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Förord 
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till de förstagångschefer som har deltagit i studien och 
delat med sig av sina berättelser gällande hur de har anpassat sig till den nya rollen. Vidare 
vill vi tacka vår handledare Maira Babri och vår bisittare Andreas Nilsson för den hjälp och 
vägledning de har givit oss under arbetets gång. Den här studien har varit mycket spännande 
att genomföra och den har inte bara resulterat i ökad kunskap, utan den har även medfört en 
fin vänskap. Med den här uppsatsen sätter vi punkt för vår fyraåriga studietid på Örebro 
Universitet. 
 
 
Örebro Universitet, Juni 2019 
Gabriella Weinsjö Lindén 
Maria Ormos  



Abstract 
When an individual gets a formal title as a manager for the first time, many new challenges 
are often faced by the individual. One of the most difficult challenges is to change her 
behavior and to adapt to the new role identity. The adaptation process to the new role can be 
problematic for first-time managers. The purpose of the study is therefore to increase the 
understanding for first-time managers adapting processes that take place when they become 
managers for the first time. To accomplish this, a qualitative study has been conducted 
through semi-structured interviews with ten managers from different industries. The focus is 
on the respondents own stories and that is why a narrative method has been applied.	
	
The result of this study is that the description of the managers adapting process differs 
depending on the role expectations they have had and how they have handled different role 
conflicts. The managers that feel a lack of identity verification also had different expectations 
on the managerial role. They entered the role with an expectation of implementing changes, 
which only caused resistance from the employees and made their adaptation process more 
difficult. The managers who feel that their identity is verified have reflected a lot about their 
behavior and have therefore come to the conclusion that they need to adapt the manager role 
to their personal characteristics. The managers who partly feel that their identity is verified 
entered the managerial role with caution and they took no risks in the beginning. Instead they 
focused on getting to know the employees and to feel comfortable in the role. 	
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Vårt samhälle präglas av en komplexitet och varje komplext samhälle för med sig att 
individer tidigt i deras liv kommer i kontakt med ett komplext nätverk av relationer som de 
måste rätta sig efter i syfte att passa in i samhället (Tajfel, 1974). I samband med det måste 
individer finna, skapa och definiera sin plats i dessa nätverk, vilket enligt Tajfel (1974) inte är 
helt oproblematiskt. De roller som finns i samhället styr den enskilda individens beteende och 
hur hon ser på sig själv (Stets & Burke, 2009). En förklaring är att det inom en kultur finns 
normer och roller som lärts in av individerna i samhället (Stets & Burke, 2000). Normerna är 
kopplade till hur en individ i en specifik roll ska uppträda och i samband med att dessa 
normer internaliseras väljer individen att agera utefter dessa (Stets & Burke, 2009). Således 
är kärnan i en individs identitet kategoriseringen av jaget som en ockupant av en roll. Då en 
individ tar sig an en roll antar individen de specifika självbetydelser och förväntningar som 
följer med den specifika rollen (Stets & Burke, 2000). 
 
För att en organisation ska nå sina mål på ett tillfredsställande sätt behövs en chef som får 
medarbetarna att arbeta mot de uppsatta målen (Döös & Waldenström, 2008). Därför 
tillskrivs chefsrollen ofta en stor betydelse (Döös & Waldenström, 2008) och det har länge 
funnits en heroisk bild av chefer (Salaman & Clark, 1998). Trots det förknippas chefsyrket 
ofta med höga krav (Benjamin & O’Reilly, 2011). De höga krav som finns på chefer grundar 
sig i de föreställningar som finns gällande hur en chef bör vara. Dessa föreställningar är 
allmänt accepterade inom samhället och präglas av de normer som råder (Watson & Harris, 
1999). Varje människa kommer tidigt i livet i kontakt med de olika värderingar och normer 
som finns och dessa reglerar vårt beteende genom att de talar om för oss vad som är rätt och 
fel (Rimal & Real, 2005). 
 
En individ arbetar ständigt med sin identitet och det här definieras som det arbete en person 
ägnar sig åt då hon formar, omarbetar, upprätthåller, stärker eller reparerar de konstruktioner 
som bidrar till en känsla av sammanhållning och särskiljningsförmåga (Thornborrow & 
Brown, 2009; Brown & Lewis, 2011; Alvesson & Sveningsson, 2003). En individs nutida 
beteenden influeras således av den identitet som personen eftersträvar (Rimal & Real, 2005; 
Alvesson & Kärreman, 2004). I och med att människan är en social varelse som söker 
bekräftelse inom sina sociala relationer (Gotsi, Andriopoulos, Lewis & Ingram, 2010) 
kommer en chef behöva anpassa sig till de krav och förväntningar som finns. Watson och 
Harris (1999) beskriver det här som att chefer går in i en roll i syfte att leva upp till de 
förväntningar som är kopplade till chefsrollen. Enligt Alvesson och Sveningsson (2003) är en 
individs personliga identiteten källa till välbefinnande, dock kan det uppstå en kamp mellan 
den personliga identiteten och den professionella identiteten. Författarna hävdar att den 
personliga identiteten ofta står i strid med den organisatoriska regimen vilket gör att en 
smidig anpassning kan vara svårare att få till, vilket kan leda till spänningar hos den enskilda 
individen. 
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1.2. Problemdiskussion 
Kallinikos (2004) hävdar att många av dagens organisationer består av agenter, det vill säga 
personer som går in i specifika arbetsroller. Författaren antyder att organisationerna utifrån 
dessa roller kan forma människor utan att kräva förändringar i deras personlighet då det 
snarare är arbetstagarnas attityder och kompetens som förändras. Med andra ord sker 
förändringen i rollen. Andra forskare presenterar en alternativ bild på detta. De betraktar 
istället rollerna som tydliga och systematiskt tillämpade föreskrifter för hur 
organisationsmedlemmar bör tänka och känna kring sig själva och sitt arbete (Kunda, 2006; 
Alvesson & Sveningsson, 2003). Kunda (2006) beskriver specifikt hur de här rollerna innebär 
ett utvidgat arbetskontrakt för chefer som sätter hög press på dem eftersom arbetskontraktet 
innehåller tydliga riktlinjer med avseende på hur individen ska känna gentemot sig själv och 
företaget. 
 
Samtidigt finns institutionaliserade bilder, det vill säga ideal, i samhället gällande hur en chef 
ska vara (Hay 2014; Watson & Harris, 1999; Hill, 2003). Thornborrow och Brown (2009) 
hävdar att varje individ strävar efter att leva upp till ett specifikt ideal, vilket gör att en 
individs beteende influeras av den identitet hon eftersträvar (Alvesson & Kärreman, 2004). 
Med andra ord styr samhällets institutionaliserade bilder en chefs identitet och därmed dennes 
beteende (Thornborrow och Brown, 2009). Chefen förväntas bland annat ha svar på allt, 
minimera tvetydighet och osäkerhet, lösa problem inom organisationen samt vara 
målorienterad och självsäker (Hay, 2014). Hill (2003) hävdar att chefer behöver lära sig att 
hantera en mångfald. Hon menar att chefer förväntas hantera de anställda individuellt 
samtidigt som de ska behandlas rättvist. De ska låta medarbetarna ha ansvar över sitt arbete 
samtidigt som de ska tolerera att de gör misstag. De ska även kontrollera arbetstagarna på 
något sätt samtidigt som de ska ha en frihet i sitt arbete. Sammanfattningsvis handlar 
chefsyrket om en balansgång som chefer förväntas lära sig hantera (Hill, 2003).  
 
Det kan vara problematiskt för individen att förhålla sig mellan sin personliga identitet och 
sin professionella identitet (Andersson, 2005). I vissa fall strider de här identiterna mot 
varandra vilket kan leda till att det uppstår en konflikt mellan den personliga identiteten och 
den professionella identiteten (Hay, 2014; Andersson, 2005). Hay (2014) hävdar att den här 
typen av konflikt lätt kan uppstå när en person övergår till att få en formell titel som chef för 
första gången. Författaren menar att identitetsarbetet är som mest intensivt för 
förstagångschefer och hon förklarar att det beror på att de går in i en ny roll där de behöver 
vara på ett visst sätt på grund av de förväntningar som finns på rollen. De kan inte längre 
förlita sig på de egenskaper som tidigare gjort dem framgångsrika. Nu behöver de lära sig att 
det är viktigare att utveckla andra personer än att visa sina egna förmågor (Hay, 2014; Hill, 
2003). Hay (2014) studerade förstagångschefer och flera av dessa beskrev att chefsrollen 
innebär att man tar på sig en mask som man lämnar tillbaka i slutet av dagen. Med andra ord 
upplevde de här cheferna att de behövde anpassa sig efter omgivningen. Även Benjamin och 
O’Reilly (2011) belyser den problematik som kan uppstå när en individ intar en chefsroll för 
första gången. En av de svåraste utmaningarna är just att ändra sitt beteende och anpassa sig 
till sin nya identitet. Författarna nämner att förstagångschefer behöver ändra sitt tankesätt om 
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vilka de är och vad de behöver uppnå, de behöver utveckla ett så kallat “new leadership 
mindset”. De är till exempel vana att arbeta hårt och styra över sina egna prestationer och 
som chef ska de istället prestera genom andra. Då en individ tar sig an ett chefsuppdrag för 
första gången är det ofta många nya utmaningar individen står inför, vilket innebär att 
anpassningsprocessen till den nya rollen kan vara problematisk för förstagångschefer (Nyberg 
& Sveningsson, 2014).  
 
I och med att chefer tvingas förhålla sig till sin personliga identitet samtidigt som de måste 
leva upp till de förväntningar och krav som ställs på dem i deras nya chefsroll kan det uppstå 
spänningar (Gotsi et al., 2010). Det här kan leda till att många chefer känner ångest, skuld, 
frustration och oro, vilket i sin tur gör att det blir svårare att känna sig bekväm i chefsrollen 
(Hay, 2014). För att kunna hantera en sådan konflikt behöver chefer reflektera över sin 
identitetsprocess för därigenom få vägledning i uppdraget som chef (Andersson, 2005). Hill 
(2003) menar att nya chefers identitetsutveckling är en lärandeprocess då de lär genom sina 
misstag. Det här kan betraktas som en process för att få sin identitet verifierad (Stets & 
Burke, 2009), vilket benämns identitetsverifiering och beskrivs mer ingående i avsnitt 2.1.2. 
En chef som hanterar den här lärandeprocessen på ett olämpligt sätt får också svårt att hantera 
de här spänningarna varpå de ofta väljer att lämna sin position och saktar på så sätt ner sin 
utvecklingsprocess och begränsar sin framgång (Benjamin & O’Reilly, 2011).  
 
Det finns mycket forskning kring de utmaningar som förstagångschefer står inför (Hill, 2003; 
Watson & Harris, 1999; Benjamin & O’Reilly, 2011; Hay, 2014; Andersson, 2005). Höga 
krav på arbetet och förändrade arbetsförhållanden är faktorer som kan leda till känslomässig 
utmattning (Posig & Kickul, 2006). I och med att chefsyrket ofta förknippas med höga krav 
(Benjamin & O’Reilly, 2011) och att nyblivna chefer behöver hantera förändrade 
arbetsförhållanden, är det av intresse att undersöka förstagångschefer och hur de hanterar en 
sådan situation. Enligt Alvesson och Sveningsson (2003) behövs mer forskning kring 
identitetsprocesser inom organisationer då förståelsen för identitetsprocesser i specifika 
situationer inom organisationer är bristfällig. Austin, Regan, Gothard & Canochan (2013) 
belyser samma sak och påstår att det saknas forskning kring förhållandet mellan den 
personliga identiteten och den professionella identiteten. Andersson (2005) argumenterar 
även för att bra chefskap innebär en förmåga att behärska en ny identitet snarare än att lära 
sig några ledande tekniker. Genom att forska mer kring ämnet identitet inom organisatoriska 
sammanhang kan det skapas en djupare förståelse för individer och organisationer. I den här 
studien undersöks därmed hur identitetsprocessen för förstagångschefer kan se ut när de 
anpassar sig till den nya rollen, vilket mynnar ut i följande forskningsfråga: 
 

- Hur beskriver förstagångschefer processen för identitetsverifiering som sker när de tar 
sig an ett chefsuppdrag för första gången? 

1.3. Syfte 
Syftet med studien är att utifrån förstagångschefers egna berättelser öka förståelsen för hur 
deras anpassningsprocess ser ut då de tar sig an en ny rollidentitet som chef för första gången. 
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1.4. Begreppsdefinitioner 
Jackson och Parry (2011) menar att en chef är en person som utövar sitt ledarskap för att 
påverka en grupp och få de att sträva efter att uppnå specifika mål. Den definitionen av en 
chef tillämpas genomgående i denna studie. Det här betyder även att chefskap och ledarskap 
är synonymer i denna studie. Med förstagångschef menas här en person som övergår till att få 
en formell titel som chef för första gången. 
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2. Teoretisk referensram 

 2.1. Identitetsteori 
Inom identitetsteorin definieras en identitet som kognitiva aspekter av jaget (Styrker, 2007). 
En identitet består därmed av en uppsättning olika uppfattningar som en enskild individ har 
gällande sig själv som person (personidentitet), rollinnehavare (rollidentitet) eller 
gruppmedlem (social identitet). En personidentitet är den identitet som baseras på att varje 
person ses som en unik individ eftersom de inkluderar de betydelser som särskiljer individen 
från andra. Dessa betydelser är inte knutna till roller eller grupper, utan de är en del av hur 
individen definierar sig själv. De finns alltid med personen och är relevanta i de flesta 
situationer. Vidare redogör författarna för vad det innebär att ha en särskild social identitet, 
vilket är att individen är medlem i en viss grupp där hon är som de andra och ser saker utifrån 
gruppens perspektiv (Stets & Burke, 2009). Att ha en viss rollidentitet innebär ett samspel 
mellan olika människor i syfte att uppfylla rollens förväntningar (Stets & Burke, 2014). 
Enligt Frone, Russel och Cooper (1995) upptar vuxna i det moderna samhället olika roller 
som till exempel arbetare, förälder och make. Författarna hävdar att rollerna består av 
normativa förväntningar gällande hur individen ska bete sig, vilket gör att individen 
utvärderar sitt beteende utifrån dessa. Följaktligen kan stressorer som hindrar individen från 
att agera med hänsyn till rollen påverka individens nivå av välmående (Frone, Russel & 
Cooper, 1995). Individers beteenden förklaras därmed av deras identitetsbeteckningar i och 
med att dessa för med sig specifika uppfattningar som individen tar till sig (Stets & Carter, 
2011). Varje identitet består av en uppsättning betydelser som definierar identitetens karaktär 
och det är den här uppsättningen som utgör individens identitetsstandard för den specifika 
rollen. Identitetsstandarden motsvarar således de förväntningar som finns på en viss roll 
(Stets & Burke, 2009). 
 
Individens känslor är högst centralt inom identitetsteori (Stets & Burke, 2014). Styrker (2007) 
hävdar att det finns forskning som stödjer att personer som har en uppfattning om att 
omgivningen anser att de har misslyckats med att leva upp till sin identitetsstandard upplever 
negativa känslor. Enligt författaren kan det här resultera i att individen engagerar sig mindre i 
den specifika identiteten. Det motsatta gäller också, det vill säga, att när individer får stöd för 
sin identitet eller när andra personer ser dem på samma sätt som de ser sig själva utifrån sin 
identitetsstandard upplever individerna positiva känslor (Stets & Burke, 2009; Trettevik, 
2016). Det kan leda till att identiteten blir mer framträdande och att individen blir mer 
engagerad i den specifika identiteten (Stets & Burke, 2014). Eftersom människor föredrar att 
känna positiva känslor framför negativa känslor är det möjligt att anta att människor söker 
efter positiva utvärderingar och undviker negativa utvärderingar. Det primära målet för 
individen inom dennes sociala system är således identitetsverifiering som innebär att hon 
betraktar sig själv utifrån de självbetydelser och normer som hon associerar med sin identitet 
(Stets & Burke, 2009). 
 
Som tidigare nämnts finns det olika typer av identiteter: personidentiteter, rollidentiteter och 
sociala identiteter (Stets & Burke, 2009). Verifiering är kärnan i alla de här typerna av 
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identiteter (Stets & Burke, 2014). Verifieringsprocessen är därmed densamma, vilket betyder 
att identitetsverifiering uppnås då omgivningen ser individen på ett sätt som kongruerar med 
hennes självbild (Stets & Burke, 2009; Stets & Burke, 2014; Stets & Carter, 2011). Dock 
skiljer sig effekten av processen sig åt beroende på vilken typ av identitet som verifieras och 
det finns därmed tre möjliga utfall. Eftersom personidentiteten utgör kärnan av individen så 
leder verifiering i det här fallet till en ökad känsla av att individen är sann mot sig själv. 
Rollidentiteten handlar istället om prestation då en individ förväntas bete sig på ett specifikt 
sätt beroende på vilken roll hon innehar. Det här gör att verifiering av rollidentiteten leder till 
en högre tilltro till sig själv och individen får en känsla av att hon kan klara av att hantera 
olika situationer. Den sociala identiteten har en koppling till den grupp som individen tillhör. 
I den här gruppen efterliknar medlemmarna varandra. Om individens sociala identitet 
verifieras kommer individens egenvärde att öka, till följd av att hon accepteras av gruppen. 
Det här innebär att verifieringsprocessen är densamma för de olika identiteterna men effekten 
på självkänslan varierar beroende på vilken identitet som blir verifierad. Kontentan av det här 
är dock att identitetsverifiering, oavsett vilken identitet det gäller, är grunden för en individs 
självkänsla (Burke & Riley, 1995). 

2.1.1. Modell för identitetsverifiering som process 

 
Figur 1. Identity model (Stets & Burke, 2009). 
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Stets och Burke (2009) presenterar en modell, se figur 1, som beskriver hur individer 
anpassar sig till sin identitet. Utgångspunkten i modellen är att individen försöker matcha 
omgivningens uppfattningar om hennes beteende med identitetsstandarden (Stets & Burke, 
2009; Stets & Burke, 2014; Stets & Carter, 2011). Det här förklaras av att individen försöker 
få sin identitet verifierad då det är en källa till individens självkänsla (Burke & Riley, 1995). 
Utifrån det kommer en individ i samband med att en identitet aktiveras i en situation bete sig 
på ett specifikt sätt som ökar sannolikheten för att omgivningen ska se henne på ett sätt som 
kongruerar med hennes självbild (Stets & Burke, 2009; Stets & Burke, 2014; Stets & Carter, 
2011). Processen för identitetsverifiering består av fyra huvudkomponenter vilka är input, 
identitetsstandard, komparator och output (Stets & Burke, 2009). 
  
Den första komponenten i modellen är input som inkluderar hur individen tror att andra ser 
henne. Inputen baseras på kontextuella faktorer och det interaktiva sammanhanget. De 
kontextuella faktorerna är sociala beteenden, fysiska handlingar, verbala uttalanden och 
uttryck. Det interaktiva sammanhanget utgörs av omgivande förutsättningar kopplat till den 
specifika situationen (Stets & Burke, 2009). 
  
Sådana faktorer utgör en summativ samling av interna reaktioner som definieras som 
situationella betydelser (Ewing & Ewing, 2017). Stets och Burke (2009) menar att individen 
uppfattar sådana situationella betydelser och gör en unik tolkning. Det här kallas reflected 
appraisals i modellen men kommer hädanefter benämnas reflekterande bedömningar. I den 
här delen av processen kan det förekomma störningar, vilket benämns disturbances i 
modellen, som kan påverka de reflekterande bedömningarna. Dessa störningar upplever 
endast den enskilda individen. Den reflekterande bedömningen resulterar i en tolkning av hur 
omgivningen uppfattar individens beteende (Stets & Burke, 2009), vilket i modellen benämns 
perceptions men som hädanefter kommer benämnas uppfattningar. Således utgör 
reflekterande bedömningar den primära inputen till individens uppfattningar om hur hon tror 
att andra uppfattar henne (Ewing & Ewing, 2017). Den tolkade uppfattningen om individens 
beteende matas in i komparatorn.  Betydelserna som definierar identitetsstandarden lagras i 
minnet hos individen och är åtkomlig för komparatorn. Komparatorn står för en process som 
jämför den perceptuella inputen med identitetsstandarden (Stets & Burke, 2009; Stets & 
Carter, 2011).  
  
Identitetsstandarden motsvarar de förväntningar som finns på en viss roll (Stets & Burke, 
2009). I komparatorn jämförs uppfattningen om individens beteende med 
identitetsstandarden. Om det inte finns en överensstämmelse mellan omgivningens 
uppfattningar och identitetsstandarden så kommer individens identitet inte att bli verifierad 
och till följd av detta skapas en felsignal, vilket benämns error i modellen. En felsignal 
indikerar hur stor identitetsskillnaden är (Stets & Burke, 2009; Ewing & Ewing, 2017). Det 
här betyder att identitetsstandardens betydelser kan ses som en måttstock, vilken används för 
att mäta hur individen tolkar omgivningens uppfattningar. Om omgivningens återkoppling 
understiger eller överstiger målet med identitetsstandarden så uppstår en identitetsskillnad 
som i sin tur stör den pågående identitetsprocessen. Denna identitetsskillnad kan vara 
antingen i negativ eller positiv riktning. Oavsett vilken riktning skillnaden har så innebär det 



 8 

att identiteten inte har verifierats och Stets och Carter (2011) definierar detta som brist på 
identitetsverifiering. Stets och Burke (2009) redogör vidare för att följden av en felsignal kan 
bli att antingen beteendet, identitetsstandarden eller dem båda justeras för att minska 
identitetsskillnaden. Beteenden är generellt sett mer formbara än identitetsstandarder, men 
båda förändras med tiden.  
  
Om det finns en överensstämmelse är individens identitet verifierad och en felsignal kommer 
inte att produceras (Stets & Burke, 2009). Då kommer beteendet sannolikt fortskrida och 
identitetsstandarden kommer vara konstant (Ewing & Ewing, 2017). Således främjar 
processen för identitetsverifiering de beteenden som mest troligt kommer att bekräftas av 
omgivningen (Burke & Stets, 2009; Ewing & Ewing, 2017; Trettevik, 2016). Då en individ 
justerar sitt beteende till följd av en felsignal förändras den symboliska karaktären för 
omgivningen, vilket benämns symbol and resource flows in the environment i modellen. 
Felsignaler utgör den primära outputen i identitetsverifieringsprocessen och de vägleder 
individens framtida beteenden. Det är inte bara felsignaler som utgör begreppet output i 
modellen utan även individens sociala beteende är en del av denna komponent (Stets & 
Burke, 2009; Ewing & Ewing, 2017). 
  
