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Abstract 
 

Going from employee to manager within the same organization can be both stimulating and 

challenging for the individual. Our purpose of this study was to examine the experience of 

going from nurse to department manager. In this process, we have focused on the expectations 

that come with the position, the experience of changing the professional role and how the 

professional identity is reshaped. 

 

Previous research has shown that newly internally recruited managers deal with many 

challenges and that expectations do not always match the reality. Our theoretical starting 

point has been sociological theories about identity and roles. 

 

Our research method has been qualitative, and we have used semi-structured interviews for 

our data collection. In total seven newly recruited department managers were interviewed. 

The results showed that there were several expectations that could not be fulfilled completely. 

Expectations of being able to develop the organization often had to stand back for more 

urgent problems such as managing staffing, because of the shortage of people with the right 

competence. In the role transition several of the managers experienced that there was a 

difficulty in going from nurse, which is a well-established profession, to a managerial position 

which is more imprecise in its job description. In the formation of the new professional 

identity, we found that they felt that there was room to be a manager in your own way, but the 

manager identity in itself was not so important to them. Despite some setbacks, they were 

comfortable in their managerial position and had a belief that they would continue to develop 

in the managerial role. 
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Sammanfattning 
 

Att gå från anställd till chef inom samma organisation kan vara både utvecklande och 

utmanande för individen. Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka upplevelsen av 

att gå från sjuksköterska till avdelningschef. I den processen har vi fokuserat på förväntningar 

som kommer med positionen, upplevelsen av att byta yrkesroll samt hur yrkesidentiteten 

omformas. 

Tidigare forskning har visat att nyblivna internt rekryterade chefer handskas med många 

utmaningar och att förväntningar inte alltid stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Vår 

teoretiska utgångspunkt har varit sociologiska teorier som behandlar identitet och roller. 

Vår metod har varit kvalitativ och vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer vid 

datainsamlingen. Totalt intervjuades sju nyblivna avdelningschefer. Resultatet visade att det 

fanns flera förväntningar som inte kunde uppfyllas helt och hållet. Förväntningar om att 

kunna utveckla verksamheten fick ofta stå tillbaka för mer akuta problem såsom att hantera 

bemanning då det råder brist på personal med rätt kompetens. I och med rollövergången 

upplevde flera av cheferna att det fanns en svårighet i att gå från sjuksköterska, som är en 

väletablerad profession, till en chefsposition som är mer otydlig i sin arbetsbeskrivning. I 

formandet av den nya yrkesidentiteten fann vi att de upplevde att det fanns utrymme att vara 

chef på sitt eget sätt men själva chefsidentiteten i sig var inte så viktig för dem. Trots en del 

motgångar var de bekväma i sin chefsposition och hade en tro på att de skulle fortsätta 

utvecklas i chefsrollen. 

 

Nyckelord: förväntningar, rollövergång, yrkesidentitet, chef 
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1. Inledning 

1.1 Problemområde 

 
“Att bli chef för första gången är svårt nog. Att blir chef över sina före detta jobbarkompisar 

blir ofta förödande för den som inte genomgår en mindre personlighetsförändring.” 

(Shortcut, 28 sep. 2012) 

 

Att få möjligheten att avancera på sin arbetsplats kan vara smickrande och bekräftande. 

Samtidigt kan det vara en utmaning man aldrig vet om man är tillräckligt förberedd på. Råd, 

tips och skräckexempel finns i överflöd när någon ska bli chef för första gången. En 

Googlesökning på “att bli chef” generar i rubriker som; “Chefens sju dödssynder - undvik 

dem och lyckas som ledare”, “Chef avslöjar: 4 steg att bli chef - på två minuter”, “Tio 

misstag som gör det svårt att lyckas som chef”. Det verkar alltså finnas en djungel av 

rekommendationer, men hur gör man för att hitta sin väg och sin roll på just sin arbetsplats? I 

en studie av Hyun Hee Park, Becoming a manager: Coevolution of managerial knowledge, 

identity, and networks (2013) fann man att det finns en problematik i att omformulera sin 

professionella identitet utifrån upplevda sociala förväntningar i rollövergången. Kollegor, 

högre chefer och individen själv kan ha olika förväntningar på den nya rollen, vilken 

kompetens och vilka egenskaper som hänger ihop med den. En stor del av svårigheterna de 

nyblivna cheferna upplevde berodde på att de antaganden som gjorts om vad rollen skulle 

innebära, inte stämde överens med hur det faktiskt blev. 

