 

Hade verksamheten varit mer strukturerad så hade det varit mycket lättare 

att satsa på mina ansvarsområden som chef snabbare… att inte ha en 

genomarbetad plan att ge till de nyanställd gjorde mig ibland osäker vilket 

kunde vara svårt att dölja för undersköterskorna… 

Respondent 4 berättade även att hon upplevde vid vissa tillfällen att det fanns mer 

outtalade krav än uttalade från verksamheten. 

Jag upplevde ofta i början av min anställning att min chef reagerade när 

jag i vissa situationer svarade henne att jag inte fått någon information om 

just det hon ifrågasatte… jag började förstå att det var något hon tyckte jag 

skulle fatta själv så visst hade det underlättat om de tänkt till och 

presenterat öppet vad som gäller direkt… det hade ju underlättat både för 

mig och därmed verksamheten. Jämförelsevis med den information som 

fanns presenterat och det som de verkade ta för givet så bestod de tysta 

kraven för minst 70 procent… 

Sammanfattning av resultat 

I resultatet presenteras de upplevelser enhetscheferna har av hur deras yrkessocialisering 

som nyanställda format dem som chefer. Resultatet av intervjuerna kan ses som lika i 

stora drag. De fyra enhetscheferna upplevde en viss frånvaro av stöd från ledningen i 

verksamheten dvs. verksamhetschefen som är respondenternas chef. Respondenterna 

upplevde att det ledningen hade att erbjuda i socialiseringen var att presentera dem för 

deras tvillingchef och arbetsplatsträffsmötet som var i genomsnitt en gång i månaden. 

Gemensamt för de fyra intervjuade var att de tagit stöd från sina tvillingchefer. 

Respondenterna berättade att det var bra att ha sin tvillingchef att vända sig till men 

med ett visst inlägg av att inte vara till besvär och vikten av att kunna finna svar själv på 

kraven i sin yrkesroll. Respondenterna verkar finna sig i att det inte fanns någon formell 

mentor vid deras sida men alla fyra poängterar att det skulle underlättat för dem. Bristen 

på en strukturerad socialisation som respondenterna upplevde från ledningen i den 

kommunala äldrevården bidrog enligt samtliga respondenter till att de byggde upp deras 

självkänsla och ansvarstagande för sitt arbete. Detta genom att de själva oftast fick 

komma fram till lösningar i deras arbete vilket de upplevde jobbigt men ändå stärkande 

när de klarat av utmaningen. Bristen på socialisering från ledningen bidrog till att 

samtliga respondenter kännde en viss stolthet för den yrkesidentitet de byggt upp till 

stor del på eget ansvar. Respondenterna upplevde stolthet men samtliga punkterade att 

ett större aregermang från ledningen hade varit att föredra. Respondenterna beskrev att 

en bättre fungerande socialisering hade gjort dem till den effektiva chef de är idag fast 

snabbare. Att respondenterna hade föredragit en mer strukturerad socialisering beskrivs 

även genom att samtliga jobbade för att ta fram information till blivande kollegor för att 

underlätta deras socialisering. Förväntningarna från dem själva var höga då alla 

respondenter beskrev ansvaret av att vara chef inom en verksamhet där det handlade om 
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människor som är starkt beroende av deras omsorg som ett stort ansvar. Outtalade 

förväntningar från verksamheten som de i vissa fall kunde ursäkta med tidsbrist från 

deras chef gjorde de ändå osäkra vid vissa tillfällen. Att få känslan av att de skulle veta 

mycket som nyanställda de så kallade outtalade kraven i kombination med uttalade och 

egna krav påverkade respondenterna genom att ta mycket energi från dem i deras 

socialisering in i en ny yrkesidentitet. Utbildningar under deras första år på 

arbetsplatsen visade ingen av dem uppleva som någon förlust av att inte få, de betonade 

mer vikten av att få finnas på arbetsplatsen och ta del av allt de ville få koll på för att 

utföra sitt arbete bra.  

Teoretisk problematisering  

Som Payne (2002) beskriver så intar vi individer vissa roller i interaktion med varandra 

och även den roll som förväntas av den position som individen besitter. De 

intervjupersoner studien riktat sig till arbetar alla som chefer vilket innebär en viss 

position och status med ansvar både för sina anställda undersköterskor och de boende. 