Stets och Burke (2009) redogör för att det inte är beteendet i sig som är relevant i modellen 
utan det är snarare betydelsen eller det symboliska värdet av beteendet som är relevant. 
Den enskilda individen måste därmed experimentera och prova sig fram för att finna de 
beteenden som resulterar i en önskad nivå av en viss egenskap, vilket också påvisar att 
identitetsprocessen är ständigt pågående. Det är också en ständig process på grund av att 
uppfattningarna förändras beroende på kontext, gruppkonstellationer och individer. Det här 
betyder att även om en individ uppnår identitetsverifiering kommer hon behöva genomgå 
processen flera gånger i framtiden. 

2.2. Rollteori 
Enligt Biddle (1986) handlar rollteori om en av de viktigaste aspekterna av socialt beteende, 
vilket är att människor uppträder på olika sätt beroende på deras roller och den specifika 
situationen. Det här betyder att människors beteenden till viss del är förutsägbara. Således 
handlar rollteori om människors olika beteendemönster i olika sammanhang (Biddle, 1979). 
Rollteoretiker argumenterar för att den sociala interaktion som uppstår mellan olika personer 
huvudsakligen regleras av de roller som personerna innehar (Broderick, 1998).   

2.2.1. Rollidentiteter 
Biddle (1979) beskriver att rollteorin utgår från att människor upptar sociala positioner inom 
ett stabilt socialt system. En social position är en allmänt erkänd uppfattning om hur en grupp 
människor, exempelvis svetsare, läkare och farmödrar, agerar. De här rollerna utgör en viss 
social status och individerna som innehar rollerna förväntas uppföra sig på ett specifikt sätt. 
Således utgör varje social position en karaktäristisk roll. Inom rollteorin är en vedertagen 
definition av en roll de beteenden som karaktäriserar en eller flera personer i ett visst 
sammanhang. En roll består därmed av en uppsättning standarder eller normer som reglerar 
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människors beteenden. En person innehar flera roller. Vissa delar av de olika rollerna kan 
överlappa varandra medan andra är differentierade. Det hävdas ibland att en komplex 
uppsättning av roller oundvikligen leder till rollkonflikt och belastning för personen (Biddle, 
1979). En enda rollidentitet representerar därför endast en del av en väldigt komplex 
självkonstruktion (Callero, 1985).  

2.2.2. Rollförväntningar 
Det finns förväntningar kopplade till de olika rollerna som reglerar individers beteenden. Om 
människorna i samhället eller inom en grupp är överens om vilka förväntningar som finns på 
vissa roller råder konsensus, vilket i sin tur medför att människor får kännedom om hur de 
ska agera. På så sätt har aktörerna i det sociala systemet lärt sig vilka normer som råder och 
de kommer försöka agera utefter dessa och utfärda sanktioner till de personer som inte beter 
sig enligt normerna. Eftersom människor efterliknar andra människors beteenden för att leva 
upp till omgivningens förväntningar innebär rollförväntningar därmed att människor lär sig 
vilka beteenden som förväntas av dem utifrån vilken roll de innehar. Dock är det viktigt att 
påpeka att förväntningarna på en roll inte alltid delas av samtliga individer i ett samhälle 
(Biddle, 1979).  

2.2.3. Rollkonflikter 

En rollkonflikt kan uppstå av olika anledningar (Biddle, 1986; Nicholson, 1984). Det kan 
exempelvis uppstå då det samtidigt finns två eller flera oförenliga förväntningar på en 
persons beteende, vilket kan vara svårt att hantera. Exempel på en sådan situation är då 
omgivningen inte har konsensuella förväntningar på en individs beteende. Rollkonflikter kan 
också uppstå när det finns en tvetydighet vad gäller förväntningarna på en viss roll. Det 
innebär att förväntningarna är otillräckliga för att styra individens beteende. Rollkonflikter 
kan även uppstå när roller inte passar bra tillsammans eller om en person står inför många 
olika förväntningar. Om en individ har svårt att utföra en roll grund av bristande erfarenhet 
eller om det finns inkongruens mellan förväntningarna och individens personliga egenskaper 
så kan det också uppstå en rollkonflikt (Biddle, 1986). 
  
Vid rollkonflikter upplever individen ofta stress, vilket hon behöver hantera genom att 
använda någon typ av hanteringsstrategi. Individen kan exempelvis välja mellan de 
inkompatibla normerna, vilka följer av att förväntningarna på rollerna strider mot varandra. 
Andra alternativ är att förändra sitt beteende, kompromissa mellan de olika normerna, 
förhandla med andra för att förändra deras förväntningar eller att ändra sina synpunkter för att 
minska problemet. Om ingen av dessa handlingsstrategier lyckas är det sista steget för att lösa 
konflikten att avlägsna sig från situationen (Biddle, 1986). 
  
Biddle (1979) lyfter frågan “hur kommer det sig att vissa människor väljer att inte göra något 
för att ta sig ur konflikten utan istället väljer att stanna kvar i en situation där det uppstår en 
spänning för individen?”. Författaren menar att förklaringen ligger i att individen inte har 
hittat ett bättre sätt att utföra arbetet på och därför väljer att stanna kvar i en social position 
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trots den rollkonflikt som råder. Människor väljer att hålla fast i sina roller då de eftersträvar 
en organiserad och strukturerad tillvaro för att skapa en viss trygghet och ordning.  

2.2.4. Övergången mellan arbetsroller 

Med övergången mellan arbetsroller menar Nicholson (1984) alla förändringar som innebär 
att en person byter arbetsroll eller att det sker större förändringar i arbetsuppgifterna. Det kan 
vara både internt inom organisationen likväl som förflyttningar mellan olika organisationer. 
Vid övergångar ändrar individen sin referensram, normer eller andra identitetsrelaterade 
attribut. Det kan bidra till att en individ förändrar sitt självkoncept, värderingar, färdigheter 
eller livsstil. På så sätt kan övergången även bidra till personlig utveckling. Å andra sidan kan 
den personliga utvecklingen bli proaktiv då en person försöker ändra kraven på den nya 
rollen så att de bättre matchar hennes behov, förmågor eller identitet. Det kan ske genom att 
individen eftersträvar förändringar i arbetsuppgifter, metoder, material, schemaläggning eller 
i de relationer som är integrerade i rollen (Nicholson, 1984). 
  
När en person går in i en ny roll kan den handlingsfrihet som rollen tillåter påverka 
rollutvecklingen. Om rollen innebär att individen har låg handlingsfrihet innebär det att 
individen inte har stora möjligheter att förändra arbetet. Roller med hög handlingsfrihet gör 
det möjligt för individen att förändra jobbspecifikationer, rollbeskrivningar eller praxis från 
tidigare chefer. Det här innebär att roller med låg handlingsfrihet till stor del innebär en 
upprepning av de beteenden som tidigare varit sammankopplade med rollen. De roller som 
har hög handlingsfrihet möjliggör istället att individen utvecklar rollen personligen. De nya 
arbetskraven individen ställs inför reglerar i vilken grad rollen tillåter en person att använda 
sina tidigare färdigheter, vanor och kunskap. Det brukar bero på hur allmänt likartad den nya 
rollen är de tidigare upptagna rollerna. Det här indikerar att tidigare erfarenheter är en viktig 
del när det kommer till individers anpassningsstrategier. Sannolikheten att processen kommer 
leda till personlig utveckling eller utveckling av rollen beror på de erfarenheter som individen 
har med sig från tidigare professionella roller och hur de förhåller sig till den nya rollen 
(Nicholson, 1984). 
  
Vid en rollövergång kan individen uppleva olika känslomässiga tillstånd. Om en rollkonflikt 
uppstår i samband med anpassningsprocessen kommer individen sannolikt uppleva 
frustration och ångest. Frustration definieras här som känslan av att inte ha tillräckliga 
möjligheter att möta omgivningens krav på rollen på grund av den begränsade 
handlingsfriheten. Om en rollövergång istället innebär att individen helt plötsligt får mer 
handlingsfrihet än tidigare så kan det vara en källa till ångest. Det här eftersom individen inte 
får tillräckligt med respons från omgivningen för att kunna möta de krav som ställs. Vid 
sådana situationer kommer individen sannolikt använda sig av en strategi som innebär en mer 
proaktiv rollutveckling. Det är inte helt lätt för en individ att ta sig an en ny roll då hon ska 
hantera en ny identitet som innebär en anpassning till nya normer, färdigheter och 
uppfattningar. Det här innebär även att individen behöver ha en förmåga att anpassa sig och 
leva upp till den nya kulturen eller förändra kulturen för att kunna möta rollens 
identitetsstandard. De spänningar som uppstår när en individ har svårt att anta den nya rollen 
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kommer att vara avgörande för hur anpassningsprocessen ser ut. Det är viktigt att vara 
medveten om att individens förväntningar och upplevelser varierar vid övergången. 
Dessutom har alla människor varierande nivåer vad gäller förmågan att hantera ångest och 
frustration, vilket även påverkar anpassningsprocessen till den nya rollen (Nicholson, 1984). 
 
2.3. Analysmodell 
Den teoretiska referensramen består av två teorier, identitetsteori och rollteori. 
Identitetsteorin valdes då det är en teori som bidrar med kunskap om identiteter och 
framförallt om identitetsverifiering, vilket är en central kognitiv process som förklarar hur en 
individ anpassar sig till sin identitet. Stets och Burkes (2009) modell som presenteras i avsnitt 
2.1.1. kommer utgöra den centrala delen i analysmodellen. Modellen beskriver processen för 
identitetsverifiering och utgår från att en identitet består av en uppsättning förväntningar som 
benämns identitetsstandard. För att uppnå identitetsverifiering agerar individen på ett visst 
sätt i syfte att upprätthålla en överensstämmelse med identitetsstandarden (Stets & Burke, 
2009; Stets & Burke, 2014; Stets & Carter, 2011). Den här modellen kan tillämpas på tre 
typer av identiteter vilka är personliga identiteter, rollidentiteter och sociala identiteter. 
Däremot kommer analysmodellen avgränsas till rollidentiteter då studiens syfte är att 
undersöka förstagångschefers anpassningsprocess till en ny rollidentitet, vilket med andra ord 
kan beskrivas som processen där individen försöker få sin rollidentitet verifierad. 
  
Identitetsteorin bidrar med kunskap om rollidentiteter, dock på ett övergripande plan eftersom 
den här teorin fokuserar på identiteter som helhet. Eftersom den här studien ämnar fokusera 
på rollidentiteter bedömdes inte identitetsteorin som tillräcklig. Rollteorin kan betraktas som 
en fördjupning inom roller och rollidentiteter samt hur förväntningar på den professionella 
rollen kan påverka individen. Utifrån det ansågs det som lämpligt att komplettera 
identitetsteorin med rollteorin. Genom att kombinera identitetsteori och rollteori kan vi få 
ökad förståelse om rollidentiteter. Nedan följer en beskrivning av hur processen för 
identitetsverifiering ser ut utifrån rollidentiteter och de rollkonflikter som kan tänkas uppstå 
när en individ träder in i chefsrollen för första gången. 
  
Alla roller förknippas med en standard som kan likställas med de förväntningar som finns på 
en viss roll. Om människorna i samhället eller inom en grupp är överens om vilka 
förväntningar som finns på vissa roller råder konsensus, vilket medför att människor får 
kännedom om hur de ska agera. På så sätt lär sig aktörerna i det sociala systemet vilka normer 
som råder och de kommer försöka agera utefter dessa, vilket betyder att rollförväntningarna 
reglerar individers beteenden (Biddle, 1979).  
  
Vid en rollövergång, vilket sker när förstagångschefer träder in i sin nya roll, behöver 
individen hantera en ny identitet. Det innebär att individen behöver anpassa sig efter nya 
normer, färdigheter och uppfattningar, vilket innebär att individen behöver ha en förmåga att 
anpassa sig till den nya standarden för hennes rollidentitet. Vid en rollövergång kan det 
uppstå rollkonflikter om individen har svårt att anta den nya rollen. Rollkonflikter kan 
resultera i att individen upplever olika känslomässiga tillstånd, vilket kan påverka hur hennes 
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anpassningsprocess kommer att se ut (Nicholson, 1984). Biddle (1986) definierar 
rollkonflikter som att individen på ett eller annat sätt har svårt att leva upp till de 
förväntningar som ställs på rollen, vilket betyder att hon inte kommer kunna bete sig på ett 
sätt som gör att omgivningens uppfattningar överensstämmer med standarden för 
rollidentiteten.  
  
Det finns olika anledningar till att rollkonflikter uppstår. Om individen upplever att det finns 
två eller flera oförenliga förväntningar på hur hon ska bete sig i sin roll eller om hon står inför 
många förväntningar som blir svåra att hantera kan det uppstå en rollkonflikt (Biddle, 1979). 
En rollkonflikt kan också uppstå då rollförväntningarna inte överensstämmer med individens 
personliga egenskaper, då hon har bristande erfarenhet som påverkar hennes möjlighet att 
leva upp till förväntningarna eller då det finns en tvetydighet vad gäller förväntningarna på en 
viss roll (Biddle, 1986). Individen kommer med stor sannolikhet uppleva känslor såsom 
frustration eller ångest då hon upplever en rollkonflikt. Det här på grund av att individen 
känner att hennes möjligheter för att möta omgivningens krav är begränsade (Biddle, 1979). 
Rollkonflikter stör identitetsverifieringsprocessen genom att de medför att individen får svårt 
att bete sig på ett sätt som upprätthåller överensstämmelse med identitetsstandarden. Det 
innebär att identiteten inte kommer verifieras och en felsignal kommer produceras (Stets & 
Burke, 2009).  
  
Stets och Burke (2009) redogör för att effekten av en felsignal är att individer justerar sitt 
beteende i syfte att minska skillnaden mellan hennes tolkning gällande hur omgivningen ser 
på henne och identitetsstandarden. När hon förändrar sitt beteende förändras även den 
symboliska karaktären för omgivningen vilket innebär att både individens uppfattningar och 
omgivningens förväntningar på rollen förändras. Det här innebär att individen försöker 
hantera konflikten genom att förändra sitt beteende, förändra sina uppfattningar eller försöka 
ändra omgivningens förväntningar på rollen. De kan också välja mellan de inkompatibla 
normerna, vilka följer av att förväntningarna på rollerna strider mot varandra eller 
kompromissa mellan de olika normerna (Biddle, 1986). Därefter gör individen en 
reflekterande bedömning om huruvida hon känner att hon kan möta de förväntningar som 
ställs på hennes roll (Stets & Burke, 2009). Om hon inte känner att hon kan leva upp till 
förväntningar så är det sista alternativet att avlägsna sig från situationen (Biddle, 1986).  
  
Hur individen hanterar rollkonflikten är i sin tur avgörande för huruvida rollidentiteten 
verifieras eller inte. Om en individ får sin identitet verifierad upplever hon positiva känslor i 
form av ökad självkänsla. Motsatsen gäller också, det vill säga, att individen kommer att 
uppleva negativa känslor då det finns en avsaknad av identitetsverifiering (Stets & Carter, 
2011; Stets & Burke, 2009; Styrker, 2007). Då det här sker kan följden bli att individen blir 
mindre engagerad i sin identitet (Styrker, 2007). Oavsett om individen uppnår verifiering 
eller inte kommer processen att vara ständig på grund av att uppfattningarna förändras 
beroende på kontext, gruppkonstellationer och individer. Det betyder att även om en individ 
uppnår identitetsverifiering kommer hon behöva genomgå processen flera gånger i framtiden 
(Stets & Burke, 2009). Utifrån ovanstående resonemang kan analysmodellen tillämpas för att 
analysera hur förstagångschefers anpassningsprocess ser ut. Detta påvisar att rollkonflikter 
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kan påverka processen för identitetsverifiering och därmed vara en bidragande förklaring till 
hur pass väl förstagångschefer lyckas med att anpassa sig till den nya rollen. 
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3. Metod och metodologiska överväganden 

3.1. Kvalitativ forskningsdesign 
Det centrala i studien är att förstå respondenternas tolkningar av deras anpassningsprocess till 
en ny rollidentitet, det vill säga en del av deras sociala verklighet. Vid tillämpning av en 
kvalitativ metod riktas fokus på att förstå den sociala verkligheten utifrån hur individer tolkar 
och uppfattar sin sociala verklighet (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002), vilket gör att en 
kvalitativ forskningsdesign lämpar sig väl för den här studien. 
 
Det finns olika typer av kvalitativa metoder (Bryman & Bell, 2013) och en variant som 
lämpar sig då fokus ligger på att förstå hur individer tolkar sig själva är narrativ metod 
(Johansson, 2005). Individers egna berättelser anses passande att ta del av för att få tillgång 
till relevant information kopplat till förstagångschefers anpassningsprocess i och med att 
identitetsprocesser är någonting som till stor del sker inom individen. Att ta del av individers 
egna berättelser kan därmed tänkas vara en bra strategi för att få reda på så mycket som 
möjligt om deras identitetsprocess. Den narrativa metoden anses även som lämplig i och med 
att Bernard och Ryan (2010) menar att det är centralt att skapa en övertygande beskrivning av 
vad människor har upplevt när den typen av metod tillämpas. 

3.2. Datainsamling 

3.2.1. Insamling av sekundärdata 

I början av litteratursökningen gjordes en slumpmässig sökning. Denna sökning gjordes via 
databaserna Emerald Journals, Business Source Premier, JSTOR och Google Scholar. Vid 
sökandet användes engelska sökord i syfte att få ett större antal sökträffar. De sökord som har 
använts är: identity, leadership, new manager, emergent manager, becoming a manager, 
identity process, challenges, identity theory, role theory, roles, work roles, manager role, role 
expectations, norms, work role transition och managerial identity. De här sökorden ansågs ha 
potential att fånga upp det studerade ämnet och därmed leda till artiklar med relevans för 
studien. En slumpmässig sökning ansågs som lämplig i inledningsfasen för att hitta relevanta 
artiklar. 
 
Därefter ville vi få en helhetsbild av forskningen inom området och följa teorins utveckling. 
Reinecker och Stray Jorgensen (2014) antyder att kedjesökning är en passande metod för det 
ändamålet vilket utgör en förklaring till varför vi valde att gå över till kedjesökning efter vi 
funnit relevanta artiklar. Kedjesökningen möjliggjorde att vi kunde finna andra relevanta 
källor utifrån de valda vetenskapliga artiklarnas referenslistor. Vi sökte även efter relevanta 
uppsatser som behandlar liknande ämnen på diVA portalen för att i sin tur hitta förslag på 
relevant litteratur. Det här innebar att vi genom en källa fann ytterligare en källa som vi 
trodde kunde tillhandahålla ett bidrag till studien. Oavsett vilken metod som användes 
bedömdes artiklarnas relevans utifrån artikelrubrikerna. Om en artikel bedömdes som 
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relevant utifrån sin rubrik lästes sammanfattningen och slutsatserna för att därigenom avgöra 
om hela artikeln skulle läsas och om den ansågs kunna bidra till studien. 

3.2.2. Insamling av primärdata 

Vid tillämpning av en narrativ metod hävdar Johansson (2005) att syftet är att analysera 
muntliga eller skriftliga berättelser, vilket kan ske genom textanalys, observationer eller 
intervjuer. Vidare hävdar författaren att det lämpar sig att välja intervjuer då syftet är att få en 
eller flera personer att berätta något utifrån ett specifikt tema. Då syftet med den här studien 
är att skapa förståelse för ett tema, närmare bestämt hur chefers anpassningsprocess ser ut då 
de tar sig an ett chefsuppdrag för första gången, gjordes valet att samla in primärdata genom 
intervjuer.  
 
Czarniawska (2004) skriver att det är långt ifrån ovanligt att berätta historier i vardagliga 
samtal och att respondenter svarar med berättelser om de ges utrymme att prata. Författaren 
hävdar att svaren som ges i intervjuer ofta är spontant bildade i berättelser. Det här sker 
främst vid intervjuer som syftar till att förstå något i ett organisatoriskt sammanhang som 
exempelvis karriärbeskrivningar eller då syftet är att få en historisk beskrivning av en viss 
process. I och med att den här studien syftar till att undersöka en typ av karriärbeskrivning 
men även en process är det lämpligt att samla in empirin genom intervjuer. 
 
I den narrativa metoden är individers berättelser om sin upplevda verklighet centralt 
(Johansson, 2005), vilket betyder att vi är intresserade av individens egen berättelse om hur 
dennes anpassningsprocess sett ut. Eftersom det är något som till stor del sker inom individen 
ligger fokus på dennes egna uppfattningar och tolkningar. Det här innebar i sin tur att vi ville 
ge respondenten stor frihet i att berätta sin egen berättelse. Därav ansågs det lämpligt att 
genomföra semistrukturerade intervjuer. Det här eftersom semistrukturerade intervjuer består 
av öppna frågor vilket gör att respondenterna själva lyfter fram det som de anser är väsentligt 
(Trost, 2010). Bryman och Bell (2013) hävdar också att semistrukturerade intervjuer är 
lämpligt då fokus ligger på respondenternas egna uppfattningar. 

 3.2.3. Urval 
Enligt Alvehus (2013) är det viktigt att urvalet representerar individer som i förhållande till 
studiens forskningsfråga kan tillföra väsentlig information. Av den anledningen utfördes ett 
målstyrt urval som enligt Bryman och Bell (2013) innebär att personer som anses ha relevans 
för studiens ämne väljs ut. Denscombe (2016) hävdar att ett målstyrt urval för med sig en 
större sannolikhet att få tillgång till relevant information utifrån studiens forskningsfråga i 
och med att det är stor chans att de utvalda respondenterna besitter den erfarenhet som krävs 
för att kunna bidra med värdefull information inom ämnet. Respondenterna valdes utifrån två 
urvalskriterier. Då avsikten med studien var att ta reda på hur förstagångschefer anpassar sig 
till chefsrollen var ett av urvalskriterierna att respondenterna i dagsläget innehar sin första 
chefstjänst. Med chefstjänst menas här en tjänst som innefattar någon form av 
personalansvar. Det kan således vara chefer på både lägre och högre hierarkiska nivåer och på 
vilken avdelning som helst. Det andra kriteriet utgjordes av att respondenterna inte skulle ha 
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arbetat som chef i mer än två år. För att få en helhetsbild av hur anpassningsprocessen kan se 
ut har vi här valt att intervjua individer som har varit chef i allt från några månader till två år. 
Hill (2003) argumenterar för att en del chefer fortfarande inte har anpassat sig helt till rollen 
efter ett år. Därav ansågs två år vara en lämplig avgränsning. Det här då dessa chefer kan 
tänkas se annorlunda på processen, hunnit reflektera mer kring hur deras tid som chef har 
varit och komma med andra insikter än de chefer som inte arbetat lika länge. 
 