 

Gammalt groll, missunnsamhet och oförenliga förväntningar från kollegorna är exempel på 

varför det kan bli svårt att få alla med sig. Om man blir chef över sina tidigare kollegor har 

man ingen möjlighet att göra ett första intryck och man förväntas rätta till alla felaktigheter 

och göra alla nöjda. Hur hanterar då nyblivna chefer mängden förväntningar, förhoppningar, 

rykten och alla normer som finns kring chefsrollen, i förhållande till hur hen själv vill vara 

som chef? För det ska väl vara roligt att gå till jobbet, eller? Att det finns en komplexitet i att 

gå från att vara anställd till att bli chef är tydligt. Vi vill därför studera detta närmare från 

nyblivna chefers perspektiv. 

 

1.2 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa studien till att utgå från just sjuksköterskor som blivit 

avdelningschefer. Vi har gjort denna avgränsning med anledning av att tidigare forskning 

inom ämnet kommit fram till intressanta resultat som vi skulle vilja studera vidare. Då 

sjuksköterskor befinner sig inom en tydlig och väletablerad profession tror vi det är en 

yrkesgrupp vars rollövergång till chef kan vara extra intressant att studera. De lämnar sin 

professionsidentitet och går in i en mer diffus yrkesroll.  
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1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att få en större förståelse för hur sjuksköterskor som blivit 

avdelningschefer formar och formas i sin professionella identitet. Vi är intresserade av att se 

hur de upplever sina egna och andras förväntningar som ställs på dem i samband med 

rollövergången. 

1.4 Frågeställningar 
 Vilka förväntningar hade de nyblivna avdelningscheferna på chefsrollen och hur 

överensstämmer de med tjänsten de nu har? 

 Hur upplever de processen att gå från att vara anställd till att bli chef? 

 Hur formas de i sin nya yrkesidentitet? 

 

1.5 Uppsatsens disposition 
Vi kommer först presentera hur forskningsläget ser ut i kapitlet Tidigare forskning. Därefter 

beskriver vi vår teoretiska utgångspunkt i kapitlet Teori. Sedan följer Metod där vi ger en 

redogörelse för vårt tillvägagångssätt vid datainsamlingen och analys av materialet. Därefter 

presenterar vi Resultat och analys. Sist kommer våra Slutsatser och Diskussion där vi 

sammanfattar våra tankar kring resultatet i förhållande till våra frågeställningar. 
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2. Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer vi redogöra för hur forskningsläget ser ut och vilka resultat man 

fått fram vad gäller processen att gå från anställd till chef. Vi använde oss av databasen 

Sociological Abstacts för att söka fram relevant forskning som gjorts på området. De sökord 

som använts är becoming manager, identity och role. De studier som sedan valdes ut är 

kvalitativa och fokuserar på olika delar i processen att bli chef. Det har visat sig vara en 

förändring av yrkesroll som är full av utmaningar och oförutsägbarheter. 