Alla respondenterna visar på att de känner ett stort ansvar och vill leva upp till sin roll 

som chef på bästa sätt. Respondenterna beskriver hur de ser visa svagheter i sin 

yrkessocialisation från verksamheten. Trots de upplevda svagheterna i deras 

yrkessocialisation fortsätter respondenterna att beskriva på ett positivt sätt om hur de 

valt att lösa problem som uppstår på egen hand och med hjälp av sina kollegor. Som 

Payne (2002) beskriver så påverkar omgivningens förväntningar hur individen agerar 

och handlar och respondenterna i studien beskrev tydligt vilket ansvar de ville leva upp 

till i sin roll som chef. Ansvaret och förväntningarna från respondenternas anställda 

berättade respondenter ha en klar inverkan på deras vilja att komma in i sin yrkesroll på 

ett snabbt och effektivt sätt. Resultatet av intervjuerna visade ett klart samband med 

Paynes (2002) rollteori dvs. strävan efter att komma in i sin yrkesroll var stark från 

samtliga fyra respondenter trots visa brister som försvårat deras utveckling i 

yrkessocialiseringen. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Efter genomfört studien går det att se ett antal moment som kunde gjorts annorlunda. 

Intervjuerna genomfördes hos fyra enhetschefer där samtliga hade samma 

verksamhetschef vilket i efterhand kan ses som negativt då det kunde förväntas samma 

typ av yrkessocialisation. För att stärka respondenternas konfidentialitet i 

urvalsprocessen lämnade min kontaktperson dvs. versamhetschefen en lista med ett 

större antal aktuella respondenter för studien. Verksamhetschefen hade därefter ingen 

insyn i vilka respondenter som valde att medverka vilket stärker deras möjlighet att fritt 

själva välja om de vill delta eller inte. Om valet av enhetschefer varit från olika delar av 

kommunen och därmed olika verksamhetschefer kunde kanske ett mer varierande 

resultat tänkas framkommit. Något som också tänkas sig kunnat ge ett mer varierande 

svar är om respondenternas arbetslivserfarenhet varit mer olika. Studiens syfte och 

frågeställning grundar sig på varje enskild enhetschefs personliga upplevelser av hur de 

ser på sin yrkessocialisation och ser som forskare att jag fått fram tillräckligt med 

empiri för att få svar på syftet i studien.  
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Resultatdiskussion 

Avsaknaden av en tydlig yrkessocialisation har bidragit till att respondenterna i studien 

använde sina kollegor som förebilder vilket enligt tidigare studier (Filstad, 2004) är 

vanligt att göra som nyanställd. Vikten av en effektiv socialisering av den anställde är 

stor för att motverka tidiga uppsägningar (Allen, 2006) vilket borde driva verksamheten 

till att jobba fram en bättre fungerande socialiseringsplan. Resultatet i studien visar att 

respondenterna hade känt sig mer bekväma med att ha en mentor att vända sig till. Med 

hjälp av en mentor vid sin sida menade respondenterna kunna ha mer tid och ro till att 

utvecklas i sin yrkesidentitet. Samtidigt visar tidigare forskning (Jones, 1986) att 

mycket tid inte alltid ses som en positivt bidragande orsak i en yrkessocialisation då en 

något pressad och ångestframkallande arbetssituation kan framkalla kraft hos den 

nyanställda till att lära sig sin nya roll så fort som möjligt. Samtliga fyra respondenter 

visar stort intresse för att komma in i sin nya yrkesidentitet vilket är produktiv för 

verksamheten och den nyanställde . Genom det driv de fyra respondenterna visade för 

att komma in i sin roll som chef kan jag se betydelsen av rollteorin som använts i 

studien. Som rollteorin beskriver (Goffman, 1959) så intar vi individer vissa roller då vi 

utsätts för förväntningar som tillhör den aktuella rollen, som i studien enhetschef. 

Resultatet visar att samtliga respondenter upplevde att socialiseringen var bristfällig och 

därmed behövdes utvecklas för kommande personal men upplevde inte att det bidragit 

till att deras yrkesroll som chef blivit sämre. Samtidigt visar tidigare studier att en bra 

socialisering till skillnad från en bristande bidrar till en nöjdare anställd med högre lön 

och mer involverad i sin karriär (Chau, 2011). Att utveckla resultatet i denna fråga om 

en bra socialisering bidragit till nöjdare anställda än sämre socialiserade går ej då 

respondenterna i studien inte genomgått en socialisering som enhetschef vid tidigare 

tillfällen har därmed inget att jämföra med.   

Slutsats 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur enhetscheferna i den kommunala äldrevården 

upplever att deras yrkessocialisering har format dem som chefer. Slutsatsen i studien 

blir att yrkessocialiseringen påverkar de nyanställdas väg till sin nya yrkesidentitet. 