Då studien avgränsar sig till svenska företag har vi slumpmässigt kontaktat olika svenska 
företag för att därigenom komma i kontakt med respondenter som har relevans för studien. I 
och med att företagen som kontaktades tillhör olika branscher var det möjligt att få en viss 
variation i urvalet. Företagen kontaktades via mejl. I det framgick bland annat syftet med 
studien och att vi önskade komma i kontakt med förstagångschefer som inte har haft tjänsten 
i mer än två år samt att personen vi mailat gärna fick återkomma med kontaktuppgifter till 
potentiella respondenter som uppfyllde våra urvalskriterier alternativt till någon annan person 
som kunde hjälpa oss hitta respondenter. Det fullständiga mailet som skickades ut återfinns i 
bilaga 3.  
 
Jacobsen (2002) hävdar att om det är för många respondenter vid kvalitativa intervjuer finns 
det risk för att mängden data som samlats in blir svår att hantera. Dessutom menar Bryman 
och Bell (2013) att semistrukturerade intervjuer ofta resulterar i en stor mängd data. Utifrån 
det ansågs tio intervjuer som tillräckligt för att öka förståelsen för förstagångschefers 
anpassningsprocess. Därtill menar Bryman och Bell (2013) att en strävan vid kvalitativ 
forskning inte bör vara att generalisera resultaten till en viss population. Istället har vi 
eftersträvat att bidra med en ökad förståelse för hur förstagångschefers anpassningsprocess 
kan se ut, vilket vi har haft en förhoppning om att uppnå genom att ta del av tio 
förstagångschefers berättelser. En sammanställning av respondenterna återfinns i bilaga 4. 

3.2.4. Utformning av intervjufrågor 

I och med att tanken med analysmodellen är att den ska fungera som ett analysverktyg, 
utgjorde analysmodellen i avsnitt 2.3. även utgångspunkten för de frågor som togs fram till 
intervjuerna. Syftet med det här var att säkerhetsställa att intervjuerna skulle generera 
relevant information för studien. Till en början utformades 24 stycken intervjufrågor, se 
bilaga 1, i syfte att få en överblick gällande vad för typ av information som respondenterna 
skulle behöva dela med sig av i sina berättelser för att generera ökad förståelse kring 
förstagångschefers anpassningsprocess. 
 
Intervjufrågorna reviderades, se bilaga 2, för att bättre matcha den narrativa metoden där 
Johansson (2005) menar att fokus bör ligga på att få fram respondenternas egna berättelser 
och att intervjuaren ska vara en lyssnande aktör. När frågorna reviderades minskade antalet 
frågor markant och de justerades så att de blev mer övergripande och öppna. Förhoppningen 
med justeringen var att möjliggöra mer öppna svar och därmed få ta del av respondenternas 
egna berättelser. Det här ansågs vara ett lämpligt val utifrån Brymans (2011) påstående att 
syftet med den narrativa metoden är att locka fram respondentens egna perspektiv istället för 
att erhålla objektiv fakta. 
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De nya frågorna har en direkt koppling till den teoretiska referensramen då frågorna har 
utformats från kategorierna rollförväntningar, rollkonflikt och identitetsverifiering. Den första 
frågan är “Skulle du vilja berätta om hur och varför du blev chef?”. Tanken med den här 
frågan är att få respondenten att känna sig bekväm i situationen och berätta hur dennes 
historia började. Dessutom fanns det en tanke om att den här frågan kan ge svar på om det var 
individens egna initiativ att blir chef, exempelvis om respondenten sökte tjänsten, eller om 
det var en förfrågan från organisationen som gjorde att individen blev chef. Tanken var även 
att indirekt kunna få svar på vilka förväntningar individen har på chefsrollen. Sådan 
information skulle kunna kopplas ihop med rollförväntningar och identitetsstandarden i 
analysmodellen. 
 
De två kommande frågorna har en nära koppling till teorin om rollkonflikt och är “Skulle du 
vilja beskriva din tid som chef och hur du har utvecklats i din arbetsroll?” samt “Kan du 
berätta om några tillfällen då du har fått negativ respektive positiv respons på ditt chefskap? 
Vad kände du då och vad gjorde du?”. Idén bakom de här frågorna var att försöka identifiera 
individens anpassningsprocess och hur individen har justerat sitt beteende som en effekt på 
omgivningens respons på hans eller hennes beteende. En sådan anpassningsprocess utgör en 
central del för att en individ ska uppnå identitetsverifiering. Således var de här frågorna 
mycket väsentliga att ställa. Den fjärde frågan är “Vilka skulle du säga är de största 
utmaningarna som du ställts inför och hur hanterade du dessa?”. Den här frågan har en 
koppling till processen för identitetsverifiering. Då denna process påverkas av rollkonflikter 
blir syftet med frågeställningen att identifiera om individen upplevt någon rollkonflikt och 
hur det har påverkat hennes anpassningsprocess. 
 
Som tidigare nämnts var det väsentligt att säkra upp att intervjuerna skulle generera relevant 
information utifrån den teoretiska referensramen för att därigenom kunna analysera empirin 
med hjälp av analysmodellen. Av den anledningen utformades även följdfrågor utifrån 
kategorierna rollförväntningar, rollkonflikt och identitetsverifiering. Följdfrågorna har 
därmed en nära koppling till de öppna frågorna som också tagits fram utifrån samma 
kategorier. Tanken med följdfrågorna var att de skulle vara möjliga att ställa ifall 
respondenten skulle sväva iväg för mycket i sitt berättande alternativt om respondenten inte 
nämnde vissa aspekter som är av intresse för studien. Om den första versionen av 
intervjufrågorna jämförs med den andra versionen blir det tydligt att några frågor från den 
första versionen blev potentiella följdfrågor i den andra. Tanken med intervjufrågorna var att 
i första hand ställa de öppna frågorna och om det fanns behov av kompletterande svar 
alternativt om respondenten behövde hjälp att komma igång med sitt berättande kunde 
passande följdfrågor ställas. 

3.3. Analysmetod  
Analysmetoden består av fyra steg. De tio semistrukturerade intervjuerna genererade en stor 
mängd data och för att kunna hantera den var det första steget att transkribera samtliga 
intervjuer. Dels för att få en bättre överblick över materialet men också för att få en möjlighet 
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att arbeta med texten på ett smidigare sätt och för att kunna avidentifiera respondenterna från 
deras berättelser. Det kan tänkas vara känsligt och privat för individer att dela med sig om 
sina identitetsprocesser eftersom det är en process som till stor del sker inom individen. 
Således ansågs det nödvändigt att försäkra respondenterna om att deras namn eller att 
företaget som de arbetar på inte kommer nämnas i studien. Varje respondent har därmed fått 
ett fiktivt alias och det är endast branschen som respondenten arbetar inom som nämns i 
studien.  
 
Det andra steget var att sammanställa transkriberingarna utifrån varje enskild intervju. En 
narrativ metod har använts för att bearbeta datan. Det här innebär att vi utifrån 
transkriberingarna skapade en sammanhängande berättelse utifrån respektive respondents 
egen berättelse. Kvale och Brinkmann (2014) argumenterar för att det går att konstruera en 
sammanhängande berättelse utifrån de händelser som finns utspridda i en intervju om 
respondenten inte berättar några historier spontant, vilket är vad vi gjorde för att 
sammanställa empirin. Det här ansågs vara en lämplig metod då processen för 
identitetsverifiering är en fortlöpande process vilket gör att det sällan finns en tydlig struktur i 
berättelserna. Den kronologiska ordningen är därmed inte av betydelse, vilket gör att det här 
ansågs vara ett lämpligt sätt att presentera empirin på. Det tredje steget var att efter varje 
berättelse skriva en sammanfattning av deras identitetsverifieringsprocess med utgångspunkt 
i analysmodellen. Den här delen är av en mer tolkande karaktär till skillnad från steg två där 
fokus ligger på den enskilda individens berättelse. I detta steg skrev vi ut samtliga berättelser 
från empirikapitlet för att sedan koda materialet utifrån kategorierna rollkonflikt, felsignal, 
reflekterande bedömningar, rollförväntningar, identitetsstandard, socialt beteende, den 
symboliska karaktären för omgivningen och identitetsverifiering. Det andra och tredje steget 
presenteras i kapitel 4.  
 
Det fjärde steget var att analysera de konstruerade berättelserna utifrån tre grupper: de som är 
verifierade (de insiktsfulla), de som delvis är verifierade (de försiktiga) och de som inte är 
verifierade (de förändringsbenägna). Därefter följer en gemensam analys för samtliga 
respondenter där vi sammanställde berättelserna och deras identitetsverifieringsprocess 
utifrån grupperna. Det här för att nyansera likheter och skillnader mellan de olika 
grupperingarna. Detta steg presenteras i kapitel 5.  

3.4. Bedömning av studien 

3.4.1. Tillförlitlighet 
I den här studien har vi båda agerat intervjuare på så många intervjuer som möjligt. Det här 
då Jacobsen (2002) menar att undersökarna vid kvalitativa intervjuer utsätter respondenterna 
för olika slags stimuli som de ger en respons på. Det finns en risk för att sådan stimulus kan 
förorsaka ett onormalt beteende hos respondenterna vilket kan leda till att undersökarna inte 
får ta del av en sanningsenlig bild från respondenterna. Den här typen av risk bli stor om det 
är flera intervjuare. Det här eftersom olika intervjuare ger olika slags stimuli, vilket kan göra 
att respondenternas respons varierar. Det här betyder därmed att olika intervjuare kan komma 
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fram till olika resultat (Jacobsen, 2002). I och med att den narrativa metoden har tillämpats 
ligger fokus på individens egen berättelse, vilket medför att vi har försökt att ge så lite stimuli 
som möjligt och tagit rollen som lyssnare snarare än intervjuare. Därav kan det anses att det 
faktum att vi var två intervjuare inte har påverkat respondenten i hög grad. Då det här kan 
vara ett personligt ämne ville vi skapa en avslappnad stämning under intervjuerna i syfte att 
respondenterna skulle känna sig bekväma i situationen och våga öppna upp sig kring deras 
anpassningsprocess. Det fanns därmed en tanke om att en avslappnad stämning skulle få 
respondenterna att öppna upp sig. Vi kände att det här kunde uppnås genom att båda två 
intervjuar och samspelar med varandra och agerar som lyssnare samt ställer följdfrågor. Det 
här för att få intervjun att efterlikna ett vardagligt samtal. 
 
Dock var det några intervjuer som behövde genomföras på ett avvikande sätt, det vill säga 
med endast en intervjuare, på grund av att intervjun genomfördes på en annan ort som gjorde 
att den ena intervjuaren inte kunde närvara. Däremot upplevde vi inte det som ett problem 
eftersom fokus ligger på individens berättelse och att vi i största möjliga mån ska låta 
respondenterna själva prata och berätta sin historia. Dock har vi ställt följdfrågor då det 
funnits behov av det. Samtliga följdfrågor återfinns i bilaga 2. Det här innebär att 
följdfrågorna har varit densamma oavsett vilken intervjuare som närvarat under intervjun. 
Respondenterna utsattes därmed för liknande stimuli vilket minskar graden av 
intervjuareffekt i studien. Dock menar Jacobsen (2002) att det bör finnas en viss medvetenhet 
om att det inte är möjligt att kontrollera intervjuareffekten totalt, varpå det även kändes 
rimligt att genomföra några intervjuer på skilda håll.  
 
Enligt Jacobsen (2002) bör forskare vid kvalitativa intervjuer även reflektera över om 
kontexten där datan samlats in kan ha haft en påverkan på resultaten. Författaren nämner att 
människor anpassar sitt beteende efter sin omgivning och därför kan det vara problematiskt 
att en intervju genomförs i ett sammanhang som är ovanligt för respondenten. Således är 
kontexter som är mer bekanta för respondenten ett bättre alternativ. Samtliga intervjuer har 
därför ägt rum på respondenternas arbetsplatser. Eftersom respondenternas egna arbetsplatser 
är bekanta för dem är det sannolikt att de känner sig mer trygga och därmed beter sig mer 
sanningsenligt och vågar öppna upp sig om hur deras process har sett ut sedan de klev in i 
rollen som chef. Utifrån det anses inte kontexten ha påverkat resultatet. 
 
Jacobsen (2002) nämner att ett annat hot mot en studies tillförlitlighet är att empirin består av 
felaktig information eller att kategoriseringen av data är felaktig som orsakats av att forskaren 
inte antecknat tillräckligt noggrant under intervjuerna. Risken för felaktig anteckning av data 
eliminerades i samband med att samtliga intervjuer spelades in. Det möjliggjorde dels att vi i 
efterhand kunde ta del av vad som yttrades under intervjuerna men också att vi inte behövde 
anteckna under intervjuerna. Det gör att vårt intresse eller förmåga att anteckna inte kan ha 
påverkat datainsamlingen.  
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3.4.2. Intern- och extern giltighet 

Jacobsen (2002) antyder att intern giltighet behandlar om studiens resultat bedöms som 
giltiga eller ogiltiga. Ett sätt att kontrollera studiens interna giltighet är att genomföra en 
kritisk granskning av studien. En bedömning gällande om informationen respondenterna har 
delgett är sanningsenlig kan bedömas utifrån om respondenterna hade några motiv för att inte 
ge en sanningsenlig bild av verkligheten (Jacobsen, 2002). Med tanke på att samtliga 
respondenter har försäkrats om att varken deras namn eller företaget de jobbar på kommer 
presenteras i studien minskar sannolikheten att de skulle ha några motiv att inte berätta 
sanningen. Överlag bedöms inte det här vara ett problem i den här studien i och med att vi är 
intresserade av förstagångschefers egna berättelser och känslor. Fokus ligger därmed inte på 
vilket företag man arbetar på eller hur ens chefer är eller liknande. En individs berättelse bör 
heller inte bedömas i termer av rätt och fel i och med att vi i denna studie är ute efter 
individens subjektiva upplevelse och inte objektiva fakta. Det här gör att resultat bedöms som 
giltigt.  
 
Extern giltighet behandlar huruvida resultaten från en undersökning är generaliserbar eller 
inte (Jacobsen, 2002). I den här studien användes ett målstyrt urval, vilket innebar att vi 
utifrån några specifika kriterier har valt ut respondenter, det vill säga förstagångschefer, vilka 
studien avser att studera. Det målstyrda urvalet är ett icke-sannolikhetsurval. Ett sådant urval 
medför generaliseringsproblem (Bryman & Bell, 2013). Dock anses det här inte påverka 
studiens trovärdighet utan effekten blir endast att resultatet inte kan generaliseras till en hel 
population, vilket heller inte är syftet med studien. Syftet är istället att bidra med ökad 
förståelse kring hur förstagångschefer anpassar sig till chefsrollen är inte målet att 
generalisera studiens resultat. Därtill hävdar Bryman och Bell (2013) samt Jacobsen (2002) 
att generalisering av resultaten oftast inte är avsikten med kvalitativa metoder. 

3.4.3. Forskningsetik 
Under studiens gång har hänsyn tagits till de etiska principer som Bryman och Bell (2013) 
presenterar, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, falska förespeglingar och 
nyttjande-, konfidalitets- samt anonymitetskravet. Informationskravet har beaktats då 
respondenterna har fått information om studiens syfte och upplägg. Vidare har 
respondenterna frivilligt valt att medverka i studien, vilket betyder att samtyckeskravet 
beaktats. Hänsyn har även tagits till principen om falska förespeglingar då respondenterna har 
haft möjlighet att ställa frågor om studien och att all information som respondenterna har fått 
ta del av har varit sanningsenlig. Det betyder att vi tog hänsyn till principen genom att skapa 
ett förtroende mellan oss och respondenterna. Den sista principen är nyttjande-, konfidalitets- 
och anonymitetskravet och har uppfyllts då uppgifterna om samtliga respondenter endast har 
använts i studien och att det enda som haft tillgång till uppgifterna är vi. Dessutom är 
respondenterna och deras företag anonyma i studien. Under studiens genomförande har det 
således inte brutits mot några etiska principer. 
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4. Empiri 

4.1. Produktionsledaren Anna 
Det här avsnittet bygger på Annas berättelse om hur hennes anpassningsprocess har sett ut 
sedan hon klev in i rollen som produktionsledare på ett företag inom industribranschen, vilket 
var för fyra månader sen1. För att kunna bli produktionsledare fick hon genomföra olika tester 
som hon klarade. Därefter fick hon påbörja sin ledarskapsutbildning. Hon beskriver att det 
här innebär att inte vem som helst kan bli chef, vilket har gjort att hon känner sig motiverad 
att göra ett bra jobb samtidigt som det gör att hon ställer höga krav på sig själv. 
	
Anna berättar att hon inte strävar efter att sätta sig själv på en piedestal men att hon behöver 
ta sitt ansvar då hon är chef. Däremot tycker hon att det är viktigt att vara öppen och att alla 
medarbetare känner att de kan komma till henne och prata om vad som helst. Hon lär sig 
ständigt om rollen och menar att hennes avsikt inte är att förändra saker och ting i början av 
hennes chefsuppdrag utan hon fokuserar istället på att förstå gruppen, vad de gör och vilka 
problem de kan stöta på. 
	
Anna berättar vidare att hon under sin tid som chef upplevt mer positiva känslor än negativa 
känslor. Däremot menar hon att hon upplever negativa känslor i vissa situationer, exempelvis 
då andra chefer är otydliga, skrattat bort situationer, dumförklarat henne och lagt över 
problem på henne då hon är förstagångschef. Därefter säger hon att många chefer försöker 
övertala henne till att utföra arbetsuppgifter som egentligen ligger på deras bord. Anna tycker 
att det här är tråkigt då hon anser att alla borde jobba mot samma mål som ett team. De andra 
chefernas beteende tar onödig energi och hon känner att hon behöver gå in i en 
försvarsställning, vilket gör henne både ledsen, arg och frustrerad. I sådana här konflikter 
med andra chefer tycker hon att det är svårt att avgöra vad som är rätt och fel. Vidare menar 
hon att det har lett till att hon tvivlar på sig själv. Dock har hon kommit fram till att det bästa 
hon kan göra är att ta ställning och säga ifrån. Hon menar att hon hela tiden måste passa sig 
och vara på sin vakt för att inte bli överkörd. Hon likställer även chefsyrket med en 
hinderbana då hon säger: 
	

”Det blir som värsta hinderbanan och när man väl kommer i mål så är det som en 
sten faller från bröstet” (Anna, 2019). 
	

När Anna stöter på problem eller ställs inför konflikter berättar hon att hon ställer sig frågor 
som “Vad kan jag själv göra?”, “Var det tonen jag använde?” och “Var jag inte seriös nog?”. 
Anna poängterar dock att det är viktigt att man inte gräver ner sig när någonting går fel. Hon 
brukar tänka att hon gör så gott hon kan och ser det hela som en lärandeprocess. Hon försöker 

                                                
1 Anna; produktionschef. 2019. Intervju 23 april. 
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vara sig själv som chef. Till viss del kan hon behöva gå in i en roll men hon undviker det i 
den mån hon kan då hon inte tror på att kopiera någon annan ledarskapsstil, utan hon tror på 
att utgå från sig själv och sina personliga egenskaper. Hon menar att det är viktigt att vara 
medveten om sina brister för därigenom få insikt i vad som behöver utvecklas. I dagsläget 
fokuserar hon dock inte på sina brister och hur hon ska hantera dem, utan hon koncentrerar 
sig på att bli bekväm i chefsrollen. Hon avslutar med att säga att hon kommer börja arbeta 
mer effektivt med att förbättra sina brister när hon är bekväm i chefsrollen.	

4.1.1. Annas identitetsverifieringsprocess 
Annas identitetsstandard motsvarar de förväntningar hon har på chefsrollen. Hon menar att en 
chef har ett stort ansvar och att det är viktigt att hon är öppen så att alla känner att de kan 
prata med henne. Hon strävar inte efter att sätta sig själv på en piedestal utan hon fokuserar 
på att lära känna gruppen. De rollkonflikter som Anna har upplevt grundar sig främst på 
konflikter med andra chefer och de svårigheter som uppstår när hon försöker nå fram till sina 
medarbetare. De andra chefernas bemötande kan betraktas som en respons på hennes sociala 
beteende. Responsen var således det som utlöste att Anna började tvivla på sig själv och 
började reflektera över vad som var rätt och fel. Det här motsvarar reflekterande bedömningar 
som Anna gjord för att tolka hur omgivningen uppfattar henne. Därefter jämfördes 
uppfattningen med hennes identitetsstandard i komparatorn och en identitetsskillnad uppstod 
då uppfattningen inte överensstämde med identitetsstandarden. 
 
Hon upplever att hennes medarbetare är oseriösa och inte särskilt vana vid att arbeta, vilket 
gör att de fnissar bort situationer då hon försöker förmedla att de inte utför arbetet på ett 
korrekt sätt. Det här motsvarar respons från omgivningen som gör att hon reflekterar kring 
sitt beteende eftersom hon känner att hon inte når fram till medarbetarna. En felsignal skapas 
och till följd av det korrigerar hon sitt beteende. Hon har provat att tjata på de anställda men 
det hjälpte inte. Det här är återigen en respons från omgivningen som föranleder att Anna 
reflekterar ytterligare en gång för att försöka komma fram till vad hon kan göra annorlunda. 
Hon testar idag olika vägar och hon har insett att det inte går att bemöta alla individer på 
samma sätt, utan hon måste anpassa sig efter den enskilda individen.  
 
I samband med de här situationerna känner hon en frustration, det vill säga negativa känslor. 
Det här kan betyda att Annas identitet inte är verifierad i dessa situationer. Dels på grund av 
att hon fortfarande reflekterar över hur hon ska lösa situationen men också då hon tvivlar på 
sin förmåga. Trots det här upplever Anna mer positiva än negativa känslor, vilket kan tänkas 
påvisa att hennes rollidentitet till viss del är verifierad. Det här skulle i sin tur kunna vara en 
effekt av att hon försöker bli bekväm i sin roll framför att genomföra stora förändringar.  
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4.2. Planeringschefen Emma  
Det här är berättelsen om Emmas anpassningsprocess till rollen som chef2. När hon fick 
förfrågan om att bli chef var det inte en självklarhet att hon skulle tacka ja. Det som fick 
henne att tveka var personalansvaret som kom med chefsuppdraget, att hon inte ser sig själv 
som en typisk chef. Efter några veckors funderande tackade hon ja till tjänsten och nu har hon 
arbetat som planeringschef på ett företag inom industribranschen i ett år. Emma menar att en 
chef är en stark individ som är lite nonchalant och lyckas kliva in i en roll, vilket Emma har 
svårt att göra. Hon känner att hennes egenskaper inte är optimala för chefsrollen då hon 
upplever sig själv som blyg, försiktig och snäll. Hon känner att hon behöver vara mer framåt, 
ta större kliv, ta mer plats på vissa möten, vara mer delaktig i beslut och vara mer bestämd. 
Då hon tidigare arbetat med de personer som hon nu är chef över menar hon att hon försöker 
vara en neutral chef som är där som gruppmedlem och inte som chef. Därefter säger hon att 
skillnaden är att hon går på ledningsgruppsmöten och fler möten överlag. 	
	