2.1 Varför man tar sig an en chefsposition 
I en norsk studie undersöktes sjuksköterskor och läkare, alltså kliniker, som blivit chefer över 

tidigare kollegor. I den fann man att majoriteten av de nyblivna cheferna hade känt sig 

övertalade av sin tidigare chef att ta chefspositionen. Många kände en press att ta 

chefspositionen då det i vissa fall inte fanns många andra kandidater till positionen. En del 

uttryckte att de var uttråkade av sina gamla arbetsuppgifter och behövde en ny utmaning 

(Spehar, Frich & Kjekshus, 2012:4). Vissa av klinikerna accepterade erbjudandet om en 

ledarposition då de ansåg att kliniker hade ett ansvar att finnas i ledarpositioner och vara 

representerade i ledarroller på ett sjukhus. De ville skydda den egna professionen från externa 

krafter och intressen. De uttryckte att de var tvungna att ta konsekvensen av ett sådant synsätt 

och inte bara tänka att det skulle appliceras på andra kliniker (ibid:5). De flesta av klinikerna i 

studien kände att de blivit väldigt dåligt förberedda inför den nya positionen och att de hade 

önskat sig en mentor att kunna diskutera med (ibid:5). De kliniker i studien som hade varit 

chefer ett tag hade lärt sig att det var en omöjlighet att ha koll på allt som hände i 

organisationen, vilket de initialt tänkte att de skulle ha. De hade också med tiden lärt sig att 

mer effektivt delegera arbetsuppgifter till annan personal (ibid:8).  

 

Forskarna menar att även om studien är gjord i Norge är resultaten applicerbara i andra 

länder, men att den ska förstås i en skandinavisk kontext med dess rådande kulturella normer 

om vilka anledningar som är socialt accepterade att nämna till att man sökt en chefsposition. 

De ger som exempel att de hade troligen haft fler deltagare som sagt att de ansåg sig vara 

födda till att bli ledare om studien gjorts i ett sammanhang där de åsikterna var mer socialt 

accepterade (ibid:8). Forskarna drar i sin studie slutsatsen att det är viktigt att tidigt 

identifiera, motivera och attrahera kandidater inom organisationen till att så småningom 

kunna ta chefspositioner. Det är alltså mycket betydelsefullt med ett starkt 

organisationsintresse i arbetsledningsutveckling (ibid:9). 

 

En annan studie som också intresserade sig för förväntningar på den nya chefsrollen är Linda 

Hills Becoming a manager: Mastery of a new identity. I den studerades 19 nya säljchefer 

under deras första år på positionen. En av deras största utmaningar var just att hantera att 

många av de förväntningar de hade på positionen inte stämde överens med hur det sen blev 

(Hill, 1994:12). De flesta cheferna hade förväntat sig en auktoritär roll vad gällde 

organisationens verksamhet men de hade inte förväntat sig att få ett stort personalansvar och 

att de skulle leda inte bara arbetet utan även personalen. Deras förväntningar på positionen 

berodde till stor del också på vilken motivation de haft till att söka tjänsten. Deras initiala 
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uppfattning om tjänsten hade tonvikt på chefens rättigheter och privilegier, snarare än en 

chefs olika plikter (ibid:27). 

 

Vi vill i vår studie undersöka hur tidigare sjuksköterskor upplever processen att gå från 

anställd till att bli chef. Ett avsnitt i den processen menar vi är att utforska varför de tog 

chefspositionen och vilka förväntningar de hade på den rollen. Vilken sorts anledningar de 

hade till att ta positionen tror vi kan påverka mycket hur de också upplever processen att gå 

från anställd till chef. 

2.2 Spänningen mellan att vara och samtidigt ständigt bli chef 
I studien Struggles of managerial being and becoming var syftet att undersöka utmaningen i 

att hitta och utveckla en chefsidentitet i relation till processen av att vara och samtidigt 

ständigt bli chef, och de personliga konflikter som är involverade i den processen. Att ständigt 

bli, som i studien beskrivs som ”becoming”, syftar till att vara i konstant utveckling. 

Forskaren studerade under två år, genom intervjuer och observationer, fem nyblivna chefer i 

två olika organisationer som under hela studien gick en utbildning i personlig utveckling 

kopplad till deras nya chefsposition (Andersson, 2010:167). 