Uttalade och outtalade förväntningar och krav från verksamheten och respondenterna 

själva skapade en stark vilja hos samtliga respondenter till att komma in i sitt yrke. Det 

jag kan konstatera efter att ha skrivit denna uppsats är att socialisering är ett ämne som 

borde uppmärksammas mera vilket hade gynnat både cheferna och verksamheten. 

Genom att lägga mer resurser på en väluppbyggd socialisering för de nyanställda kunde 

verksamheten bli mer effektiv och även tidiga uppsägningar kunde förebyggas.  

Vidare forskning 

Genom att respondenterna tog stöd ifrån sina kollegor och även självmant jobbade för 

en bättre information för nyanställda kanske den kommunala verksamheten hade en 

dold plan för verksamhetens socialisering. Det hade varit intressant att se en vidare 

studie om hur verksamhetscheferna inom samma kommunala verksamhet ser på 

socialiseringen av deras enhetschefer. Handlar det om bristfällig yrkessocialisation eller 

som nämnts ovan finns det en tanke med att låta kollegorna hjälpa varandra som 

nyanställda? Resultatet i studien kan förhoppningsvis ge en tankeställare till de 

verksamhetschefer som jobbar inom den kommunala sektorn för att utveckla en mer 

tydlig yrkessocialisering för sina kommande enhetschefer 
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Bilaga I 

I 

 

Missiv 

Hej!  
Jag heter Ann-Sofie Fohlin och är högskolestuderande inom beteende ämnena. Jag 

skriver nu en uppsats i pedagogik på Linneuniversitetet i Växjö. Syftet med studien är 

att undersöka enhetschefers uppfattning om hur deras yrkessocialisation påverkat dem 

som chefer. Jag undrar om du som enhetschef skulle vilja dela med dig av dina 

upplevelser i en intervju?  

Studien kommer följa Vetenskapsrådets etiska principer vilket innebär att deltagandet är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Informationen som 

framkommer i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och inget kommer kunna 

kopplas till någon person, verksamhet eller kommun. Allt material som samlas in 

kommer enbart användas till min studie och efter avslutat arbete förstöras.  

Jag hade blivit glad om du skulle vilja ställa upp på en intervju så hör gärna av dig om 

det känns intressant.  

Med vänlig hälsning Ann-Sofie Fohlin   

 

 





Bilaga II 

I 

 

Intervjuguide 
 

Kort presentation av mig och mitt uppsatsarbete. Informerar respondenterna om att 

deltagandet är friviligt och att materialet kommer att behandlas konfidentiellt.  

 Jag ber respondenten att ge en kort presentation av verksamheten.  

 Ber respondenten berätta om sin roll i verksamheten.  

Uppvärmning 

- Vilken utbildning har du? 

- Hur gammal är du? 

- Hur många år har du jobbat som enhetschef? 

Verksamhetens bidrag i yrkessocialiseringen 

- Beskriv vad du tycker att just din arbetsplats gjorde för att du skulle komma in i 

ditt arbete som nyanställd?  

Fick du någon mentor under ditt första år? Om ja- berätta hur du upplever du att det 

bidrog till din första tid som nyanställd. Om nej- känner du att du skulle vilja haft det 

och varför upplever du att det skulle underlättat för dig som nyanställd. 

Fick du möjlighet att gå någon/några kurser? Om ja- vad innehöll och gav dem dig? Om 

nej- hade du önskat att du fick gå någon/några kurser och vad hade du velat att den/ de 

skulle innehålla? 

På vilket sätt har detta underlättat/försvårat för dig som nyanställd? 

Berätta vad verksamheten har bidragit och inte bidragit med under tiden som nyanställd 

som format dig till den chef du är idag? 

Outtalade förväntningar och krav från verksamheten 

- Berätta om du upplevde att din arbetsplats hade vissa outtalade förväntningar på 

just dig som chef när du började som enhetschef?  

Upplever du att det finns oskrivna regler i verksamheten, positiva/ negativa? 

Berätta om en situation där du uppfattat detta och hur du upplever att det påverkade din 

tid som nyanställd? 

Kände du att verksamheten räknade med att du skulle kunna allt direkt? Om ja - ge 

exempel på hur du uppfattade detta. 

 

Interna krav 

- Berätta om vilka krav du kände från dig själv som nyanställd enhetschef på din 

arbetsplats? 



 

 

- Berätta om någon situation där du upplevt att du kände vissa krav på dig själv i 

din yrkesroll.  

- Upplevde du att det var negativt/positivt för uppbyggnaden av din yrkesroll att 

ha krav på dig själv som chef? 

Avslutning 

Det var allt jag ville fråga om, har du något du vill tillägga? 

Tack för at du ville ställa upp. 