I början av hennes chefskap menar hon att hon kände sig orolig över att andra chefer in skulle 
respektera henne. Hon berättar dock om en situation som tog bort den här oron. Det var under 
ett ledningsgruppsmöte som hölls för att det var ett kritiskt läge i produktionen som Emma 
lyfte fram en faktor som de andra cheferna inte tänkt på tidigare. Hon fick ett positivt 
bemötande från ledningsgruppen och de visade tacksamhet gentemot henne. Efter det här 
mötet berättar hon att hon kände att de andra cheferna respekterar henne och att hon därefter 
fick bättre självförtroende. 	
	
Emma berättar att hon får bra stöd då det alltid finns någon person som hon kan få råd av och 
bolla idéer med. Hon tycker att det känns skönt att kunna få sina tankar bekräftade eftersom 
hon upplever en viss osäkerhet kring sin nya roll. Hon tror att osäkerheten är en effekt av 
hennes låga självkänsla och att hon vill vara alla till lags. Emma tror att det här är en 
anledning till att hon upplever personalansvaret som påfrestande. Eftersom hon vill vara alla 
till lags tycker hon det är obekvämt att ha lönesamtal eller samtal om exempelvis vilka 
förbättringspotentialer en viss person har. Emmas låga självkänsla gör också att hon blir 
ledsen när hon får konstruktiv kritik. När hon får det försöker hon att inte ta det personligt 
utan istället se det som en lärdom. Emma berättar att hon aldrig är nöjd med sina prestationer. 
Det som Emma tycker är svårast är att leva upp till sina egna förväntningar på hur hon ska 
vara som chef. Hon beskriver det här genom att säga:  
	

”Det är svårt att definiera den här bilden men jag känner att jag inte når upp till min 
målbild samtidigt som omgivningen tycker att jag gör ett bra jobb” (Emma, 2017). 
	

Emma beskriver att det ledarskap som fungerar för henne är att vara en ledare i det tysta som 
leder andra genom sitt beteende. Hon berättar att det var en medarbetare som helt plötsligt tog 
på sig fler arbetsuppgifter och tog mer ansvar för sitt arbete än tidigare. Emma tror att hennes 
ledarskap, det vill säga hennes sätt att vara, har motiverat medarbetaren att agera på det sättet. 

                                                
2 Emma; planeringschef. 2019. Intervju 17 april. 
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Trots att hon ser positiva effekter likt denna av hennes chefskap tvivlar hon på om chefsrollen 
är rätt för henne. Hon tror att hon aldrig kommer bli riktigt bekväm med personalansvaret 
som kommer med chefsrollen. Därefter berättar hon att hon förmodligen inte skulle valt att 
hoppa på ett chefsuppdrag om hon hade fått förfrågan idag. 	

4.2.1. Emmas identitetsverifieringsprocess 

Enligt Emma är en chef en stark person som är framåt, hård, delaktig i beslut och lyckas kliva 
in i en roll. De här förväntningarna representerar hennes identitetsstandard. De rollkonflikter 
Emma har upplevt grundar sig i att hon ser sig själv som blyg och försiktig. Hon känner att 
hon inte kan leva upp till förväntningarna på chefsrollen vilket medför att en felsignal 
produceras och att hennes identitet inte blir verifierad. Trots Emmas känsla om att hon inte 
lever upp till sin målbild anser omgivningen att hon gör ett bra jobb. Det verkar således inte 
som att omgivningens respons är orsaken till att felsignalen produceras utan det som stör 
hennes anpassningsprocess verkar vara något som hon enbart upplever själv. Felsignalen har 
medfört att hon har reflekterat över situationen och kommit fram till att det som fungerar för 
henne är att leda genom sitt beteende i det tysta. Det här indikerar att hon verkar ha funnit ett 
förhållningssätt till chefsrollen som fungerar för henne och därmed har hon uppnått 
identitetsverifiering i viss mån. I börja av hennes chefskap oroade hon sig för att de andra 
cheferna inte skulle respektera henne. Däremot uppstod en situation som förändrade det här. 
Det var under ett ledningsmöte som hon fick positiv respons på sitt beteende. Efter det här 
mötet berättar hon att hon kände att de andra cheferna respekterar henne och att hon därefter 
fick bättre självförtroende, vilket också kan indikera att hon känner sig verifierad.  
 
Samtidigt känner hon att hon inte lever upp till förväntningarna om hur en chef ska vara, 
vilket skulle kunna indikera att hon inte känner sig verifierad. En annan indikation på att hon 
inte uppnår identitetsverifiering är att hon inte skulle ta en chefstjänst om hon fick förfrågan 
igen. Emma berättar även att hon har dålig självkänsla och att hon ofta vill ha bekräftelse från 
en annan person att hon tänker rätt innan hon agerar, vilket också kan tänkas påvisa att 
hennes process fortfarande pågår och hon inte känner att hennes roll är verifierad helt och 
hållet. 

4.3. Produktionsledaren Axel 
Den här berättelsen handlar om Axels anpassningsprocess till rollen som produktionsledare 
på ett företag inom industribranschen3. Han började arbeta som chef för sju månader sen. Till 
en början tvekade han då han inte lockades av ansvaret som kommer med chefsrollen, dock 
valde han till slut att ta sig an chefsuppdraget eftersom han ville prova någonting nytt. Axel 
berättar att chefsyrket inte var som han hade tänkt sig och han berättar:	
	

“Chefsyrket var inte som jag hade tänkt mig. Det är så mycket att göra hela tiden och 
det tar liksom aldrig slut. Jag hade förstått att det var mycket men inte hur mycket det 

                                                
3 Axel; produktionsledare. 2019. Intervju 17 april. 
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faktiskt är. Man får även hantera kollegornas problem som de har utanför jobbet 
genom att samtala och stödja. Det hade jag inte förväntat mig” (Axel, 2019).  	

	
Han berättar vidare att det är mycket pappersarbete och information som han behöver hålla 
reda på. Det här menar han har varit problematiskt för honom då han inte är en strukturerad 
person. Han berättar vidare att han i början av chefsuppdraget kunde glömma bort eller 
blanda ihop olika möten och försumma att någon i personalen skulle vara ledig. 	
Idag hanterar Axel den här problematiken genom att dokumentera allt. Han har alltid ett litet 
block med sig där han för anteckningar som han sedan för in i hans kalender i syfte att 
organisera all information på ett vettigt sätt. Han har samma arbetsuppgifter idag men nu tar 
en uppgift fem minuter istället för 30 minuter, det här gör arbetet mer hanterbart och medför 
att han inte blir stressad. Axel berättar att han känner sig mer bekväm i chefsrollen för varje 
dag som går.	
	
Axel upplever mestadels personalansvaret som positivt och intressant då han får lära känna 
de personer som han tidigare arbetat på golvet med på ett annat sätt. Däremot berättar han att 
den svåraste utmaningen har varit att tillrättavisa personalen, vilket gjorde att han till en 
början lindade in sådan information på ett onödigt komplicerat sätt. Det tog inte lång tid 
innan han förstod att det inte var en bra strategi. Efter den insikten blev han mer rak i sin 
kommunikation och förmedlade det han ville direkt. Han menar att det inte går att vara för 
snäll och att det är viktigt att vara tydlig i sin kommunikation. Dock upplever Axel 
fortfarande att han emellanåt är för snäll. Det här trots att han är medveten om att det får 
negativa konsekvenser för honom själv i och med att hans arbetsbelastning ökar. Det här då 
det är han som får hoppa in och arbeta när han exempelvis ger en medarbetare lov att gå hem 
för dagen lite för lätt. Han menar att det kan göra honom stressad eftersom han hamnar efter 
med allt som han egentligen behöver göra. Vidare förklarar han att det här gjorde honom 
osäker på om chefsrollen var rätt för honom i början. Däremot menar han att han hanterat det 
genom att gå in i en roll och säga nej.	
	
Axel menar att han har lärt sig att vara mer strukturerad och bestämd. Han känner även ett 
större ansvar än tidigare och har en konstant känsla av att han inte lever upp till de 
förväntningar som finns på chefsrollen. Han menar att det här beror på honom själv då han 
aldrig är nöjd med det han åstadkommer. Han förtydligar dock att det här inte påverkar 
honom negativt, utan det här gör honom istället mer motiverad att göra bättre ifrån sig nästa 
gång och hitta ett mer effektivt sätt. Han avslutar med att säga att han inte värderar 
chefsrollen särskilt högt och att han inte skulle bry sig nämnvärt om han hade behövt arbeta 
på golvet igen.	

4.3.1. Axels identitetsverifieringsprocess 

Axel har en bild av att chefer har ett stort ansvar och går på många möten, vilket gör att de 
behöver vara strukturerade. Det här motsvarar hans identitetsstandard. De rollkonflikter som 
Axel har upplevt grundar sig främst på att hans personliga egenskaper inte matchar med hans 
uppfattning om hur en chef ska bete sig. Då han inte är en strukturerad människa har det varit 
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svårt för honom att leva upp till förväntningarna. Det har gjort att han exempelvis glömt bort 
saker och missat möten eller att en medarbetare skulle vara ledig. Det här betyder med andra 
ord att det har funnits en identitetsskillnad. För att kunna hantera denna skillnad har han 
genomfört reflekterande bedömningar och kommit fram till att han behöver anteckna allt i en 
kalender för att inte glömma något, vilket motsvarar ett förändrat socialt beteende.	
	
Axel har även känt att han är för snäll som person vilket medför svårigheter när han behöver 
säga till medarbetare eller tillrättavisa deras arbetssätt. Till en början lindade han därför in 
sådan information på ett onödigt komplicerat sätt. Efter att ha reflekterat kom han fram till att 
det är onödigt och att det är bättre att vara rakt på sak och förmedla det han vill på en gång. 
Däremot upplever han fortfarande att han är för snäll i vissa situationer, vilket gör att en 
felsignal produceras då hans uppfattningar om hur omgivningen uppfattar honom inte 
kongruerar med identitetsstandarden. Han är medveten om att det här beteendet endast 
straffar honom vilket gör honom stressad. Axel reflekterade och insåg att hans beteende inte 
är hållbart i längden då det är han som får mer att göra vilket endast gör att han kommer efter 
med sina egna arbetsuppgifter.	
	
I början var Axel osäker på om chefsyrket var rätt för honom men i takt med att han har 
anpassat sig till rollen och blivit mer bestämd och strukturerad känner han sig mer bekväm i 
rollen. Det här kan tyda på att han känner sig verifierad. Samtidigt menar han att han går in i 
en roll där han behöver säga nej och att han har en konstant känsla av att han inte lever upp 
till de förväntningar som finns på chefsrollen samt att han aldrig är nöjd med det han 
åstadkommer. Det faktum att han inte skulle bry sig nämnvärt om han fick börja arbeta på 
golvet igen kan tänkas påvisa att han inte känner sig verifierad i sin rollidentitet. Det här 
indikerar därför att han delvis är verifierad.	

4.4. Områdeschefen Martin 
Det här avsnittet bygger på Martins berättelse om hur hans anpassningsprocess har sett ut 
sedan han klev in i rollen som områdeschef inom hälso- och sjukvårdsbranschen, vilket var 
för 1,5 år sedan4. Martin börjar med att berätta att han inte har haft en ambition att bli chef, 
utan han tog chefsuppdraget med anledning av att hans chef frågade honom om han skulle 
vara intresserad av tjänsten. Han funderade i några dagar men bestämde sig för att tacka ja då 
han alltid har varit intresserad av att förändra saker på jobbet. Han insåg att det här var en 
möjlighet för honom att få vara med och påverka och det här var anledningen till att han tog 
chefsuppdraget. Sedan han klev in i chefsrollen har han insett att kraven på chefen är 
betydligt högre än vad han hade kunnat föreställa sig. Han arbetade tidigare med de personer 
som han nu är chef över och upplever att deras förväntningar på honom förändrades markant 
så fort han intog chefsrollen. Han uttrycker det som att:  
	

”Förväntningar på mig som chef från medarbetarna är mycket större än innan trots 
att vi alla bara är människor” (Martin, 2019). 

                                                
4 Martin; områdeschef. 2019. Intervju 23 april. 
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Vidare berättar Martin att en del har uppfattningen om att chefen ska veta bäst i alla 
lägen.  Han fick uppleva det här i början då några av medarbetarna ansåg att han var 
specialisten. Martin menar att det inte är ett rimligt tankesätt då det är medarbetarna som har 
kunskapen om verksamheten. Därtill hävdar han att hans tidigare erfarenheter inte är så 
viktiga utan det handlar istället om att få gruppen att förstå att de är experterna. Martin tror på 
att medarbetare och chefen ska utveckla arbetsplatsen tillsammans. Han berättar att han har 
brottats med att få medarbetarna att förstå hans tankesätt om att medarbetarna utgör den 
viktigaste resursen och han arbetar ständigt med att förmedla att han tror på gruppen och 
deras förmåga att utföra ett bra jobb. 	
	
Martin förklarar att han inte försöker passa in i någon roll utan han försöker leva upp till 
omgivningens förväntningar genom att vara sig själv. Han tror inte på att låtsas samtidigt som 
han tror att man kan lära sig att utveckla vissa färdigheter och egenskaper. Dock menar han 
att vissa saker måste komma naturligt såsom att behandla alla lika, inse att man alltid är en 
förebild och föregå med gott exempel. Det kan man göra genom att se till att göra det man 
ska samt tänka på hur man bemöter andra människor och hur mycket man jobbar. Det går 
heller inte att agera på olika sätt beroende på situation eller säga en sak men göra en annan. 	
	
Martin betonar att det är extra viktigt att behandla alla lika när man har varit en tidigare 
kollega. Som kollega är det mer okej att inte tycka om varandra och man måste till exempel 
inte fika med alla, utan det är vanligt att man umgås mer med dem som man klickar med. 
Sedan Martin började som chef har han insett att det här inte gäller när man är chef. Som chef 
behöver han även socialisera sig med de personer han inte klickar med i syfte att utveckla 
goda relationer till samtliga i personalen. Martin berättar om en situation där en medarbetare 
som tidigare varit en god arbetskamrat till honom misskötte sig. Han såg varningssignaler 
men avvaktade med att agera då det var en obekväm situation på grund av att han hade en bra 
relation med den här personen. Efter ett tag såg Martin hur de andra medarbetarna reagerade 
och förstod att de kommer tappa respekten för honom om han inte agerar. Vid det här 
tillfället menar han att han förstod att det inte spelade någon roll vilken relation de har haft 
innan, utan alla ska behandlas lika. Det slutade med att Martin gav en skriftlig varning till den 
här medarbetaren och han tror att den handlingen har haft en stor betydelse för hur 
arbetsgruppen ser honom idag.  
	
Martin berättar om en annan personalsituation som var problematisk och som gjorde honom 
nervös. Det här handlade om att det fanns en medarbetare som många i arbetsgruppen störde 
sig på då de uppfattade henne som långsam i sitt arbete. Ingen i arbetsgruppen vågade påpeka 
det här till individen i fråga, istället kom dem med klagomål till Martin. Han menar att han 
inte vågade säga något då han trodde att individen skulle bli ledsen. Efter ett tag insåg han 
däremot att det inte var hållbart att ignorera situationen och han var tvungen att göra något åt 
irritationsmomentet. När Martin tog upp problemet med individen fick han en oväntad 
reaktion, individen blev glad och ändrade så småningom sitt beteende. Martin tror att 
individen i fråga förmodligen inte var medveten om det här. Efter den här situationen 
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försöker Martin alltid få medarbetarna att själva prata med varandra så att han undviker att 
vara en budbärare.	
	
Martin berättar att han har fått gå en utbildning om gruppdynamik som har gjort att han idag 
har lättare för att hantera olika personalfrågor. Han menar att det handlar om att förstå vilken 
fas gruppen befinner sig i, det vill säga hur de arbetar, hur snabbt de når en lösning och om 
det finns konflikter eller inte. Martin uttrycker att en svårighet är att det kan se bra ut på ytan 
men i själva verket kan gruppen undvika att hantera eventuella konflikter som finns. 
Exempelvis kan de gärna prata om värdet och fritiden men när de pratar om arbetet går de 
istället bakom ryggen på varandra och har svårt samarbeta. Martin menar att de största 
utmaningarna är att hantera situationer då arbetet inte har fungerat som det ska eller att 
utveckla gruppen. Han menar att det inte finns något enkelt svar på hur man ska lösa sådana 
situationer. Han avslutar med att berätta att han trivs i chefsrollen och gillar att få vara med 
och påverka samt förbättra arbetsmiljön och verksamheten.	

4.4.1. Martins identitetsverifieringsprocess 
Martin hade en förväntan om att en chef ska föregå med gott exempel, vara tydlig och 
konsekvent. Han hade även en bild av att chefen får vara med och påverka verksamheten. Det 
här motsvarar hans identitetsstandard. Han insåg efter hand att kraven på chefen är mycket 
högre än vad han hade kunnat föreställa sig. Så fort han klev in i chefsrollen förändrades 
medarbetarnas förväntningar på honom. Den främsta rollkonflikten som Martin har upplevt är 
därför kopplad till medarbetarnas förväntningar på honom som chef. Martin upplever att det 
finns en förväntan på att chefen är experten som vet bäst i alla lägen, vilket han inte håller 
med om. Därför ville Martin inte förändra sitt beteende och försökte istället få medarbetarna 
att ändra sin uppfattning om chefens arbetsuppgifter. Det här var däremot en svår uppgift och 
han menar att det handlar om att ständigt bevisa att han tror på gruppen och deras förmåga att 
utföra ett bra jobb.  
 
Martin har även upplevt rollkonflikter på grund av att han har behövt förändra sitt 
förhållningssätt sedan han blev chef. Han har insett att han behöver utveckla bra relationer 
med alla medarbetare, vilket han inte behövde göra i samma utsträckning när han tidigare var 
kollega till dem. Innan han förstod det här uppstod en situation där en medarbetare som han 
hade arbetat med innan han blev chef och som var en god vän misskötte sig. Martin fick 
varningssignaler från omgivningen, det vill säga symboler från omgivningen, men valde till 
en början att avvakta på grund av att situationen var obekväm och då han inte visste hur han 
skulle hantera den. Efter ett tag märkte han hur omgivningen reagerade och började därefter 
reflektera kring sitt beteende och situationen. De reflekterande bedömningarna resulterade i 
att han kom fram till att medarbetarna skulle tappa respekten för honom om han inte agerade, 
vilket kan översättas till att Martin kände att han riskerade att de inte skulle anse att han levde 
upp till deras förväntningar om han inte gjorde något åt situationen. Martins strategi för att 
hantera det här var att ge individen en skriftlig varning för att markera att beteendet inte var 
acceptabelt. Han tror att hans agerande har haft stor betydelse för hur arbetsgruppen ser på 
honom idag.  
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Martin trivs i chefsrollen och berättar att han försöker leva upp till omgivningens 
förväntningar genom att vara sig själv. Det här kan vara ett resultat av att han har lyckats 
hantera de svåra situationer som han ställts inför. Eftersom han trivs i rollen har gruppen med 
största sannolikhet reagerat positivt på hans chefskap. En följd av detta är att han känner att 
hans rollidentitet som chef är verifierad och av den anledningen känner han heller inte samma 
behov av att leva upp till omgivningens förväntningar, utan han känner sig säker i sin roll. 	

4.5. Verksamhetschefen David 
Den här berättelsen handlar om hur Davids anpassningsprocess har sett ut sedan han klev in i 
rollen som verksamhetschef inom hälso- och sjukvårdsbranschen, vilket var för snart två år 
sedan5. David berättar att han inte alltid har haft en strävan om att bli chef utan den växte 
fram då han arbetade som kurator. Som kurator hade han en stödjande och utvecklande roll 
och han hade en tanke om att han skulle få jobba mer med detta som chef. Det här gjorde att 
han började söka olika chefstjänster. 
	
David berättar att hans syn på chefsyrket har förändrats. Tidigare hade han positiva 
förväntningar vilka utgjordes av att han skulle kunna motivera, utmana och utveckla sin 
personal samt få dem att tänka nytt och positivt. När David utmanade personalen och försökte 
få dem att bli nytänkande mötte han mycket motstånd. Han menar att han fick en känsla av att 
medarbetarna tyckte att det var bättre förr, vilket gjorde att han kände sig besviken. Han 
beskriver därefter att det har gjort att han fick ändra sitt tankesätt och beteende. Han testade 
att sakta ner, inte fatta beslut för fort och skapa ett förtroende för att därefter kunna 
genomföra förändringar. Från Davids perspektiv handlade det om små och simpla 
förändringar men han märkte att personalen inte klarade av att genomföra dem. Han insåg att 
han var tvungen att sänka sina förväntningar på arbetsgruppen. Han beskriver att han idag 
anpassar sitt ledarskap efter den enskilda individens förmåga. Han menar att han försöker ta 
vara på de som vill utveckla samt kommer med egna förslag och inte pusha dem som inte vill 
utveckla verksamheten. Han förklarar att han försöker acceptera människor för vilka de är. 
David har satt upp den här policyn mot sig själv för att inte bli utbränd. 	
 
David berättar om en situation som uppstod i början av hans karriär som chef där han 
utgjorde ett stort stöd för en medarbetare som hade det svårt privat. Han uttrycker det som att 
han agerade som en kurator då han gav denne individ mycket stöd. Däremot beskriver David 
att det här gjorde att hon tappade respekten för honom och deras samspel försvann. Han 
uttrycker det som att hon blev som en bortskämd tonåring och att hon inte såg honom som en 
chef längre. Det här har gjort att David inte vill engagera sig i medarbetarna på ett personligt 
plan. Han berättar att det bara skulle orsaka mer jobb, bekymmer och huvudvärk för honom 
samt försvårar hans arbete, vilket det inte är värt. Däremot menar David att det här 
fortfarande känns jobbigt för honom vid vissa tillfällen då han vill vara en human människa, 
dock har han insett att han måste tänka på konsekvenserna. Han har funderat och kommit 

                                                
5 David; verksamhetschef. 2019. Intervju 25 april. 
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fram till att han kan vara human på ett mer professionellt sätt genom att visa att han vill 
hjälpa till och föreslå vad medarbetarna skulle kunna göra för att lösa situationen, exempelvis 
ta hjälp av företagshälsan. På det här sättet kan han hjälpa till utan att bli för personligt 
engagerad. Dock har det här också medfört att omgivningen uppfattar honom som hård och 
kall. Han själv antyder att så inte är fallet utan han vill bara vara rättvis. Han utgår från vad 
han förväntas göra utifrån sin profession. I dagsläget brottas han med att markera 
professioner, det vill säga förtydliga vad som är hans ansvar som chef och vad som är 
medarbetarnas ansvar. Däremot känner han att vissa medarbetare har svårt att förstå detta och 
istället upplever att han är hård och kall.	
	