 

Flera av cheferna uttryckte att de var trötta på fragmenterade chefsroller som kom av att 

ständigt försöka uppfylla olika kollegors förväntningar på dem, som i sin tur upplevdes tyda 

på en fragmenterad identitet. Flera av deltagarna i studien berättade att de förvisso kunde 

uppleva en stark självidentitet under utbildningen men att det var omöjligt att behålla den när 

de gick tillbaka till sina respektive verksamheter (ibid:171). Studiedeltagarna menade att det 

fanns förväntningar från organisationen och kollegorna på hur en chef skulle vara men att 

förväntningarna sällan stämde överens med deltagarnas egen preferens på chefsutövande. 

Arbetsrelationer är väldigt viktiga i processen att utforma en yrkesidentitet och den processen 

är inte enbart under den nyblivna chefens kontroll. Chefsidentitet är dialogisk och formas i en 

viss kontext och kan alltså inte helt och hållet följa individens personliga önskan om hur den 

vill vara som chef (ibid:172). 

 

Studien ville problematisera uppfattningen om att chefsrollen och agerandet är ett definitivt 

stadium man kan nå. Andersson menar istället att chefer och chefsidentiteter bör ses som en 

spänning mellan att praktisera sitt ledarskap, vara chef, och att ständigt omformas i sin roll till 

att bli chef (ibid:167). Att inneha titeln chef innebär alltså att man måste lära sig att hantera 

spänningen och konflikten mellan att kunna vara chef och samtidigt vara i ständig utveckling 

mot att bli chef. Konflikten kan upplevas som jobbig om chefen förväntar sig och strävar efter 

att hitta en stabilitet och säkerhet i sin chefsroll (ibid:168) Processen att bli chef går inte att 

separera från andra ständigt pågående processer, vilket betyder att i en absolut mening kan en 

chef aldrig helt vara chef utan att ständigt fortsätta bli chef. Vad en chef är och blir kommer 

att vara en kombination av vad sammanhanget kräver, hur varje chef känner att de borde vara 

och hur verksamhetens medlemmar vill att de ska vara. Att då ständigt försöka anpassa sig 

efter andras olika förväntningar på hur en chef är eller ska vara blir i sig självt en del av 

chefens skapande av sitt ”chefsjag” vilket ytterligare visar på att spänningen mellan att vara 

och bli chef är en ständigt pågående process (ibid:169). 
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Vi tror skapandet av en ny yrkesidentitet för en nybliven chef är väldigt viktigt och avgörande 

för hur hen upplever processen att gå från anställd till chef, speciellt om personen lämnar en 

yrkesidentitet bakom sig som är ganska klar och går mot en mer oviss yrkesidentitet. 

Förväntningar om hur en sådan identitet skapas och när, var och om den är slutgiltig, tror vi 

också påverkar hur den nyblivna chefen hanterar processen. 

2.3 Att lämna en stark professionsgemenskap 
Steen Wisborg (2004:64) har i sin studie som tar utgångspunkt i Etienne Wengers 

identitetsbegrepp, undersökt några danska sjuksköterskors upplevelse av att lämna 

professionsgemenskapen bland sjuksköterskor när de tog en position som chef över sin gamla 

yrkesgrupp. Graden av erkännande från kollegorna samt hur de nya cheferna kunde hantera de 

nya arbetskraven på att kunna förhandla på ett effektivt sätt, fann han vara avgörande för om 

de nya cheferna marginaliserades och dömdes ut som nya chefer eller om de av medarbetarna 

accepterades i chefsrollen. 

 

Att accepteras i chefsrollen av sina gamla kollegor menar Wisborg innebär att chefen hamnar 

i “periferin” (ibid:65) och då förstår chefen premisserna för sin nya position (ibid:73). 
Sjuksköterskeyrket beskrivs som en klassisk profession med ett samhällsmässigt erkännande 

av kunskapsbaser och färdigheter. Chefsprofessionen däremot beskrivs som ett yrke med 

mindre stark professionsgemenskap och professionsegenskaper. Kompetensen inom 

professionen beskrivs som lokal och även kontext- och organisationsberoende och inte 

generell såsom en sjuksköterskas kompetens. Från- och närvaro av just gemensamma 

professionsegenskaper och färdigheter beskrivs som rambetingelser för skapande av 

yrkesidentiteten (ibid:66). En nybliven sjuksköterskechef, Mette, beskrev att hennes gamla 

kollegor förväntade sig stöd från henne trots att hon nu blivit tvungen att vara lojal inför 

ledningens beslut kring hur verksamheten skulle bedrivas. Mette väntade därför in i det 

längsta med att meddela negativa beslut för att undvika motstånd. Hon saknade kollegornas 

acceptans men förstod att de inte var förtjusta i organiseringen på arbetsplatsen alla gånger 

(ibid:69). En annan nybliven chef i studien, Birgitte, upplevde att hon hade fått ändra sina 

prioriteringar och hitta andra sätt att vara en del av gemenskapen. Birgitte var väl införstådd 

med vad chefspositionen innebar och sörjde inte att hon inte längre kunde vara med i 

gemenskapen till lika stor del som förut. Båda cheferna kämpade mycket med behovet av att 

vara omtyckt bland sina medarbetare (ibid:70). De behövde utveckla en distans till sina 

medarbetare för att kunna hantera kraven från ledningen (ibid:71). 
 

Forskaren menar som sagt att den nya chefen antingen kan hamna i periferin och accepteras, 

eller dömas ut som chef och bli marginaliserad. Ett visst mått av icke-deltagande i 

yrkesgemenskapen, i detta fall sjuksköterskor, är nödvändig för att chefen överhuvudtaget ska 

kunna vara deltagande och ändå med i arbetsplatsgemenskapen i stort. Så var fallet för 

Birgitte, som förstod att hon inte kunde vara med på samma sätt som förut. Hon accepterades 

av kollegorna och hamnade därför i “periferin”. Forskaren beskriver Mette som 

marginaliserad av sina tidigare kollegor. Icke-deltagandet dominerar och hon känner att 

yrkesövergången präglas av ensamhet och saknad av den gamla yrkesgemenskapen (ibid:73). 
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Att involvera personalen i besluten som gäller dem fann forskaren också vara viktigt för att 

den nya sjuksköterskechefen skulle accepteras av personalen. Det är alltså av betydelse att 

chefen hittar och utnyttjar utrymmen för förhandling med personalen i besluten, då det är 

något de förväntar sig av en ledare (ibid:74). Att gå från sjuksköterska till att bli chef innebär 

alltså möjligheter och/eller risker. Det finns en risk för att den nya chefen känner att avskedet 

av den gamla yrkesidentiteten ödelägger dem helt och att de inte kan ersätta den upplevda 

förlusten med en ny gemenskap. Ett annat scenario menar Wisborg (2004:75) är att de 

upplever att möjligheten till att få utvecklas i sitt yrkesliv väger över i processen. 

 

Att lämna den gamla yrkesgruppen, speciellt om den har en tydlig 

yrkesprofessionsgemenskap, och man upplever att man inte kan hitta en ersättning för den 

gemenskapen, kan vara svårt att hantera för nya chefer. Vi tänker att bemötandet en nybliven 

chef får från sina kollegor är ett underlag för hur chefens nya yrkesidentitet skapas. 

2.4 Gemensamma resultat i tidigare forskning 
Även om studierna har olika inriktningar i processen att gå från anställd till att vara chef fanns 

det teman som nämndes i alla studierna. Bland annat vikten av att vara omtyckt av sina 

tidigare kollegor. Den nya chefen behövde fatta tuffa beslut som kanske inte skulle bemötas 

positivt hos kollegerna. De behövde då kollegornas stöd för att överkomma motståndet som 

kan uppstå vid tuffa beslut och att kollegorna förstod den svåra utmaningen. Studierna tar 

också upp att det är viktigt att chefen av kollegorna tillåts förändras i och med att denne nu 

har en annan arbetsroll än tidigare. Många studiedeltagare upplevde också att de fick lära sig 