David berättar att han arbetar med att hantera de personer som agerar likt motarbetare istället 
för medarbetare. Han uttrycker: 	
	

“En riktigt utmaning just nu är att handskas med personer som motarbetar. Det känns 
som att de inte vill ha en chef och vägrar acceptera att jag levererar beslut från 
politikerna. Jag arbetar med att försöka hitta ett sätt för att handskas med dessa 
personer” (David, 2019). 	

	
Han upplever att de här personerna har någon typ av chefsförakt och att de ofta diskuterar 
oväsentliga saker som till exempel hur man hänger upp gardiner eller om de ska äta torsk 
eller lax till middagen. Det här tycker David är slöseri med resurser då han anser att de kan 
fokusera på väsentligare saker som att exempelvis utveckla boendenas vardag. Han försöker 
få medarbetarna att komma ifrån den här typen av diskussioner. Det har varit svårt för David 
att nå fram till personalen då han känner att de går in i en försvarsposition. Det här gör att det 
är svårt att utveckla verksamheten. På grund av det här känner han ibland att personalen inte 
är där för arbetsplatsen bästa utan att för att få lön och att de struntar i själva arbetet. David 
försöker hantera det här genom att försöka få medarbetarna att bli mer avslappnade och 
släppa föraktet. Han prövar sig fram för att lösa de här situationerna. Han har testat att 
ignorera, markera på ett pedagogiskt sätt eller ta ett samtal med personen ifråga. Han samtalar 
även med kollegor, läser böcker och går på utbildningar för att lära sig hur han ska hantera 
sådana här situationer. Trots hans försök upplever han fortfarande att det är svårt att nå fram 
till vissa medarbetare och motivera dem. 	
	
Därefter berättar David att han funderar på att avtacka sig chefsrollen. Han säger följande:	
	

“Jag funderar ständigt på att avtacka mig rollen. Man behöver alltid flytta på sig och 
testa nya uppdrag. Jag upplever att jag generellt sett jobbar med personer utan 
utbildning och att de endast är där för lönen och inte för att förbättra verksamheten, 
vilket jag tycker är tråkigt” (David, 2019). 	

	
Han berättar även att han funderat på att söka andra chefstjänster där han arbetar med 
människor som har specifika professioner för att se om det är lättare att motivera sådan 
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personal. Oavsett om han stannar kvar i den här tjänsten eller söker en ny så berättar han att 
han inte vill arbeta som chef livet ut. 

4.5.1. Davids identitetsverifieringsprocess 

De förväntningar David har på chefsrollen kan likställas med hans identitetsstandard. Han har 
en bild av att chefen är en person som genomför förändringar, motiverar och utmanar 
personalen samt får dem att bli nytänkande och växa. David har upplevt svårigheter vad 
gäller att leva upp till dessa rollförväntningar vilket har gjort att han har upplevt 
rollkonflikter. I början av sin anpassningsprocess agerade han även som en kurator istället för 
chef då han stöttade en av medarbetarna på ett personlig plan. Det här orsakade en 
rollkonflikt då responsen inte blev som han hade tänkt sig utan individen som han stöttade 
förlorade respekten för honom och deras samspel försvann. David reflekterade över 
situationen och kände att han inte levde upp till sin identitetsstandard. Han gjorde 
bedömningen att han inte bör agera som en kurator eftersom det orsakar mer skada än nytta. 
Därav valde han att justera sitt beteende. Det förändrade beteendet innebar att han visade stöd 
utan att engagera sig för mycket i individen. Däremot upplever han fortfarande att det här är 
svårt eftersom han gärna vill vara en empatisk människa men han känner att omgivningen 
uppfattar honom som hård och kall. Det här skulle kunna visa på att han fortfarande upplever 
en rollkonflikt och således inte är verifierad. 
	
En annan situation då han har upplevt en rollkonflikt beror på att det har varit svårt att leva 
upp till förväntningen om att motivera personalen och genomföra förändringar. Det har visat 
sig vara en av de svåraste uppgifterna med tanke på att han har mött mycket motstånd då han 
har velat förändra verksamheten. Motståndet har gjort att David har haft svårt att leva upp till 
den här delen av hans identitetsstandard, vilket har medfört att en felsignal har skapats som 
talar om för honom att han behöver hantera situationen på något sätt om han ska uppnå 
identitetsverifiering. David provade att förändra medarbetarnas förväntningar så att de skulle 
stämma bättre överens med hans förväntningar. Därefter reflekterade han över den nya 
responsen som han fick från medarbetarna. Det var tydligt att den här strategin inte fungerade 
då personalen fortfarande inte klarade av att hantera de förändringar han ville driva igenom. 
David provade en annan strategi som innebar att han sänkte förväntningarna på arbetsgruppen 
och försökte acceptera människor för vilka de är och inte pusha de som inte vill. Han insåg 
även att han behöver vara lugnare och inte fatta beslut för fort. Det här innebar att han 
ändrade sitt beteende i hopp om att kunna matcha uppfattningarna med identitetsstandarden.	
	
Trots att han försökt anpassa sitt beteende möter han fortfarande motstånd. Under exempelvis 
arbetsmöten diskuterar personalen ofta oväsentliga saker. Det här gör David frustrerad och 
han har reflekterat mycket kring detta och försökt få personalen att fokusera på väsentligare 
saker samt komma på bättre arbetsmetoder. Han berättar att det är en pågående process där 
han prövar sig fram för att hitta ett sätt att nå fram till personalen, till exempel samtalar han 
med kollegor, läser böcker och går på utbildningar. Det här påvisar att David arbetar effektivt 
för att få sin rollidentitet verifierad. Dock funderar han ständigt på att avtacka sig rollen som 
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chef vilket indikerar att han inte har anpassat sig fullt ut till den nya rollen och därmed inte 
fått sin identitet verifierad. 

4.6. Arbetsledaren Malin 
Det här är Malins berättelse om hur hennes anpassningsprocessen har sett ut sedan hon för 
nio månader sedan klev in i rollen som arbetsledare inom restaurangbranschen6. Hon berättar 
att hon inte har haft en ambition att bli chef. När hennes chef frågade om hon ville bli 
arbetsledare blev hon först lite chockad men bestämde sig snabbt för att tacka ja till 
utmaningen.  
	
Hon berättar att det är svårt att vara chef över de som tidigare har varit hennes kollegor. 
Dessutom fick hon förfrågan att bli chef relativt snabbt vilket har gjort att en del av hennes 
kollegor i början pratade bakom ryggen på henne, kritiserade hennes arbete och ifrågasatte 
om hon verkligen var rätt person för uppdraget. Hon menar att det gjort att hon ständigt 
känner att hon behöver leva upp till vissa förväntningar. Hon beskriver att medarbetarna alltid 
förväntar sig att hon ska ha svar på allt men samtidigt vara en avslappnad chef som inte är för 
seriös. Malin tror att de här förväntningarna grundar sig i att hon främst arbetar med unga 
människor som inte är där för att utvecklas utan för att ha kul och samtidigt få lön. Däremot 
känner hon att de andra chefernas förväntningar är annorlunda då det finns en förväntan på att 
hon ska leverera goda resultat, vara tydlig och delegera uppgifter.  
	
Hon beskriver att hon har hamnat i situationer där hon har behövt låtsas att hon har koll på 
läget fast att hon egentligen är osäker på hur hon ska agera. Ett exempel på en sådan situation 
är då de införde ett digitalt betalningssätt via en app. Hon som arbetade i kassan hade arbetat 
där mer än dubbelt så länge som Malin själv vilket gjorde att hon inte vågade visa att hon inte 
hade koll på läget. Hon berättar vidare att hon agerade så här på grund av att hon kände att 
det fanns en förväntan på att hon skulle kunna allt. Hon tror även att hon kände såhär på 
grund av att hon fick förfrågan om att bli arbetsledare relativt snabbt, vilket gjorde att hon 
tvivlade på sin förmåga då det fanns andra som hade arbetat längre och som kanske var mer 
lämpade för rollen. 	
	
En av de största utmaningarna är att motivera personalen och få dem att vilja utföra ett bra 
jobb. Hon berättar att hon kände att hon var kontrollerande i början och att hon tjatade på 
medarbetarna för att kolla att de hade gjort det dem skulle. Det här var dock en följd av att de 
inte alltid gjorde det, vilket hon tror beror på att personalen är relativt ung och kanske därför 
inte hunnit utveckla en god arbetsmoral. Det här uppkallade känslor såsom frustration och 
stress. Hon ville inte tjata men samtidigt ville hon visa för sin chef att hon kunde utföra sitt 
jobb bra. Det hon menar är en svår uppgift som ny chef är att man är van att styra över sitt 
eget arbete och helt plötsligt ska man prestera genom andra. Efter några månader kände hon 
att hon började bli mer varm i kläderna och började istället fokusera på att bygga bra 
relationer och delegera uppgifter till andra medarbetare. Hon beskriver vidare hur hon 

                                                
6 Malin; arbetsledare. 2019. Intervju 26 april. 
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började arbeta med att förbereda personalen och skapa en struktur i hopp om att underlätta 
deras arbete och i sin tur minska sin kontroll. Hon hade nämligen insett att hon blir för 
stressad av att kontrollera allas arbete.  
	
En annan viktig faktor som Malin tror har påverkat hennes ledarskapsstil är det faktum att 
hon inte fick någon direkt utbildning. Alla ska egentligen gå en internutbildning innan de blir 
arbetsledare, vilket hon inte fick göra direkt utan det gjorde hon efter några månader. Hon 
känner att hon hade agerat annorlunda om hon hade fått den utbildningen tidigare. Då hade 
hon lyssnat mer på sina medarbetare och inte försökt att leva upp till någon roll. Hon menar 
att hon hade en bild av att chefen ska ha svar på allt och alltid leverera, men efter 
utbildningen insåg hon att så inte är fallet. Hon behöver inte alltid veta allt utan snarare 
tvärtom. Det kan vara bra att visa att man har en tillit till sina medarbetare och låta dem fatta 
väsentliga beslut. Ett exempel på det här är att hon började låta personalen fatta beslut om 
vem som skulle göra vad istället för att komma med egna förslag. Hon har även minskat på 
kontrollen av deras arbete genom att vara tydlig med sina förväntningar och sedan följa upp 
utan att tjata på dem.  
	
Malin avslutar med att berätta att hon idag känner sig mer bekväm i rollen som chef men att 
hon ändå är osäker på om det är helt rätt för henne. Dock tror hon att alla kommer uppleva 
någon typ av kamp med sig själv när de går in i rollen som chef och ser det hela som en 
lärandeprocess. Det hon menar är viktigt är att det inte påverkar hennes privatliv i alltför hög 
grad vilket hon upplevde att det gjorde i början. Hon uttrycker:  
	

“När jag klev in i rollen diskuterade jag de problem som uppstod i mitt arbete på min 
fritid med vänner och familj. Jag kände mig stressad över vissa saker och det kunde 
hända att jag grät på grund av den höga press jag kände” (Malin, 2019).  
	

Hon menar att hon har blivit mycket bättre på att hantera det här i takt med att hon blir mer 
bekväm i rollen och att hennes medarbetare också börjar acceptera att hon nu är arbetsledare 
och väljer att samarbeta istället för att motarbeta. 

4.6.1. Malins identitetsverifieringsprocess 
Malin känner att det finns olika förväntningar på henne som chef vilka hon försöker leva upp 
till. Å ena sidan förväntar sig medarbetarna att hon ska vara en avslappnad chef som inte är 
för seriös. Hennes chefer förväntar sig å andra sidan att hon ska visa goda resultat, vara tydlig 
och delegera uppgifter. Det här motsvarar hennes identitetsstandard. De skilda förväntningar 
som finns på Malin gör det svårt för henne att veta hur hon ska bete sig, vilket orsakar 
rollkonflikter. För att leva upp till förväntningarna berättar Malin att hon ibland har behövt gå 
in i en roll där hon låtsas att hon har koll på läget. I de här situationerna har hon känt sig 
stressad eftersom hon inte har kunnat upprätthålla en kongruens mellan identitetsstandarden 
och uppfattningarna, vilket påvisar att hon har upplevt en rollkonflikt. Därefter har hon gjort 
reflekterande bedömningar och kommit fram till att hennes chef har valt att ge henne det här 
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uppdraget då han tror på henne och därefter försökt att inte tänka för mycket på vad andra 
tycker om henne.  
 
Hon upplevde även en rollkonflikt då hon försökte motivera personalen att göra ett bra jobb. 
Det här eftersom hon kände att det fanns en förväntan på att hon ska leverera goda resultat 
som hon hade svårt att leva upp till. Hennes identitet blev då inte verifierad och en felsignal 
skapades. Malin förstod att hon behövde hantera situationen på något sätt och hon provade en 
strategi som innebar att kontrollera medarbetarnas arbete. Det här innebar att hon förändrade 
sitt sociala beteende. Den här strategin gjorde dock att hon kände sig frustrerad och stressad. 
Hon ville inte tjata men samtidigt ville hon bevisa att hon kunde leverera goda resultat. Trots 
att hon justerat sitt beteende kände hon fortfarande inte att hon levde upp till förväntningarna, 
vilket gjorde att hon fortfarande kände samma känslor som tidigare. Efter några månader fick 
Malin gå en utbildning som hon egentligen skulle gått innan hon blev arbetsledare. Efter 
utbildningen försökte hon hitta en balans mellan de olika förväntningarna och började 
därefter känna sig varm i kläderna och började fokusera på att utveckla goda relationer till 
medarbetarna istället för att kontrollera dem. Det gjorde hon genom att delegera uppgifter och 
visa att hon hade förtroende för dem.  
 
Idag känner hon sig mer bekväm i rollen även om hon är osäker på om chefsrollen är rätt för 
henne. Genom sin anpassningsprocess har hon delvis lärt sig att hantera de olika 
förväntningarna som finns på henne. Det här kan indikera att hon delvis känner sig verifierad, 
det vill säga i vissa stunder känner hon sig verifierad och i andra inte. Det här kan tänkas vara 
en effekt av att medarbetarna nu har börjat samarbeta med henne istället för att motarbeta 
henne som hon upplever att de tidigare gjorde. 

4.7. Butikschefen Juni 
Den här berättelsen handlar om Junis anpassningsprocess sedan hon klev in i rollen som 
butikschef på ett företag som är verksamt inom bygghandeln7. Anställningen har varat i sex 
månader och hon har under den här tiden haft ett mycket brett ansvarsområde som innefattar 
försäljning, kontakt med leverantörer, inköp till butiken, anordna kampanjer och att se till att 
hennes verksamhetsområde går framåt. Juni fick förfrågan om att bli butikschef då hon gjorde 
ett bra jobb i butiken som hennes chef uppmärksammade. Hon valde att tacka ja då hon 
tyckte att det var roligt att prova och då det kunde vara en bra erfarenhet. 
	
Hon börjar med att beskriva att verksamhetens framgång till stor del hänger på chefen. Hon 
menar att en chef ska motivera och inspirera personalen att vilja komma framåt och lära sig 
nya saker. En chef ska fungera som en coach och vara kapabel till att få personalen att vara 
någorlunda självgående så att de kan utföra arbetet utan att chefen ständigt ger stöd. Det är 
viktigt att vara en teamleader istället för att peka med hela handen. Det här eftersom den 
senare strategin inte kommer att resultera i motiverad personal som arbetar frivilligt. En chef 
ska tillhandahålla de rätta verktygen till personalen för att de ska kunna klara av vardagen. 

                                                
7 Juni; butikschef. 2019. Intervju 2 maj.  
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Hon berättar att vissa chefer förmodligen tar på sig en mask när de går till jobbet, vilket hon 
inte gör eftersom hon vill vara genuin. Hon menar att hon är sig själv då hon är samma 
person i chefsrollen som hon är privat. 
	
När Juni började arbeta som chef fick hon för första gången rekrytera personal. Den hon 
anställde visade sig tyvärr inte vara den personen som han utgav sig för att vara och Juni 
kände att han hade problem med att hon var yngre, hade mindre erfarenhet och var kvinna. 
Han kom ständigt för sent till jobbet och ljög ofta, framförallt då han gjorde misstag. I dessa 
situationer var han inte ärlig med vad som hade hänt vilket försvårade arbetet. Han hade 
också svårigheter med att lära sig att utföra arbetet på ett korrekt sätt. Dessutom ville han inte 
ta hjälp av Juni trots att han egentligen behövde det. Juni beskriver att det helt enkelt inte 
fungerade med honom vilket gjorde henne mycket frustrerad. 
	
Juni beskriver att det är svårt att kommunicera uppåt i organisationen då den 
kommunikationsvägen inte fungerar. Hon kommer ofta med förändringsförslag till 
ledningsgruppen vilket de inte ställer sig positivt till. De menar att de har arbetat inom 
branschen i 50 år och redan har testat allt. Hon upplever att det är svårt att vara yngst i ett 
rum och samtidigt vara nytänkande då hon upplever att ledningsgruppen istället vill stå kvar 
och stampa på samma ställe med argumentet att siffrorna levererar. Junis egen uppfattning är 
att det inte spelar någon roll att siffrorna ser bra ut så länge företaget har interna problem. 
Hon förklarar att det finns brister uppåt i organisationen vilket medför att hon får ta saken i 
egna händer. Hon berättar att det inte finns någon som hon kan fråga om hjälp och att hon 
måste vara självständig. Hon delger också att hon inte har fått någon form av utbildning som 
hon eventuellt kunde ha haft nytta av i sitt chefsuppdrag och det finns inte någon inom 
organisationen som anser sig ha tid eller lust att lära upp henne. 
	
Trots de besvär som Juni har med ledningsgruppen berättar hon att de ger henne positiv 
feedback. Dock riktar sig feedbacken mot det som går att mäta, det vill säga siffrorna. Vidare 
berättar Juni att hon inte tycker att det spelar någon roll att hon får positiv feedback i och med 
att hon och andra i organisationen inte mår bra, vilket har gjort att Juni funderar på att säga 
upp sig. Under intervjun fick hon frågan hur hon ser på att stanna kvar i chefsrollen trots att 
hon känner att det inte går att förändra organisationen. Då svarade hon: 
	

“Nej, jag är inte sådan som person. Jag kan inte stanna kvar på ett ställe som hela 
tiden lovar en massa saker och sen visar det sig att det bara är tomma ord. De står 
fortfarande och stampar på samma ställe och det finns ingen vilja till utveckling. 
Andra ifrågasätter varför ska de ska ändra på saker och ting, varför de ska hjälpa 
någon och varför de ska tänka utanför boxen. Ja, men varför ska jag göra det då? 
Och så sitter vi alla där och ingenting händer” (Juni, 2019). 	

4.7.1. Junis identitetsverifieringsprocess 
Juni menar att verksamhetens framgång till stor del hänger på chefen. Hon beskriver att en 
chef ska vara en coach som motiverar och inspirerar personalen för att dels få dem att vilja 
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komma framåt men också för att få dem att bli någorlunda självgående. Således har hon en 
bild av att en chef ska vara med och påverka att verksamheten går framåt samt vara en 
teamleader som tillhandahåller medarbetarna rätt verktyg för att de ska kunna klara av 
arbetet. De här förväntningarna utgör Junis identitetsstandard. Juni har främst upplevt 
rollkonflikter på grund av att omgivningen på ett eller annat sätt har hindrat henne från att 
leva upp till sin identitetsstandard. Exempelvis anställde hon en ny person som inte riktigt var 
den han utgav sig för att vara och det här gjorde henne frustrerad. Den här personen visade 
motstånd genom att inte ta emot hennes hjälp, vilket i sin tur gjorde att hon inte kunde 
motivera och inspirera honom, dels på grund av att han inte hade en inre drivkraft men också 
på grund av att han inte var mottaglig för hennes vägledning.	
	
Juni blir även frustrerad över att kommunikationen uppåt i organisationen inte fungerar. 
Under ledningsgruppsmötena känner hon att det är svårt att vara nytänkande och samtidigt 
vara yngst i rummet. Hon upplever att hon inte får positiv respons från ledningsgruppen när 
hon kommer med förändringsförslag, vilket kan ses som ett socialt beteende som uppstår då 
hon försöker leva upp till sin identitetsstandard om att driva verksamheten framåt. 
Ledningsgruppens negativitet kring förslagen kan betraktas som en respons på Junis 
beteende. Hon reflekterar över responsen och försöker tolka vilken uppfattning omgivningen 
har om hennes beteende. Eftersom responsen är negativ är det sannolikt att Juni tolkar det 
som att hennes beteende är olämpligt. Ledningsgruppen vill att hon ska fokusera på siffrorna 
och inte genomföra stora förändringar, vilket betyder att deras förväntningar skiljer sig ifrån 
de förväntningar som finns i Junis identitetsstandard. Till följd av det här skapas en felsignal 
som talar om för henne att det finns en identitetsskillnad. För att försöka få sin identitet 
verifierad försöker Juni förändra omgivningens förväntningar på hennes chefsroll, vilket hon 
inte har lyckats med. 
	
Hela Junis berättelse genomsyrar negativa känslor, såsom frustration och uppgivenhet. Det 
här som en följd av att hon justerat sitt beteende men ändå inte lyckats förändra 
ledningsgruppens förväntningar på hennes roll eller fått den anställde att vilja utföra ett bra 
jobb, vilket innebär att hon inte har lyckats med att verifiera sin identitet. Hon funderar även 
på att säga upp sig, vilket är ytterligare en indikation på en avsaknad av identitetsverifiering.  

4.8. Arbetsledaren Therese 
Det här är Thereses berättelse om hur hennes anpassning till chefsrollen har sett ut8. För ett 
och ett halvt år sedan blev en tjänst ledig som arbetsledare inom hälso- och 
sjukvårdsbranschen som Therese fick syn på via arbetsförmedlingen och valde att söka 
tjänsten. Hon valde att söka tjänsten och hon berättar att hon gjorde det med en förhoppning 
om att hon skulle utvecklas som person. Hon delger att hon tidigare inte har haft en strävan 
efter att bli chef då hon inte såg sig som passande för chefsyrket. 
	

                                                
8 Therese; arbetsledare. 2019. Intervju 24 april. 
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“Jag såg inte mig själv som passande till det. Jag tänkte att det var en helt annan 
sorts människa som satt på en sådan position liksom. Inte jag.” (Therese, 2019). 
	