arbetsledning allteftersom men hade önskat mer exakta direktiv om hur de skulle vara som 

ledare. Studierna beskriver också att många av deltagarna upplevde brist på stöd från 

organisationens sida i övergången från anställd till chef trots att deltagarna i studierna var 

internt rekryterade och fanns i organisationen innan de fick chefspositionen. Svårigheten att 

veta vad eller om de nya cheferna fick delegera arbetsuppgifter beskrevs också i studierna. Vi 

tror det hänger ihop med att cheferna vill klara av sin nya roll och vara till lags, omtyckta och 

visa att de klarar av rollen som de fått. 
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3. Teori  
I det här avsnittet går vi igenom vilka teorier som kommer ligga till grund för analysen av vårt 

insamlade material. Vi har valt att låta Erving Goffmans teori om roller och aktörer vara 

grunden för vårt teoretiska synsätt. Vi tänker oss att flertalet möjliga situationer och fenomen 

som kan tänkas uppstå i processen, kan ramas in och belysas med dessa teorier. Vidare tar vi 

upp George Herbert Meads tankar om hur vi förvärvar våra olika ”jag” i interaktion med 

andra. Slutligen går vi in på två olika identitetsbegrepp, Anthony Giddens självidentitet samt 

Etienne Wengers arbetsidentitet. Med dessa två hoppas vi få en bred grund för förståelsen 

kring skapandet av identiteten.  

3.1 Roller 
Goffman (1961:86) talar om roller som något vi iklär oss hela tiden beroende på vad vi gör 

och var vi befinner oss. När vi är på arbetet går vi in i vår arbetsroll och ser därmed på vår 

identitet på ett visst sätt och agerar utifrån rollen. Vi har förväntningar på rollen eftersom den 

blir en symbol för något. Goffman tar som exempel rollen att vara läkare, den innebär en viss 

typ av interaktion tillsammans med sjuksköterskor och en helt annan tillsammans med 

patienter. Han menar att självet i princip inväntar roller att träda in i för att på så vis skapa 

grunden för en självbild. Samtidigt bildas en bas hos andra för att de ska kunna skapa sig en 

bild av vem de möter och vilka förväntningar som tillkommer på rollen. En individ måste se 

till att intrycket hen ger stämmer överens med rollen de har för stunden (ibid:87). 

Rollkonflikter kan uppstå när en individ känner att hen innehar två roller som inte är 

kompatibla med varandra, med andra ord när man inte kan leva upp till förväntningarna som 

ställs på två roller samtidigt. Det kan handla om en arbetande kvinna som förväntas jobba hårt 

av sin chef men samtidigt förväntas spendera mycket tid med sina barn i sin roll som mamma 

(ibid:91).  

 

Goffman (1961:90) gör skillnad på att ha åtagit sig en roll och att känna koppling till en roll. 

Ett par som vill adoptera kan känna en koppling till föräldrarollen men har inte kunnat åta sig 

rollen som föräldrar, medan föräldrar som vill adoptera bort sitt barn kanske tvärtom inte 

känner en koppling till rollen men ju faktiskt fortfarande har åtagit sig rollen. Rolldistansering 

menar Goffman (1961:108) inträffar när det sker en separation mellan individen och den 

antagna rollen. Rollen blir inte en identitet, utan kvarstår som en roll individen spelar. En 

servitris kan till exempel förklara sitt yrkesval med att hon enbart gör det för att klara av att 

finansiera studierna. Hon har åtagit sig rollen men kan knappast identifiera sig med den. 

 

Goffman (2014:25) delar in rolltagandet i två extremiteter, två ytterligheter på ett kontinuum. 