Enligt Therese är en chef bestämd och har inte problem med att ta tag i jobbiga situationer. 
Hon såg inte sig själv som tillräckligt bestämd för att kunna matcha det och hon kunde heller 
inte tänka sig att tala inför folk då hon anser sig vara ganska tillbakadragen. Therese upplever 
att hon har svårt att leva upp till medarbetarnas förväntningar vilket gör att de i vissa 
situationer inte tar henne på allvar, vilket gör att hon känner sig frustrerad. Medarbetarna vill 
gärna lägga ifrån sig sitt ansvar på Therese som är arbetsledare. Therese beskriver att hon 
hanterar negativ feedback genom att prata med de som är involverade i situationen. Negativ 
feedback har hon fått i samband med att hon inte har hunnit utföra någonting eller att 
medarbetarna tycker att hon ska vara mer bestämd. Therese berättar vidare att det komiska är 
att de som tycker att hon borde sätta ner foten mer också är de som hon borde vara mer 
bestämd emot. De kan säga “Du måste ta tag i det här nu och säga ifrån, du är faktiskt 
arbetsledare”. När hon tar till sig av feedbacken och faktiskt sätter ner foten mer blir det 
däremot inte så populärt. 
	
Therese talar om att hon har funderat på att säga upp sig, vilket specifikt skedde efter ett 
planeringsmöte med hennes arbetsgrupp där hon tog upp ett förändringsförslag som varit på 
tapeten under lång tid. Under mötet fick hon inte med sig personalen och de hade en negativ 
inställning. Konflikter uppstod och efter mötet fick hon sms från medarbetarna där de klagade 
på hennes chefskap. Therese beskriver att hon tappade motivationen och gick till sin chef för 
att berätta vad som hade hänt. Hon upplevde chefens stöd som bristfälligt då hon endast bad 
Therese att avvakta i några veckor. Efter ett par veckor hade förändringsförslaget landat hos 
personalen och de hade accepterat det. Therese uttrycker en lättnad över att hon till slut fick 
med sig personalen men poängterar att det tagit lång tid att verkställa förslaget.  
	
Therese förklarar att personalbiten överlag är ganska utmanande då hon måste kunna hantera 
olika typer av individer. Hon beskriver vidare att hon har prövat sig fram och funderat 
mycket, både på arbetet och hemma, över hur hon ska hantera olika konflikter och 
situationer. Hon tycker att hon fortfarande utvecklas och lär sig nya saker om hur människor 
beter sig i olika situationer. I dagsläget är hon osäker på hur hon ska göra med sin tjänst. Hon 
anser att hon inte skulle gå under om hon blev av med sitt jobb som arbetsledare. Therese 
berättar att hon ibland har känt glädje under tiden som arbetsledare. Den känslan har 
framförallt framkallats i situationer då hon lyckas verkställa någonting eller då hon får positiv 
feedback på hennes prestationer. Trots att hon ibland har känt glädje berättar hon att hon 
känner sig tveksam på rollen då hon inte kommer längre med arbetsgruppen. Hon menar att 
hon inte får med sig någon och beskriver att det känns som att stånga huvudet mot väggen när 
hon ska försöka få med sig folk på vissa förändringar. Trots det här menar hon att hon tog sig 
an chefsuppdraget för att utvecklas som människa, vilket hon anser att hon har lyckats med. 
Hon upplever att hon har blivit säkrare och tuffare som människa, tar för sig mer och har 
blivit bättre på att hantera konflikter.	
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4.8.1. Thereses identitetsverifieringsprocess 

Therese identitetsstandard utgörs av hennes rollförväntningar, vilka är att en chef ska vara en 
bestämd person som inte har problem att ta tag i jobbiga situationer. Däremot ser Therese sig 
som en tillbakadragen person som inte är tillräckligt bestämd för att vara chef. Det här gör att 
de rollkonflikter hon känner grundar sig i att hennes personliga egenskaper inte 
överensstämmer med identitetsstandarden. Medarbetarna delar hennes syn på hur en chef ska 
vara, vilket även gör att hon har svårt att leva upp till deras förväntningar. Medarbetarna 
tycker att hon ska sätta ner foten och vara mer bestämd och har förmedlat det här till henne. 
Det här kan betraktas som respons från omgivningen som uppkommer till följd av Therese 
sociala beteende. Hon reflekterar mycket över hur hon ska lösa situationer som denna. 	
	
När hon gör reflekterande bedömningar tolkar hon omgivningens uppfattningar om hennes 
beteende för att avgöra om hennes identitet är verifierad eller inte. Då responsen har varit av 
negativ karaktär har hon inte levt upp till förväntningarna, vilket har medfört att en felsignal 
har skapats. För att hantera rollkonflikten och minska identitetsskillnaden har Therese justerat 
sitt beteende och provat att vara mer bestämd. Därefter reflekterade hon återigen och kom 
fram till att hon ändå inte lever upp till medarbetarnas förväntningar trots att hon justerat sitt 
beteende. Therese känner sig frustrerad på grund av de rollkonflikter hon upplever. Hon 
funderar ibland på att säga upp sig vilket kan tänkas vara en följd av att hon inte lyckas med 
att få sin rollidentitet verifierad. Det här till följd av att hon känner att hennes personliga 
egenskaper inte matchar chefsrollen.	

4.9. Supportchefen Jonas 

Det här är berättelsen om Jonas anpassningsprocess till chefsrollen som började för nio 
månader sedan9. Jonas hade arbetat på företaget i tio år och var öppen med att han ville ta sig 
an nya utmaningar. I samband med att ledningen började titta på en omorganisering som 
skulle innebära fler supportfunktioner delades Jonas avdelning upp och han fick då ansvar för 
order- och supportdelen. Jonas beskriver att det svåra var att från en dag till en annan kliva 
över från att vara en i gänget till att vara den som ska bestämma och driva på folk. Han 
hanterade denna utmaning genom att ligga lågt till en början och pröva sig fram. 
	

“Jag har känt att det har varit svårt att ställa om sig. Nu hänger saker och ting på 
mig. Det funkar inte bara av sig själv” (Jonas, 2019). 
	

Innan Jonas blev chef hade han en bild av chefsyrket som bygger på de chefer han tidigare 
har haft. Han berättar att han har kommit i kontakt med chefer som inte vet vad personalen 
arbetar med och försöker styra trots att de inte vet vad de faktiskt försöker att påverka. De 
cheferna har även pekat med hela handen. Jonas beskriver att han aldrig vill bli en sådan chef 
utan för honom är det viktigt att vara närvarande i det dagliga arbetet och att bidra med något. 
Han vill vara en chef som är social med personalen och arbetar för att uppnå en teamkänsla. 
Jonas tycker att han har fått gruppen att fungera bra ihop. Han menar att det har skett positiva 

                                                
9 Jonas; supportchef. 2019. Intervju 18 april.  
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förändringar på avdelningen det senaste året. Han upplever exempelvis att medarbetarna är 
gladare och mer positiva sedan han trädde in i chefsrollen. Han berättar att de kan komma in 
till hans rum och sätta sig och prata om allt möjligt. Han berättar vidare att det är sällan som 
personalen ordagrant säger “Vilken bra chef du är!”, men han känner ändå att det finns en 
positiv inställning till honom. 
	
Jonas berättar att han känner sig frustrerad då saker är jobbiga och komplicerade eller då	
arbetsgruppen inte utfört arbete som de borde ha gjort. Vidare beskriver han om en situation 
då han behövde anpassa sitt chefskap efter arbetsgruppens preferenser. Då ville han att 
gruppen skulle arbeta enligt hans arbetsrutiner då han tycker att de är effektiva och fungerar 
bra, vilket gruppen ifrågasatte. Han beskriver att det fick honom att inse att alla människor 
arbetar på olika sätt och att det är okej så länge det blir rätt. Jonas berättar även att olika 
personer är i behov av skilda bemötanden. Vissa personer är väldigt öppna med vad som 
fungerar bra och inte och om Jonas ger sådana individer konstruktiv kritik så blir dem inte 
stötta utan de tar till sig av feedbacken på ett odramatiskt sätt. Andra personer kan bli stötta 
för minsta lilla vilket kan skapa en dålig stämning. Jonas berättar att han hanterar sådana 
individer genom att framföra sina åsikter på ett annat sätt och vara mer försiktig. 
	
Ibland får Jonas känslan av att han inte har levt upp till medarbetarnas eller hans chefs 
förväntningar på honom. Han tror att den känslan kommer från att han som person sätter höga 
krav på sig själv gällande vad han ska klara av. Han kan tänka “Det där skulle jag ha gjort 
klart”, “Det där skulle jag ha gjort bättre” och “Det här är inte bra”. Sådana tankar menar han 
inte leder till någon positiv känsla. Det som främst har varit en utmaning för Jonas är 
personalbiten. Han menar att det är många personalfrågor som kan vara svåra att förhålla sig 
till. Han är även yngre än många i arbetsgruppen, vilket han känner att vissa tycker är 
obekvämt. Han hanterar sådan problematik genom att vara lyhörd och inte alltför styrande. 
Jonas berättar också att han var nervös när han trädde in i chefsrollen och förklarar att han är 
sådan som person. Han reflekterade mycket i början över vad folk skulle tycka om att han 
hade blivit chef. I början var det mycket som var diffust och i en gråzon, vilket gjorde att han 
hade en tendens att ta ansvar över sådant som han idag har förstått inte ingår i hans roll. Jonas 
beskriver att han idag har en bättre uppfattning om sin respektive avdelningens roll. Trots de 
utmaningar som han ser med chefsrollen vill han gärna fortsätta att vara chef. Idag trivs han 
med sitt arbete och berättar att han mognar mer för varje månad som går. Han tar för sig och 
passar in i rollen mer och mer. Han berättar även att han känner sig mer trygg och harmonisk 
i chefsrollen än vad han gjorde i början. 

4.9.1. Jonas identitetsverifieringsprocess 
Jonas identitetsstandard utgörs av hans förväntningar om att en chef ska vara involverad i det 
dagliga arbetet, arbeta för att bygga upp en teamkänsla och effektivisera arbetet. Jonas 
beskriver att det var svårt att från en dag till en annan gå från att vara en i gänget till att vara 
chefen som ska bestämma och driva på medarbetarna. En potentiell förklaring till att Jonas 
upplevde övergången till chef som svår skulle kunna vara att han omedvetet kände det fanns 
flera oförenliga förväntningar på honom. Vid en rollövergång kan det vara svårt att förhålla 
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sig mellan de olika förväntningarna på rollerna. Eftersom han å ena sidan hade förväntningar 
på sig som chef och å andra sidan hade förväntningar på sig som kollega, kan det här förklara 
en rollkonflikt som Jonas har upplevt. Han hanterade denna utmaning genom att ligga lågt till 
en början och pröva sig fram för att se vilket beteende som lämpar sig. 
	
En annan rollkonflikt grundar sig i att Jonas har upplevt det som svårt att effektivisera 
arbetet. Han försökte leva upp till den här förväntningen genom att få medarbetarna att arbeta 
enligt hans arbetsrutiner då han anser att de är effektiva. Jonas uppmaning om att få dem att 
ändra arbetssätt kan ses som hans sociala beteende. Medarbetarna ifrågasatte honom och var 
negativt inställda till det här, vilket motsvarar en respons från omgivningen. Han gjorde 
reflekterande bedömningar och kom fram till att alla människor arbetar på olika sätt, vilket 
gör att han behöver acceptera att alla har olika uppfattningar om vad som är det bästa 
arbetssättet. Utifrån det råder ingen överensstämmelse mellan identitetsstandarden och 
omgivningens uppfattningar. En felsignal skapades och Jonas justerade sitt beteende i syfte 
att minska identitetsskillnaden. I och med att Jonas berättar att han har lärt sig att han måste 
anpassa sig efter omgivningens preferenser är det sannolikt att han fick positiv respons på sitt 
justerade beteende och därmed uppnådde en högre grad av identitetsverifiering.	
 
Jonas anser att han har fått gruppen att fungera bra ihop och att det har skett positiva 
förändringar på avdelningen det senaste året. I samband med det här har han fått positiv 
respons från omgivningen. Utifrån det här tenderar Jonas att ha fått sin identitet verifierad. 
Ytterligare en faktor som tyder på att Jonas har uppnått identitetsverifiering är att han idag 
känner sig mer trygg och harmonisk i chefsrollen samt har en större förståelse för vad som 
ingår i hans roll. 

4.10. Supportchefen Erik 
Det här är berättelsen om hur Erik anpassade sig till rollen som supportchef på ett företag 
inom fintech-branschen10. Han trädde in i rollen för ett år och sex månader sedan. Erik 
beskriver att han i början av sitt chefsuppdrag var mer rak och bestämd med vad som skulle 
utföras på grund av att han hade en bild av att en chef skulle bete sig så, men också för att han 
ville leverera. Han beskriver att han ville visa att han klarade av att hantera sitt 
ansvarsområde. Däremot märkte han ganska snabbt att ett sådant uppförande inte kongruerar 
med hans personlighet. Han förklarar att han i det läget försökte hitta tillbaka till vem han är 
som person och hitta sitt sätt att leverera på. 
 
Erik beskriver att det är viktigt att hitta en balans mellan vem man är som person och vem 
man är som chef. Om man har arbetat med kollegorna under en längre tid går det inte att sätta 
på sig en mask när man kommer till jobbet och ta fram sidor som inte är ens egna utan istället 
bör man utgå från sina bästa egenskaper och försöka sätta det i en chefsroll. Han förtydligar 
vad han menar genom att uttrycka följande: 
	

                                                
10 Erik; supportchef. 2019. Intervju 3 maj.  
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“När man spenderar mycket tid tillsammans med sina medarbetare vet de om hur 
man är som individ, då blir det väldigt uppenbart när jag har tagit på mig en hatt som 
inte är min” (Erik, 2019). 
	

Enligt honom lönar det sig inte att göra sådant som man tror förväntas av en eftersom folk 
kommer se igenom det. Det här upplevde han under de första månaderna som chef. Han 
berättar att han kunde se på medarbetarnas reaktioner att de såg igenom hans beteende. Han 
berättar att han fick kommentarer som till exempel “Tror du det blir bättre när du har den där 
tonen? Jag tror inte att det blir bättre av att peka finger eller att dela med dig av att vi inte når 
upp till resultaten”. Erik beskriver att det blev en plötslig insikt och att han därefter förstod att 
han måste ta det lugnare och att han inte behöver hävda sig för att visa andra att han levererar 
goda resultat. Erik berättar även att han reflekterar mycket kring sitt beteende. Han tycker att 
det är viktigt att kunna resonera med sig själv och till exempel ställa sig frågor som “Gjorde 
jag rätt där?” och “Vad hade jag kunnat göra bättre?”.  
	
Erik har utvecklingssamtal med personalen var tredje månad där han ber sitt team komma 
med förslag på hur de kan organisera sig och hur han kan förbättra sig samt utveckla sitt 
ledarskap. Han förklarar att han är glad över att personalen har förtroende för honom och 
vågar dela med sig av sina tankar och känslor. Han är tacksam över att han kan få den 
feedbacken. Feedback som Erik kan få från sina medarbetare är “I vissa lägen kan du tuffa till 
dig” och “Jag vill inte att det ser ut på det där viset på morgnarna”. Erik kan också få positiv 
feedback som till exempel “Nu har vi haft en jättebra period” och “Jag tycker att du löste det 
där jättebra”. Han berättar att han är glad över feedbacken för att han vet med sig att 
individen har lagt ner tid och omtanke på att identifiera honom som person och ge honom 
förbättringsförslag. Det här gör att han förhåller sig till den feedback han får och uttrycker 
följande:  
	

“Om det är flera som tycker samma sak så borde jag givetvis ta mig en funderare”     
(Erik, 2019). 
	

Erik berättar att det var svårt att känna sig bekväm i chefsrollen till en början då han var van 
vid att fokusera på sig själv och helt plötsligt skulle han gå över till att ansvara för 
personalen. Han beskriver att den största utmaningen har varit att identifiera sämre sidor hos 
medarbetarna då han antyder att han inte är sådan som person. Avslutningsvis berättar Erik 
att han idag känner sig bekväm i chefsrollen.	

4.10.1. Eriks identitetsverifieringsprocess  

När Erik tog sig an uppdraget som chef hade han tydliga förväntningar på hur en chef ska 
vara, vilket var att en chef ska vara rak och bestämd. Det här utgjorde hans identitetsstandard. 
Erik agerade utifrån de här förväntningarna och det här förklaras av att individer tenderar att 
bete sig på ett sätt som upprätthåller överensstämmelse med identitetsstandarden. När han var 
rak och bestämd kunde hans medarbetare kommentera exempelvis “Tror du det blir bättre när 
du har den där tonen? Jag tror inte det blir bättre av att peka finger eller att dela med dig av 
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att vi inte når upp till resultaten”. Medarbetarnas reaktioner kan betraktas som en respons på 
hans sociala beteende. Erik reflekterade över deras kommentarer och kom fram till att 
responsen han fick var av negativ karaktär eftersom hans ledarskap inte fungerade. En 
identitetsskillnad uppstod och en felsignal skapades. Enligt Erik fick han en plötslig insikt 
och förstod att han måste ta det lugnare och att han inte behöver hävda sig samt visa att han 
levererar resultat. Han insåg även att det beteendet inte kongruerar med hans personlighet och 
försökte då hitta tillbaka till vem han är som person. Det här föranledde att han förändrade 
sitt sociala beteende och fick då positiv respons från omgivningen och hans identitet blev 
verifierad.	
	
Erik har kontinuerliga utvecklingssamtal med personalen där de ger honom både positiv och 
negativ feedback. Erik beskriver att han känner sig glad över att han och hans personal kan ha 
sådana typer av diskussioner. Denna feedback motsvarar respons från omgivningen och Erik 
uttrycker att han har som utgångspunkt att fundera över sitt beteende om flera medarbetare 
förmedlar samma typ av respons. Generellt sett reflekterar han mycket över sitt beteende och 
ställer sig frågor som: “Gjorde jag rätt där?” och “Vad hade jag kunnat göra bättre?”. Det här 
indikerar att Erik gör reflekterande bedömningar när han uppfattar någon typ av respons från 
omgivningen eftersom han vill bete sig på ett sätt som accepteras av omgivningen då det 
leder till att hans identitet blir verifierad. I början var Erik inte lika bekväm i chefsrollen men 
i takt med att han har reflekterat över sitt beteende, förändrat sitt ledarskap och fått positiv 
respons har han blivit mer bekväm i rollen, vilket indikerar att hans identitet idag är 
verifierad. 	
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5. Analys 
Alla individer innehar flera olika roller, vilka utgör en komplex uppsättning av roller som 
oundvikligen kan leda till rollkonflikter och utgöra en belastning för individen (Biddle, 
1979). Det här innebär att en enda rollidentitet endast motsvarar en del av en väldigt komplex 
självkonstruktion (Callero, 1985). Det här skulle kunna ha en påverkan på hur de olika 
förstagångschefernas anpassningsprocess har sett ut och huruvida de har fått sina 
rollidentiteter verifierade eller inte. Oavsett om respondenterna är verifierade eller inte så har 
alla genomgått en identitetsverifieringsprocess där de reflekterat och försökt anpassa sig efter 
de förväntningar som finns på deras chefsroll. Däremot skiljer sig processen och dess utfall åt 
mellan de olika förstagångscheferna. Det är enbart tre av tio respondenter som verkar ha 
uppnått ett stadie där de känner att deras rollidentiteter är verifierade, vilka är Martin, Jonas 
och Erik. Däremot är processen för identitetsverifiering en fortlöpande process (Stets & 
Burke, 2009), vilket betyder att de som har uppnått identitetsverifiering kommer behöva 
genomgå processen i framtiden eftersom kontexten ständigt förändras. Det här skulle även 
kunna utgöra en förklaring till att några respondenter upplever att identiteten är verifierad i 
vissa situationer och i andra inte. Det här betyder att deras rollidentiteter delvis är verifierade 
och det är fyra av tio respondenter som kan tänkas uppleva det. Dessa respondenter är Anna, 
Emma, Axel och Malin. Det är tre av tio respondenter, David, Juni och Therese, som känner 
en brist på identitetsverifiering och till följd av det är osäkra på om chefsrollen är rätt för 
dem. 
 
5.1. De insiktsfulla förstagångscheferna 
 

De tre respondenter som uppnått identitetsverifiering är Jonas, Martin och Erik. Biddle 
(1986) menar att rollkonflikter kan uppstå då individens personliga egenskaper inte matchar 
de egenskaper eller förväntningar som individen tillskriver chefsrollen eller då det finns 
oförenliga alternativt tvetydiga förväntningar på en roll. De här tre respondenterna har 
upplevt rollkonflikter på grund av de här orsakerna. Förväntningarna på en roll är inte alltid 
gemensamma för samtliga individer i ett samhälle (Biddle, 1979). Det här utgör en förklaring 
bakom de rollkonflikter Martin och Jonas har upplevt i och med att de kände att det fanns 
oförenliga förväntningar som de försökte leva upp till. De har bland annat upplevt 
rollkonflikter på grund av att de tidigare var kollegor med de som de nu är chef över. Martin 
menar att förväntningarna på honom förändrades så fort han klev in i chefsrollen och han 
kände att han och medarbetarna hade olika förväntningar på chefsrollen. Medarbetarna hade 
plötsligt en förväntan på att han ska vara experten, vilket han upplevde som problematiskt då 
han inte håller med om det. Enligt Biddle (1986) finns olika åtgärder för att hantera en sådan 
situation. Individen kan försöka förändra omgivningens förväntningar, ändra sina synpunkter 
eller förändra sitt beteende. Martin ville inte justera sitt beteende eftersom det är viktigt för 
honom att vara sig själv i chefsrollen. Istället försökte han få medarbetarna att ändra sina 
uppfattningar om vilka chefens arbetsuppgifter är. Han menar att han försökte få dem att 
förstå att han inte är experten utan att det är dem som grupp som kan genomföra 
förbättringar. 	
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En annan rollkonflikt som Martin upplevde var när en före detta kollega och vän till honom 
inte betedde sig på ett korrekt sätt. På grund av att det var en vän drog Martin ut på att ta tag i 
situationen. Det här kan tänkas vara en rollkonflikt som grundar sig i att han var i en 
övergång mellan två roller. Biddle (1986) styrker detta då han menar att rollkonflikter kan 
uppstå när roller inte passar bra tillsammans. Däremot märkte Martin att omgivningen 
började reagera på det här och att han insåg att han var tvungen att hantera situationen för att 
inte förlora respekten hos arbetsgruppen. Det han gjorde då var att förändra sitt beteende, 
vilket Biddle (1986) menar är en strategi för att hantera en rollkonflikt. Han förändrade sitt 
beteende på så sätt att han utfärdade en skriftlig varning och därefter har han insett hur viktigt 
det är att vara konsekvent och rättvis. Därefter har responsen på hans chefskap varit av 
positiv karaktär. Till följd av det känner han sig säker i sin chefsroll och uttrycker att han inte 
har samma behov av att leva upp till omgivningens förväntningar som han hade i början.	
	
Jonas har upplevt en liknande rollkonflikt på grund av att han, precis som Martin, tidigare var 
kollega med de som han idag är chef över. Det fanns därmed förväntningar på hur han har 
varit som kollega men även förväntningar på honom som chef. Jonas försökte hantera de här 
oförenliga förväntningarna genom att justera sitt beteende. Han menar att han provade sig 
fram och höll en låg profil till en början. Han är även yngre än många i arbetsgruppen, vilket 
han känner att vissa tycker är obekvämt. Han hanterar sådan problematik genom att vara 
lyhörd och inte alltför styrande. Ytterligare en rollkonflikt uppstod när han ville att gruppen 
skulle arbeta enligt hans arbetsrutiner då han tycker att de är effektiva och fungerar bra. Då 
han försökte få andra att arbeta på hans sätt blev han ifrågasatt. Då lärde han sig att anpassa 
sitt chefskap efter arbetsgruppens preferenser. Han menar att alla människor arbetar på olika 
sätt och att det är okej så länge det blir rätt. I och med att Jonas berättar att han har lärt sig att 
han måste anpassa sig efter omgivningens preferenser är det sannolikt att han fick positiv 
respons på sitt justerade beteende.	
	
Erik har främst upplevt rollkonflikter på grund av att hans personliga egenskaper inte matchar 
de egenskaper eller förväntningar som han tillskrev en chef. Individer försöker bete sig i 
enlighet med sina identitetsstandarder (Stets & Burke, 2009) och vid en rollövergång kan de 
även förändra sina självkoncept (Nicholson, 1984). Utifrån det provade Erik att vara rak och 
tydlig i början av sitt chefsuppdrag, vilket inte är sådan han är som person. Nicholson (1984) 
menar att resultatet av att en individ förändrar sitt självkoncept kan bli personlig utveckling. 
Det här verkar inte vara fallet för Erik då det här snarare gjorde att han kände sig obekväm i 
rollen och kände att medarbetarna såg igenom att han inte var sig själv. Efter mycket 
reflekterande kring sitt beteende kom han fram till att han istället skulle försöka anpassa 
chefsrollen efter sina personliga egenskaper. Det här resulterade i att han förändrade sitt 
beteende. Biddle (1986) menar att justering av ett beteende är en strategi för att hantera 
rollkonflikter. Erik förändrade sitt beteende genom att utgå från sig själv och sätta sina bästa 
egenskaper i en chefsroll. Det här gjorde att han inte kände att han behövde gå in i en roll i 
samma utsträckning som i början. Han berättar att det här var en viktig lärdom för honom 
vilket borde indikera att responsen han fick från medarbetarna efter att han justerat sitt 
beteende var positiv. Efter att han har anpassat chefsrollen efter sina personliga egenskaper 
trivs han bättre i rollen. Det här kan översättas till att han anpassade rollen efter sin 



 45 

personliga identitet. Nicholson (1984) hävdar att ett sådan strategi kan leda till en proaktiv 
personlig utveckling, vilket också kan tänkas förklara varför han trivs bättre i rollen i 
dagsläget. 
	
Gemensamt för Martin och Erik är att de inte har försökt förändra sig själva och gått in i en 
roll i alltför hög grad, utan de har snarare försökt anpassa chefsrollen efter sina förmågor och 
personliga egenskaper. Nicholson (1984) menar att roller med hög handlingsfrihet tillåter 
individen att förändra jobbspecifikationer, rollbeskrivningar eller praxis från tidigare chefer. 
De roller med hög handlingsfrihet möjliggör att individen kan utveckla rollen personligen. 
Utifrån det här kan det tänkas att Martin och Eriks roller har en hög handlingsfrihet, vilket 
har gjort att de har kunnat anpassa chefsrollen efter sina personliga egenskaper. Jonas har å 
andra sidan känt att han har anpassat sig efter rollen och justerat sitt beteende för att kunna 
leva upp till omgivningens förväntningar. Samtliga har upplevt att omgivningens respons 
efter att de försökt hantera rollkonflikterna har varit positiv. Exempelvis upplever Jonas att 
han har fått gruppen att utvecklas och fungera bra ihop. Respondenterna upplever positiva 
känslor kring sin chefsroll, vilket kan tänkas indikera att de har uppnått identitetsverifiering. 
Det här då Stets och Burke (2009), Styrker (2007) samt Trettevik (2016) menar att de 
individer som upplever positiva känslor i processen för identitetsverifiering är verifierade. 
Martin är säker i sin roll och känner inte ett behov av att leva upp till omgivningens 
förväntningar, Erik känner sig bekväm i rollen och Jonas beskriver att han känner sig mer 
trygg och harmonisk i rollen än han gjorde i början. Det här utgör ytterligare en indikation på 
att individernas identiteter är verifierade i och med att Burke och Riley (1995) hävdar att en 
individ som har fått sin rollidentitet verifierad får en högre tilltro till sig själv och sin förmåga 
att klara av olika situationer. Följden av identitetsverifiering kan vara att identiteten blir mer 
framträdande och att individen känner ett större engagemang för rollen (Stets & Burke, 
2014). Det här går att se hos Martin, Jonas och Erik då de menar att de trivs i rollen och vill 
fortsätta arbeta som chefer. Dessa förstagångschefer har lyckats verifiera sina rollidentiteter 
genom att reflektera över sitt beteende och till stor del anpassat chefsrollen efter deras 
personliga egenskaper istället för att ta på sig en mask och gå in i en chefsroll där de inte är 
sig själva.	

5.2. De försiktiga förstagångscheferna  
Biddle (1986) menar att rollkonflikter kan uppstå då en individs personliga egenskaper inte 
matchar de egenskaper som individen tillskriver en chef, oförenliga förväntningar på rollen 
som chef eller på grund av bristande erfarenhet kring chefsrollen som i sin tur kan tänkas 
medföra svårigheter att leva upp till rollen. De fyra respondenter, Anna, Emma, Axel och 
Malin, som delvis känner att deras rollidentiteter är verifierade har upplevt rollkonflikter på 
grund av de här orsakerna. Anna har upplevt rollkonflikter på grund av att hon har bristande 
erfarenhet kring chefsrollen, vilket har påverkat hennes möjlighet att leva upp till 
förväntningarna. Hon har tvivlat på sin förmåga eftersom hon är ny i rollen och det här har 
gjort att hon känt sig frustrerad under hennes anpassningsprocess. Hon beskriver 
chefsuppdraget som en ständig hinderbana som hon försöker ta sig igenom. Nicholson (1986) 
hävdar att frustration är en vanlig effekt av att individen upplever någon typ av rollkonflikt. 



 46 

Det faktum att hon tvivlar på sin egen förmåga kan tyda på att hon inte är verifierad i 
stunden. Det här kan förklaras av att en individ som inte får sin rollidentitet verifierad 
upplever en minskad tilltro till sig själv (Stets & Burke, 2014). Effekten av bristande 
identitetsverifiering är negativa känslor (Stets & Carter, 2011; Stets & Burke, 2009; Ewing & 
Ewing, 2017) och eftersom Anna känner sig frustrerad utgör det här ytterligare en indikation 
på att hennes identitet inte alltid är verifierad. 	
	
Istället för att direkt försöka driva igenom förändringar fokuserar Anna på att bli bekväm i 
rollen och lära känna sina nya medarbetare. För att kunna göra det här lägger hon stor vikt vid 
att medarbetarna ska känna sig nöjda med sin arbetssituation. Hon delger att hon är medveten 
om sina brister och berättar att hon kommer arbeta med att förbättra dessa när hon är helt 
bekväm i chefsrollen. Det här kan tänkas indikera att hon inte tar några onödiga risker i 
början av sin karriär som chef utan försöker istället anpassa sig till chefsrollen i syfte att få 
sin identitet verifierad. Hennes strategi kan förklaras av Stets och Burkes (2009) påstående 
om att människor föredrar att känna positiva känslor framför negativa känslor, vilket gör att 
de söker efter positiva utvärderingar och undviker negativa utvärderingar. Anna menar att 
hon upplever mer positiva än negativa känslor, vilket kan tänkas påvisa att hennes 
rollidentitet till viss del är verifierad. Det här då en individ upplever positiva känslor kring en 
identitet då den verifierad (Stets & Carter, 2011; Stets & Burke, 2009). Det här skulle i sin tur 
kunna vara en effekt av att hon försöker bli bekväm i sin roll framför att genomföra stora 
förändringar. 
	
Både Emma och Axel menar att de har upplevt rollkonflikter på grund av att deras personliga 
egenskaper inte matchar med deras uppfattning om hur en chef ska vara. Emma berättar att 
hon upplever en osäkerhet kring sin nya roll som chef. Hon ser inte sig själv som en typisk 
chef då hon är blyg och försiktig. Hennes bild av en chef är en stark individ som är 
nonchalant och lyckas kliva in i en roll. Hon upplever att hon känner att hon behöver vara 
mer framåt, ta större kliv, vara hårdare och vara mer delaktig i beslut. Däremot känner Emma 
att hon inte är sådan som person vilket kan tänkas medföra att hon upplever en rollkonflikt. 
Trots det här upplever hon att omgivningen är nöjd med henne och hon menar att hon är en 
chef som leder i det tysta, vilket påvisar att hon känner sig verifierad. Det här skulle kunna 
betyda att hon i den här situationen upplever identitetsverifiering trots att hon inte lever upp 
till de förväntningar som hon själv har på chefsrollen. Samtidigt finns det indikationer som 
tyder på att hon inte känner sig verifierad då hon menar att hon inte skulle tacka ja till en 
chefstjänst om hon hade fått förfrågan igen. Det här kan förklaras av att en individ som 
upplever negativa känslor kring en roll inte är lika intresserad av att engagera sig i rollen 
(Styrker, 2007; Biddle, 1986). Det här innebär att Emma i vissa situationer känner sig 
verifierad och i andra situationer gör hon inte det. Utifrån det är hennes rollidentitet delvis 
verifierad.	
	
Axel menar att en chef behöver vara strukturerad, vilket han inte är. Han har också en bild av 
att han är för snäll för chefsyrket och det har gjort att han har haft svårt för att säga till 
medarbetare och tillrättavisa deras arbetssätt. Till en början lindade han därför in sådan 
information på ett onödigt komplicerat sätt. Det här fick negativa konsekvenser då hans 



 47 

arbetsbelastning ökade, vilket gjorde att han kände sig stressad. Frone, Russel och Cooper 
(1995) menar att faktorer som stressar individen kan hindra individen från att agera enligt 
rollens standard och därmed påverka individens välmående. Utifrån det här verkar Axels 
egenskaper inte matcha med de egenskaper han tillskriver chefsrollen vilket har gjort att han 
har känt sig stressad och upplevt rollkonflikter. Biddle (1986) menar att en strategi för att 
hantera rollkonflikter är att förändra sitt beteende. Det är delvis vad Axel har gjort då han har 
blivit mer bestämd och mer strukturerad, vilket också har gjort att han är mer bekväm i rollen. 
Han menar även att han går in i en roll där han behöver säga nej. Trots det här är han osäker 
på om chefsyrket är rätt för honom. Det här kan tänkas påvisa att han delvis känner att hans 
rollidentitet är verifierad. Axel menar att han inte skulle bry sig nämnvärt om han fick börja 
arbeta på golvet igen och det här på grund av att han konstant har en känsla av att han inte 
lever upp till de förväntningar som finns på chefsrollen och att han aldrig är nöjd med det han 
åstadkommer. Det här kan tänkas utgöra ytterligare indikationer på att Axels rollidentitet inte 
är helt verifierad. Emma känner också att hon har dålig självkänsla och att hon ofta vill ha 
bekräftelse på att hon tänker rätt innan hon agerar. Det här kan också tänkas påvisa att hennes 
process fortfarande pågår och att hon inte känner att hennes roll är verifierad helt och hållet. 
Axel kan även tänkas visa på samma sak då han menar att han aldrig är nöjd med sina 
prestationer. Anna kan tänkas känna likadant då hon tvivlar på sig själv i sin chefsroll i vissa 
situationer. Burke och Riley (1995) menar att identitetsverifiering är grunden för en individs 
självkänsla. I och med att dessa individer tvivlar på sin förmåga kan det tänkas visa på en låg 
självkänsla, vilket i sin tur kan förklaras av att de inte är helt verifierade. 	
	
Malin beskriver, likt Axel, att hon har behövt gå in i en roll för att leva upp till medarbetarnas 
förväntan om att chefen ska veta allt. Det här motsvarar då en identitetsstandard som hon 
försökte bete sig i enlighet med. Däremot skapade det här en inre stress hos henne. Det kan 
tänkas bero på att hon inte har kunnat upprätthålla en kongruens mellan identitetsstandarden 
och uppfattningarna. Det här betyder i sin tur att hon inte har lyckats med att få sin identitet 
verifierad, vilket Styrker (2007) menar resulterar i negativa känslor hos individen. Biddle 
(1979) menar att människor vet hur de ska agera på grund av de gemensamma förväntningar 
som finns på vissa roller. Däremot är dessa rollförväntningar inte alltid gemensamma. De 
rollkonflikter som Malin har upplevt grundar sig just på oförenliga förväntningar på 
chefsrollen, vilket Biddle (1986) även menar är en orsak till att rollkonflikter kan uppstå. Det 
fanns oförenliga förväntningar mellan andra chefer och medarbetarna, vilka hon hade svårt 
att förhålla sig mellan. Biddle (1986) menar att individen i en rollkonflikt kan välja mellan de 
inkompatibla normera eller kompromissa mellan dem. Det kan tänkas att Malin till en början 
försökte välja mellan de olika normerna, då hon försökte kontrollera medarbetarna för att 
uppnå goda resultat och samtidigt vara en avslappnad chef. Däremot var det inte så enkelt på 
grund av att förväntningarna var oförenliga och hon hade svårt att förhålla sig mellan de olika 
förväntningarna. Efter att hon fick gå en ledarskapsutbildning testade hon istället att 
kompromissa mellan de olika förväntningarna. Det här innebar att hon förändrade sitt 
beteende, vilket Biddle (1986) menar är en strategi för att hantera rollkonflikter. Det här kan 
tänkas ha fungerat för henne med tanke på att hon känner sig mer bekväm i rollen idag även 
om hon är osäker på om chefsrollen är rätt för henne. Det här kan utgöra en indikation på att 
hon delvis känner sig verifierad, det vill säga i vissa stunder känner hon sig verifierad och i 
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andra inte. Det här kan tänkas vara en effekt av att hennes medarbetare nu har börjat 
samarbeta med henne istället för att motarbeta henne som hon upplevde att de gjorde tidigare.	
	
Gemensamt för Anna, Emma, Axel och Malin är att de i vissa situationer upplever att de är 
verifierade samtidigt som de i andra situationer inte känner att deras identitet verifieras. Deras 
rollidentiteter är därmed delvis verifierade. Det här kan förklaras av att processen för 
identitetsverifiering är en fortlöpande process som förändras beroende på kontext (Stets & 
Burke, 2009). Ytterligare en likhet mellan respondenterna är att de inte har tagit några risker i 
början av sina chefsuppdrag utan de har istället fokuserat på att bli bekväma i rollen. Trots att 
respondenterna känner sig mer bekväma i rollen finns det fortfarande en viss osäkerhet kring 
om chefsrollen är rätt för dem, vilket kan påvisa att deras rollidentiteter inte är verifierade 
fullt ut. Det här eftersom Styrker (2007) menar att de personer som har en uppfattning om att 
omgivningen anser att de har misslyckats med att leva upp till sin identitetsstandard även 
upplever negativa känslor.  
	
5.3. De förändringsbenägna förstagångscheferna 
De tre respondenter som upplever en brist på identitetsverifiering är Juni, Therese och David. 
Enligt Nicholson (1984) behöver en individ som kliver in i en ny roll ha en förmåga att 
anpassa sig till den nya identitetsstandarden. Vidare menar Biddle (1979) att 
rollförväntningar reglerar individers beteenden. Eftersom rollförväntningar kan likställas med 
identitetsstandarden har David, Therese och Juni försökt bete sig enligt deras 
identitetsstandarder. Individerna har olika identitetsstandarder men någonting som ingår i 
samtligas identitetsstandarder är en förväntan om att kunna genomföra förändringar i 
organisationen. Det visade sig att det var lättare sagt än gjort att som förstagångschef 
genomföra förändringar på arbetsplatsen. David och Therese mötte motstånd från 
medarbetare och Juni mötte motstånd från både medarbetare och ledningsgruppen.  
 
Svårigheterna de har upplevt förklaras av olika rollkonflikter. Enligt Biddle (1986) innebär en 
rollkonflikt att en individ på ett eller annat sätt har svårt att leva upp till de förväntningar som 
ställs på rollen. Han menar även att rollkonflikter kan uppstå då rollförväntningarna inte 
överensstämmer med individens personliga egenskaper. Therese har upplevt ytterligare en 
rollkonflikt på grund av att hon inte anser sig ha de egenskaper som hon associerar med en 
chef. Därför förklaras hennes upplevda rollkonflikter av att hennes personliga egenskaper 
skiljer sig från förväntningarna. Det här har gjort att hon upplever att det är svårt att möta 
medarbetarnas förväntningar om att en chef ska vara bestämd. Rollkonflikter kan hanteras på 
olika sätt, men ett alternativ är att justera sitt beteende (Biddle, 1986). Therese har tillämpat 
denna strategi genom att vara mer bestämd. Trots det har hon inte fått sådan respons från 
omgivningen som verifierar hennes beteende. Det här kan förklaras av Stets och Burkes 
(2014) påstående om att det inte är beteendet i sig som är viktigt i 
identitetsverifieringsprocessen, utan det är beteendets betydelse som är centralt. Det kan 
betyda att innebörden av “att vara bestämd” skiljer sig mellan henne och medarbetarna, vilket 
skulle kunna innebära att rollkonflikten även grundar sig i tvetydiga förväntningar. Det här 
menar även Biddle (1986) är en anledning till att rollkonflikter kan uppstå. Det här skulle 
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även kunna utgöra en förklaring till varför Juni mötte motstånd från ledningsgruppen när hon 
presenterade olika förändringsförslag. Kanske tillskrev Juni respektive ledningsgruppen 
uttrycket ”att föra verksamheten framåt” olika betydelser. Ledningsgruppens betydelse av att 
föra verksamheten framåt tenderar att vara att leverera önskvärda siffror medan Junis 
betydelse av beteendet är att verksamheten ska fungera internt och att alla anställda ska må 
bra. Den problematik som både Therese och Juni har upplevt går att översätta till att det finns 
en tvetydighet kring vilka förväntningar som gäller. Utifrån det här förefaller det som att 
några av Therese och Junis rollkonflikter kan förklaras av att några av förväntningarna tolkas 
på skilda sätt vilket stör deras identitetsverifieringsprocess. I likhet med Therese grundar sig 
inte Junis rollkonflikter enbart på en tvetydighet kring förväntningarna. De förklaras även av 
att hennes medarbetare har hindrat henne från att leva upp till sin identitetsstandard genom att 
inte ta emot hennes hjälp. Det försvårade Junis arbete med att leva upp till förväntningen om 
att en chef ska motivera och inspirera personalen. David upplevde samma sak då han försökte 
motivera personalen till att genomföra förändringar för att förbättra verksamheten. Dock 
möttes han av motstånd. Biddle (1986) menar att en individ kan förändra sina egna 
synpunkter för att minska rollkonflikter. David använde sig av den här strategin genom att 
sänka sina förväntningar på arbetsgruppen och acceptera människor för vilka de är och inte 
pusha de som inte vill. Det här innebar även indirekt att han fick sänka sina förväntningar på 
vad han kommer kunna genomföra som chef i dagsläget. 
 
David upplevde även en annan typ av rollkonflikt i början av sin karriär som chef då han var i 
övergången mellan två roller. Han gick från att vara kurator till att bli chef, vilket gjorde att 
han befann sig i två roller parallellt. Då han tidigare arbetade som kurator hade han en 
stöttande och utvecklande roll vilket han förväntade sig kunna ta med sig till chefsrollen. Det 
uppstod en situation då han stöttade en medarbetare som hade det svårt i livet. Han var 
personligt engagerad i hennes privatliv och försökte hjälpa henne. Däremot slutade det med 
att hon tappade respekten för honom och deras samspel slutade att fungera. Biddle (1986) 
menar att rollkonflikter kan uppstå då två roller inte passar bra ihop, vilket kan tänkas vara 
situationen för David. Det finns olika sätt att hantera en sådan situation. En strategi är att 
förändra sitt beteende (Biddle, 1986). Stets och Burke (2009) hävdar att ett ändrat beteende är 
en effekt av att en felsignal har producerats och individen gör en sådan justering i hopp om 
att kunna matcha uppfattningarna med identitetsstandarden och uppnå identitetsverifiering. 
Efter det justerade han sitt beteende och bestämde sig för att inte bli så personligt involverad i 
de anställdas privatliv utan han skulle istället erbjuda professionell hjälp genom att 
exempelvis hänvisa till företagshälsan. En följd av detta är att han har en känsla av att 
medarbetarna nu istället uppfattar honom som hård och kall. En alternativ tolkning till den 
här rollkonflikten är att han som person är väldigt empatisk och att det krockar med 
rollförväntningarna, vilket skulle kunna förklara varför en rollkonflikt har uppstått. Det kan 
tänkas vara på det här sättet då David berättar att han är en human människa som vill hjälpa 
andra men att han har förstått att han inte kan göra det i så hög grad på jobbet. Det här 
eftersom det endast gör att han blir stressad. Således kan ytterligare en potentiell förklaring 
bakom hans rollkonflikter vara att han personliga egenskaper inte kongruerar med 
rollförväntningarna, vilket Biddle (1986) också menar är en orsak till att en rollkonflikt kan 
uppstå.  
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Det faktum att ingen av dessa respondenter har lyckats leva upp till förväntningen om att 
genomföra förändringar är ett intressant mönster. Det här kan tänkas innebära att de 
förstagångschefer som går in i rollen med en förväntan om att genomföra förändringar har 
svårare att uppnå identitetsverifiering. Nicholson (1984) antyder att individen ändrar sin 
referensram, normer eller andra identitetsrelaterade attribut vid en rollövergång. En sådan 
förändring kan leda till att individen förändrar sitt självkoncept, värderingar eller färdigheter. 
Det kan också leda till att individen försöker ändra kraven på den nya rollen så att de bättre 
matchar hennes behov, förmågor eller identitet. Det här kan i praktiken innebära en strävan 
efter att förändra arbetsuppgifter, metoder, material, schemaläggning eller de relationer som 
är integrerade i rollen. Utifrån det här kan Davids, Junis och Thereses strävan efter att 
genomföra förändringar likställas med att de istället för att förändra deras självkoncept, 
värderingar eller färdigheter försökte ändra kraven på den nya rollen. Samtliga tre 
respondenter försökte ändra metoderna som tillämpas på deras arbetsplatser genom olika 
typer av förändringar. David ville få medarbetarna att tänka på verksamhetens bästa och 
arbeta för att utveckla den. Både Therese och Juni ville förändra arbetsrutiner för att i sin tur 
förbättra verksamheten. Nicholson (1984) menar att det som avgör om individen har 
möjlighet att ändra kraven på den nya rollen är den handlingsfrihet som rollen tillåter. Om 
rollen innebär att individen har låg handlingsfrihet innebär det att individen inte har stora 
möjligheter att förändra arbetet. Roller med låg handlingsfrihet innebär därför till stor del en 
upprepning av de beteenden som tidigare varit sammankopplade med rollen. Det kan därmed 
tänkas att respondenternas roller har en låg handlingsfrihet, vilket skulle kunna förklara 
varför de inte har kunnat driva igenom förändringar. Således skulle det här kunna utgöra en 
faktor som har påverkat deras anpassningsprocess och att de upplever en brist på 
identitetsverifiering. 
 