Han menar att man kan vara helt duperad av sitt eget framträdande och vara uppriktigt 

övertygad om att det finns en genuin äkthet i det som förmedlas och på så vis vara helt 

uppslukad av rollen. På andra sidan befinner sig den som inte alls låter sig övertygas av sitt 

eget agerande. Denne blir därmed en cynisk aktör som egentligen inte har något intresse för 

om åhörarna uppfattar framträdandet som uppriktigt. Om detta är fallet kan aktören ändå 

känna ett nöje och en mening med rollen hen spelar. Det kan handla om en underordnad som 

ger en överordnad ett alltför översvallande mottagande, inte nödvändigtvis för att tillgodogöra 

sig personliga fördelar utan för att aktören tror att det förväntas av denne. 
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3.2 Dramatiskt förverkligande 
När det gäller hur vi vill framställa oss inför andra, och kunna styra den uppfattning andra får 

om oss talar Goffman (2014:35) om ett dramatiskt förverkligande. I vissa yrkesroller är det 

mindre tydligt vad personen i fråga egentligen gör under sin arbetsdag. Det är till exempel 

mer uppenbart och mätbart vad en bilmekaniker har åstadkommit under en dag och mindre 

tydligt vad en avdelningschef har för arbetsuppgifter, sett utifrån hur andra, de runt omkring 

oss, uppfattar vad vi gör. Goffman (2014:36) tar som exempel skillnaden i hur två olika typer 

av sjuksköterskors arbetsuppgifter uppfattas av patienterna. Sjuksköterskan på en 

operationsavdelning gör mycket konkreta saker som syns med blotta ögat medan en 

sjuksköterska på den medicinska avdelningen mer observerar patienterna utifrån en diagnos 

som ställts, vilket gör att andra kan ha svårare att se vad hen faktiskt gör. Det handlar alltså 

om att kunna dramatisera vad man gör och utifrån det kan människor i ens omgivning komma 

att värdera rollen man har. Att dramatisera sitt arbete kan innebära problem dock då vissa 

yrken och positioner innebär så diffusa och övergripande arbetsuppgifter att det skulle krävas 

alltför mycket tid och energi åt själva uppgiften att visa upp vad man faktiskt gör (ibid:37). 

3.3 ”I och Me” 
Mead (1976:109) menar att jaget inte är något vi har med oss redan från födseln, utan är något 

som utvecklas i individen genom processer av erfarenheter och aktiviteter. Jaget står separerat 

från kroppen och fungerar som ett objekt i sig självt. Kroppen kan vara närvarande och utföra 

saker på ett intelligent sätt utan att jaget finns med i upplevelsen. Detta är till exempel våra 

vanehandlingar vilka utförs när vi befinner oss i en värld som vi är så pass anpassade till att 

inget tänkande ingår. Dessa kan ta plats i erfarenheten utan att kopplas till jaget. Mead 

(1976:111) beskriver att när han pratar om ”kommunikation” handlar det om den typen där 

individen blir ett objekt för sig själv, när kommunikationen inte bara är riktad till andra utan 

även till sig själv.  

 

Utifrån detta har Mead utvecklat begreppen ”I” och ”me” som syftar till att jaget består av 

både ett ”I” som subjekt och ett ”me” som objekt. Jaget skapar ett ”me” när vi interagerar med 

andra i och med att det får responser på vad vi gör och säger. När en självmedvetenhet 

infinner sig och vi agerar utifrån den respons vi får av andra och ser på oss själva från den 

andres perspektiv, då har vi att göra med vårt ”me”. Om vi möter en person på gatan tar vi 

hans attityd i förhållande till vårt eget jag. När han går åt ett håll tvingas vi gå åt det andra och 

vi har hans respons som en attityd inom oss själva. Detta innefattar något mer än att bara 

instinktivt svänga åt höger utan självmedvetande. Det är när vi har den andres attityd som 

kontroll för hur vi ska agera som vi har självmedvetande, och upplevelsen i vårt jag är det 

som benämns som ”me” (ibid:146). När vårt jag istället spontant och instinktivt reagerar på 

andras attityder utan att själv anta dessa, reagerar vi med vårt ”I” (ibid:133). Det är alltså när 

vi inte reflekterar över oss själva i vår omgivning och handlar utifrån det som vi har att göra 

med vårt subjektiva jag. Jaget är således objekt och subjekt på samma gång eftersom delarna 

har olika egenskaper och funktioner i den sociala processen. 
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3.4 Självidentitet 
I och med uppkomsten av moderna samhällen, och specifikt genom arbetsdelningen, har 

individen fått större utrymme och hamnat i fokus. När Giddens (1991:30) talar om självet tar 

han upp att det idag är ett reflexivt projekt som varje människa har ett ansvar över. Han menar 

att vi ständigt omvärderar oss själva mot bakgrund av nya erfarenheter och informationer som 

vi får ta del av.  