Junis, Thereses eller Davids identitetsverifieringsprocess består av en övervägande del 
negativ respons och samtliga känner att de inte lever upp till förväntningarna på deras 
rollidentitet till följd av de rollkonflikter som de har upplevt. Respondenterna har provat olika 
strategier för att hantera dessa och minska identitetsskillnaderna, men det verkar inte ha lett 
till identitetsverifiering för någon av dem. Både David och Therese har justerat sina 
beteenden för att försöka leva upp till förväntningarna. Dock känner David fortfarande att han 
brottas med att motivera och engagera sina medarbetare trots att han har försökt att ta ett steg 
tillbaka och motivera de som han märker vill förbättra verksamheten. Trots att Therese 
förändrade sitt beteende och blev mer bestämd känner hon inte att hon lever upp till 
medarbetarnas förväntningar. Dessutom upplever hon fortfarande motstånd från 
medarbetarna när det kommer till att genomföra förändringar. Till skillnad från Therese och 
David verkar det inte som att Juni har justerat sitt beteende i syfte att uppnå en högre grad av 
överensstämmelse mellan hennes identitetsstandard och omgivningens uppfattningar. Det här 
antagandet görs utifrån att hon inte berättar om att hon korrigerat sitt beteende eller provat 
några andra strategier för att nå fram till ledningsgruppen. Juni har istället stått fast vid 
hennes förändringsförslag och försökt övertyga ledningsgruppen. Det här innebär att hon har 
försökt förändra omgivningens förväntningar på hennes rollidentitet. Med tanke på att Juni 
inte har justerat sitt beteende och att hon inte har lyckats förändra ledningsgruppens 
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förväntningar på hennes roll är det rimligt att anta att hennes rollidentitet heller inte har blivit 
verifierad. 
 
Nicholson (1984) menar att en individ kan uppleva olika känslomässiga tillstånd i en 
övergång mellan arbetsroller. Vid en rollkonflikt kan individen uppleva frustration (Biddle, 
1979) och andra negativa känslor (Stets & Carter, 2011; Stets & Burke, 2009; Ewing & 
Ewing, 2017). De här tre respondenterna upplever negativa känslor som till exempel 
frustration och uppgivenhet vilket styrker att David, Therese och Juni inte har uppnått 
identitetsverifiering. Vidare menar Styrker (2007) och Biddle (1986) att en potentiell följd av 
att en individ känner att hon har misslyckats med att leva upp till sin identitetsstandard är att 
hon blir mindre engagerad i sin identitet. Den frustration och hopplöshet de här tre 
respondenterna känner blir väldigt tydlig i deras berättelser. Det framgår att de har tappat 
engagemanget i sina chefsuppdrag och att de funderar på att säga upp sig. I och med att 
Biddle (1986) antyder att det sista steget i hantering av rollkonflikter är att avlägsna sig från 
situationen, således är uppsägning en möjlig konsekvens av olösta rollkonflikter. Det här 
utgör ytterligare en indikation på att varken David, Therese eller Juni har anpassat sig fullt ut 
till chefsrollen och att de känner en brist på identitetsverifiering. 

5.4. Förstagångschefernas anpassning till den nya rollen 
Stets och Burke (2009) samt Trettevik (2016) menar att de som får sin identitet verifierad 
upplever positiva känslor. De förstagångschefer som tenderar att ha fått sina rollidentiteter 
verifierade helt eller till viss del beskriver att de har upplevt positiva känslor till följd av hur 
de har hanterat rollkonflikterna. De beskriver att de har gått in i roller där de behöver säga 
nej, vara tydligare, mer strukturerade och reflekterat samt anpassat sitt ledarskap utefter sina 
personliga egenskaper. De beskriver att de har anpassat sig till rollen genom att gå in med en 
inställning om att bli bekväm i rollen istället för att genomföra förändringar, kompromissa 
mellan olika förväntningar, gå in i en roll där de är mer bestämda eller genom att vara sig 
själva för att leva upp till förväntningarna. Det här skiljer sig från de respondenter som kan 
tänkas känna en brist på identitetsverifiering. De gick istället in i rollen med en förväntan om 
att kunna genomföra förändringar i verksamheten på en gång och motivera medarbetarna. Det 
här resulterade i ett motstånd som kan tänkas ha försvårat deras anpassningsprocess. Det här 
kan därmed tänkas medföra att de har svårt att få sina identiteter verifierade, varpå de är 
osäkra på om de vill fortsätta arbeta som chefer. De förstagångschefer som inte verkar ha fått 
sina identiteter verifierade beskriver att de har upplevt negativa känslor och funderar på att 
avlägsna sig från situationen, vilket Biddle (1986) menar är en effekt av att inte få sin 
identitet verifierad. Negativa känslor är även ett resultat av att en individ inte får sin identitet 
verifierad (Stets & Carter, 2011; Stets & Burke, 2009; Styrker, 2007). De upplever därför en 
osäkerhet kring om de vill fortsätta vara chefer. Det kan även tänkas stämma utifrån det 
faktum att de individer som inte ville förändra för mycket i början och istället fokuserade på 
att bli bekväma i sina roller känner sig verifierade till viss del eller helt och hållet. 	
	
Det kan tänkas att tiden som respondenten varit chef inte har någon stor inverkan på 
anpassningsprocessen. Det här på grund av att de respondenter som känner sig verifierade 
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och de som inte känner sig verifierade har arbetat olika lång tid, vilket gör att det inte går att 
utläsa något samband mellan hur länge respondenten har arbetat och huruvida deras identitet 
är verifierad eller inte. Exempelvis upplever Jonas som har arbetat i nio månader att hans 
identitet är verifierad medan David som har arbetat i två år inte upplever att hans identitet är 
verifierad. Nicholson (1984) menar att individens förväntningar och upplevelser varierar vid 
övergången. Dessutom har alla människor varierande nivåer vad gäller förmågan att hantera 
ångest och frustration. Det här skulle också kunna utgöra en förklaring till att respondenternas 
anpassningsprocess, oavsett hur lång tid de arbetat, sett olika ut. 	
	
Ett fåtal respondenter hanterade rollkonflikterna genom att försöka förändra omgivningens 
förväntningar. Gemensamt för de flesta respondenter är dock att de har förändrat sitt beteende 
för att hantera de rollkonflikter som de har upplevt. Det här kan tänkas bero på att beteenden 
är mer formbara än identitetsstandarder, trots att båda förändras med tiden (Stets & Burke, 
2009). Oavsett om respondenterna känner sig verifierade eller inte upplever de att de befinner 
sig i en ständig process. Anna, som delvis känner sig verifierad, menar att chefsyrket är en 
ständig hinderbana som hon försöker ta sig igenom. Erik, som känner sig verifierad, menar 
att han reflekterar mycket över sitt beteende trots att han känner sig verifierad. David, som 
inte känner sig verifierad, berättar att han är en i en ständig process där han försöker anpassa 
sitt ledarskap efter omgivningen. Stets och Burke (2009) menar att processen för 
identitetsverifiering är en fortlöpande process eftersom uppfattningarna förändras beroende 
på kontext, gruppkonstellationer och individer. Det betyder att även om en individ uppnår 
identitetsverifiering kommer hon behöva genomgå processen flera gånger i framtiden (Stets 
& Burke, 2009). Den här studien påvisar även att processen för identitetsverifiering är en del 
av förstagångschefers anpassningsprocess och att den fortgår.	
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6. Slutsatser 

6.1. Studiens resultat 
Studiens forskningsfråga är:  Hur beskriver förstagångschefer processen för 
identitetsverifiering som sker när de tar sig an ett chefsuppdrag för första gången?	
	
Av studien framgår att samtliga förstagångschefer beskriver att en central del i 
anpassningsprocessen är att reflektera över sitt beteende. De provar sig fram och läser av 
omgivningen för att få en förståelse för hur de ska bete sig i chefsrollen. Processen kan 
därmed ses som en lärandeprocess där cheferna lär genom sina misstag. Samtliga 
respondenter har upplevt en svårighet att anpassa sig till chefsrollen på grund av de 
rollkonflikter de ställts inför. Rollkonflikterna grundar sig i att deras personliga egenskaper 
inte matchar förväntningarna på chefsrollen, de har bristande erfarenhet kring chefsrollen 
som gör det svårt att leva upp till förväntningarna eller att det finns oförenliga samt tvetydiga 
förväntningar på rollen. Förstagångscheferna upplever liknande rollkonflikter men de har haft 
olika strategier för att hantera dem.	
	
Förstagångschefernas beskrivningar skiljer sig åt beroende på vilka rollförväntningar de har 
haft samt hur de har hanterat rollkonflikterna. De insiktsfulla förstagångscheferna, det vill 
säga de som har uppnått identitetsverifiering, beskriver att de har reflekterat mycket kring sitt 
beteende och till följd av detta främst kommit fram till att de behöver anpassa chefsrollen 
efter sina personliga egenskaper. På så sätt undviker de att gå in en roll där de inte är sig 
själva. De försiktiga förstagångscheferna, det vill säga de chefer som delvis är verifierade, 
beskriver sin anpassningsprocess som att de inte tog risker i början av chefsuppdraget. De 
fokuserade istället på att lära känna gruppen och bli bekväma i rollen innan de börjar arbeta 
med att förbättra verksamheten. Däremot hade de förändringsbenägna förstagångscheferna, 
vilka upplever en brist på identitetsverifiering, en annan förväntan på chefsrollen. De gick in i 
rollen med en förväntan om att genomföra förändringar och det här medförde istället att deras 
process beskrivs som problematisk på grund av att de mötte motstånd som försvårade deras 
anpassningsprocess.	
	
Vidare styrker studien att processen för identitetsverifiering är en viktig del av 
förstagångschefers anpassningsprocess. De har gått in i chefsrollen med olika förväntningar, 
upplevt olika typer av rollkonflikter och hanterat dem på olika sätt. De har behövt reflektera 
över sina identitetsprocesser och anpassa rollidentiteten efter sina personliga egenskaper för 
att bli bekväma i den nya rollen. De som inte har lyckats med det här känner istället att de 
inte är bekväma i rollen och funderar på att avtacka sig. 

6.2. Studiens bidrag  
Studien bidrar med att blivande förstagångschefer med hjälp av studiens resultat kan få ökad 
förståelse för hur anpassningsprocessen till chefsrollen kan se ut, vilket kan öka deras 
medvetenhet om vad det innebär att ta sig an ett chefsuppdrag för första gången. 
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Förstagångschefer behöver tänka på att bli bekväma i rollen istället för att fokusera på att 
genomföra förändringar. Det betyder att de till en början ska koncentrera sig på att bli 
avslappnade i rollen och lära känna arbetsgruppen. På så sätt kan studiens resultat förbättra 
förstagångschefers möjligheter att hantera sina anpassningsprocesser när de träder in i sina 
nya roller. Studiens resultat kan även vara väsentlig för en företagsledning att ta del av då de 
kan få ökad förståelse för förstagångschefer och vad de går igenom, vilket kan föranleda att 
en företagsledning kan erbjuda bättre stöd till förstagångschefer i syfte att underlätta deras 
anpassningsprocess.	
	
En ökad förståelse för individer och organisationer kan nås genom att forska kring 
förstagångschefers identitetsprocesser inom olika organisationer. Studien bidrar därmed även 
med en ökad förståelse för hur identitetsverifieringsprocessen kan te sig i de situationer då en 
individ träder in i rollen som chef för första gången och ska anpassa sig till sin nya 
rollidentitet. På så sätt bidrar studien med ökar kunskap inom ledarskapsämnet.	

6.3. Framtida forskning 
Tidigare forskning visar att det kan ta mer än ett år för en chef att anpassa sig till den nya 
rollen (Hill, 2003). Däremot påvisar inte den här studien något sådant samband. Tvärtom 
verkar tiden inte ha någon stor betydelse med tanke på att en respondent som har arbetat i två 
år upplever bristande identitetsverifiering medan en annan respondent som har arbetat i nio 
månader upplever identitetsverifiering. Det kan därmed tänkas att det finns andra faktorer 
som påverkar identitetsverifieringsprocessen. Således hade det varit intressant att genom en 
studie försöka identifiera vilka faktorer som påverkar anpassningsprocessen i både positiv 
och negativ riktning. I och med att det finns begränsade möjligheter att generalisera resultat 
från kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2013) hade det varit intressant att undersöka det här 
genom att tillämpa en kvantitativ metod för att därigenom kunna generera ett resultat som är 
generaliserbart till en hel population.	
	
En annan möjlighet för framtida forskning är att genomföra en studie med förstagångschefer 
som arbetat längre än två år. Det här skulle kunna bidra med andra insikter då dessa chefer 
kan ha reflekterat mer kring sin anpassningsprocess och på så sätt är med medvetna om de 
misstag de begått och vilka som är deras framgångsfaktorer. Genom en sådan studie skulle 
blivande förstagångschefer kunna få ytterligare förståelse för hur de kan anpassa sig till 
rollen. För att få ett annat perspektiv på förstagångschefers anpassningsprocess hade det även 
varit intressant att göra en studie utifrån hur medarbetare uppfattar förstagångschefer. Det här 
för att komma fram till vad de gör bra och vad de kan förbättra utifrån omgivningens 
perspektiv. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Intervjufrågor (första versionen) 
 

Fråga Teori Syfte 

Hur gick det till när du fick 
förfrågan om att bli chef? Och 
vad tänkte du - varför tackade 
du ja? 

Rollförväntningar Se hur respondenterna tänker kring sin 
nya roll. 

Har du haft en strävan efter att 
bli chef? 

Rollförväntningar Se om individen värderar chefsyrket 
högt. 

Hur såg din 
upplärningsprocess ut? 

Övergången mellan arbetsroller Få förståelse för individens 
förutsättningar att anpassa sig till den 
nya rollen. 

Hur såg du på chefsrollen vid 
det här tillfället? 

Rollförväntningar Se vilken bild de hade av chefskapet 
innan de intog den rollen. 

Skulle du vilja berätta hur din 
första tid som chef såg ut? Är 
det något som du upplever 
problematiskt från den här 
tiden? 

Övergången mellan arbetsroller Se hur de anpassade sig till rollen och 
vilka utmaningar de stod inför.  

Skulle du kunna berätta om 
hur du anpassade dig till den 
nya rollen? 

Identitetsverifiering Få förståelse för individens 
identitetsprocess. 

Har du haft nytta av din 
tidigare erfarenhet på något 
sätt sedan du tog dig an 
chefsrollen? På vilket sätt? 

Övergången mellan arbetsroller Ta reda på vilken erfarenhet och 
kunskap de hade sen tidigare. 

Hur skulle du beskriva dina 
tidigare chefer?  

Övergången mellan 
arbetsroller/Rollförväntningar 

Se om individen efterliknar sina 
tidigare chefers beteende. 
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Hur tror du att omgivningens 
(medarbetarna och din chef) 
förväntningar ser ut på 
chefen? Hur har du tagit 
hänsyn till detta? 

Identitetsverifiering/Rollförväntnin
gar 

Se om omgivningens förväntningar 
stämmer överens med individens 
förväntningar och beteenden. 

Vilket inflytande känner du att 
du har på ditt arbete? 

Övergången mellan arbetsroller Ta reda på individens handlingsfrihet. 

Hur ser dina förväntningar ut 
på chefsrollen? Hur vill du 
vara som chef?  

Identitetsverifiering/Identitetsstand
ard 

Se om omgivningens förväntningar 
stämmer överens med individens 
förväntningar och beteenden. 

Hur skulle du beskriva dig 
själv? 

Personidentitet Se hur respondenten ser på sig själv och 
sedan jämföra det med förväntningar på 
rollen. 

Skulle du kunna beskriva den 
grupp som du är chef över? 
Hur många är dem? 

Identitetsverifiering Skapa en bild av chefens omgivning. 

Hur tror du att dina 
medarbetare skulle beskriva 
dig? 

Identitetsverifiering Se hur respondenten tror att omgivningen 
uppfattar dem. 

Har du någon gång ställs inför 
en situation där du känner att 
du inte kunnat eller har levt 
upp till omgivningens 
förväntningar? 

Om ja - hur hanterade du det? 

Identitetsverifiering Se om individen har ändrat sitt beteende 
för att leva upp till omgivningens 
förväntningar 

Har du haft svårigheter att 
balansera arbets- och 
privatliv?   

Rollkonflikt Se om individen upplevt en rollkonflikt. 

Känner du ibland att du dras 
mellan den roll du har på 
jobbet respektive utanför 
jobbet?  

Rollkonflikt Se om individen upplevt en rollkonflikt. 
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Hur ser du på att umgås med 
dina medarbetare utanför 
arbetstid? Upplever du att du 
ändrar ditt beteende i sådana 
situationer, exempelvis vid 
julfest? 

Rollkonflikt Se hur individen hanterar olika roller.  

Vilka skulle du säga är de 
största utmaningarna med att 
inta en roll som chef?   

Hur hanterade du dessa? 

Identitetsverifiering  Se vilka svårigheter individen har känt i 
och med sin nya roll och vad gjorde 
individen för att hantera dessa (i hopp om 
att uppnå identitetsverifiering). 

Har du någon gång funderat 
på att sluta som chef? 

Rollkonflikt Få förståelse för om individen har upplevt 
en konflikt mellan jaget och chefsrollen. 

Vad skulle du ge för råd till en 
blivande chef?  

Rollkonflikt/Övergången mellan 
arbetsroller 

Få förståelse för vilka utmaningar 
individens ser i att träda in i en roll som 
chef. 

Känner du att chefsrollen har 
förändrat ditt beteende på 
något sätt?  

Övergången mellan arbetsroller Få förståelse för hur den nya rollen har 
påverkat individens beteende. 

Kan du berätta om några 
tillfällen då du fått positiv 
respektive negativ feedback 
på ditt chefskap? Hur 
hanterade du feedbacken?  

Övergången mellan arbetsroller Se hur individens anpassningsprocess har 
sett ut. 

Är du nöjd med din 
arbetssituation idag? Varför? 
Varför inte? 

Identitetsverifiering Se om rollidentiteten som chef är 
verifierad. 

Vart tror du att du befinner 
dig om 5 år? Är du chef eller 
ej - varför, varför inte? 

Identitetsverifiering Se om de tror att de är chefer fortfarande. 
Skapa en uppfattning om deras syn på 
chefskapet. 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor (reviderad version) 
 
Rollförväntningar 

● Skulle du vilja berätta om hur och varför du blev chef?  
 
Potentiella följdfrågor:  

- Hur skulle du beskriva dina tidigare chefer? 
- Hur tror du att omgivningens (medarbetarna och din chef) förväntningar ser ut på din 

chefsroll? 
- Hur såg du på chefsrollen innan du blev chef? 
- Har du alltid haft en strävan att bli chef? 
- Hur ser du på chefsyrket?  

 
Rollkonflikt 

● Skulle du vilja beskriva din tid som chef? Hur har du utvecklats i din arbetsroll? 
● Kan du berätta om några tillfällen då du fått positiv respektive negativ respons på ditt 

chefskap? Hur upplevde du det? Vilka känslor kände du? Vad gjorde du? 
 
Potentiella följdfrågor: 

- Vilka känslor har du känt under din utvecklingsfas? 
- Hur såg din upplärningsprocess ut? 
- Har du haft nytta av dina tidigare erfarenheter sedan du tog din an chefsrollen? 
- Hur känner du att du balanserar ditt arbets- och privatliv? 
- Har du någon gång funderat på att avtacka dig chefsrollen? 

 
Identitetsverifiering 

● Vilka skulle du säga är de största utmaningarna som du ställts inför och hur hanterade 
du dessa? 

 
Potentiella följdfrågor: 

- Hur ser dina förväntningar på chefsrollen ut? Hur vill du vara som chef? 
- Hur tror du att dina medarbetare skulle beskriva dig? 
- Har du någon gång ställts inför en situation där du känner att du inte kunnat eller har 

levt upp till omgivningens förväntningar? Om ja - hur hanterade du det?  
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Bilaga 3 - Förfrågan om medverkan i studien 
 

Hej! 

Vi är två studenter, Gabriella och Maria, från Handelshögskolan i Örebro som under våren 
skriver vår magisteruppsats inom området organisation och ledarskap. Vi intresserar oss för 
de spänningar som kan uppstå mellan den personliga- och professionella identiteten när en 
person tar sig an ett chefsuppdrag för första gången. Syftet med studien är att öka förståelsen 
för hur förstagångschefer anpassar sig till den nya rollen. Vi letar därför efter personer som är 
chefer i dagsläget men inte har varit det i mer än två år. Personerna kan vara chefer på både 
lägre och högre nivåer och på vilken avdelning som helst.  

Vi hör av oss till er i förhoppning om att ni har en eller flera anställda som uppfyller våra 
urvalskriterier och som skulle vilja medverka i studien och delta på en intervju som tar cirka 
en timme. Om du inte vet någon så skulle vi uppskatta om du kunde vidarebefordra vårt mail 
eller återkomma med kontaktuppgifter till någon som kan hjälpa oss vidare med att hitta 
respondenter. 

 

Vi ser fram emot att höra från er.  

 

Med vänlig hälsning  
Gabriella Weinsjö Lindén 
Maria Ormos 
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Bilaga 4 - Översikt respondenter 
 

Respondent Bransch Chefsbefattning Tid som chef 

Anna Industri Produktionschef 4 månader 

Emma Industri Planeringschef 12 månader 

Axel Industri Produktionsledare 7 månader 

Martin Hälsa och sjukvård Områdeschef 18 månader 

David Hälsa och sjukvård Verksamhetschef 23 månader 

Malin Restaurang Arbetsledare 9 månader 

Juni Bygghandel Butikschef 6 månader 

Therese Vård och omsorg Arbetsledare 18 månader 

Jonas Industri Supportchef 9 månader 

Erik Fintech Supportchef 18 månader 

 