 

Giddens (1991:47) menar att människan i moderniteten vet både vad hon gör och varför hon 

gör något. De sociala regler som reproduceras i våra handlingar är något vi reflekterar över 

kontinuerligt och tar med oss för att ”gå vidare” i livets många olika sammanhang. Denna 

reflexiva medvetenhet karakteriserar allt handlande och människor kan i princip alltid tolka 

och redogöra för varför de handlat som de gjort. Vidare lägger Giddens (1991:94-95) fram att 

genom att ständigt reflektera över vilka vi är, blir vi vad vi gör oss till. Med jämna mellanrum 

ställer vi oss frågor och reflekterar över hur vi kan använda det här tillfället till att förändras. 

Han menar vidare att själva kärnan i självidentiteten utgörs av självbiografin. Att till exempel 

föra dagbok och på det sättet reflektera över oss själva för att bevara en självkänsla. Vi har ett 

behov av självförverkligande och söker efter vårt sanna jag som ställs i kontrast mot vårt 

falska jag. 

3.5 Arbetsidentitet 
Etienne Wenger (1998:153-154) belyser hur identitet är något vi lär oss, att det är en 

pågående process som uppstår i ett samspel mellan att delta och att betrakta något. Identitet 

kan inte förstås som om den vore en kärna i personligheten. Den kan heller inte ses som något 

vi förvärvar vid en viss tidpunkt i livet. Identitet är istället något som ständigt pågår och 

formas i individen. Vi förhandlar med och omdefinierar vår identitet genom hela livet. 

 

När en individ ska ta sig an en ny roll på till exempel en arbetsplats uppstår en situation där 

hen måste hantera det främmande och obekanta. En osäkerhet i hur vi ska interagera med 

andra kan bli tydlig då vi inte har samma referensram och förförståelse. Ett icke-medlemskap 

formar på det sättet vår identitet genom att vi tvingas konfrontera det okända. Vi definierar 

oss själva genom vad vi känner igen och inte känner igen, vad vi förstår och inte förstår 

(ibid:153). Wenger (1998:164) betonar att vi inte producerar våra identiteter enbart utifrån 

vad vi är, utan lika mycket utifrån vad vi inte är. 

 

Som individer kan vi identifiera oss med något men vi kan också av andra bli identifierad som 

något. Identifiering är med andra ord både något vi gör mot oss själva och något andra gör 

med oss. Vi ser på oss själva i termer av att vara, såsom att vara vuxen, att vara förälder, att 

vara chef och så vidare. Andra människor sätter stämplar på oss såsom att vara en bra eller 

dålig chef, någon som passar in eller någon som verkar vara underlig. Identifikation är alltså 

en process som både sker i relation till något och utifrån våra erfarenheter (ibid:191). Även 

om Wenger pratar om arbetsidentitet kommer vi konsekvent använda oss av begreppet 

yrkesidentitet fortsättningsvis. 
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3.6 Sammanfattning tidigare forskning och teori 
Förväntningar på och motivationen till att söka en chefsposition, att kunna vara men också att 

hela tiden utvecklas i sin roll samt upplevelsen av att lämna den gamla yrkesgemenskapen och 

skapa sig en ny yrkesidentitet, är faktorer vi är intresserade av att undersöka i vår studie. Med 

en sådan tidigare forskningsgenomgång har vi ett bra underlag för att försöka få en helhetsbild 

av upplevelsen att gå från anställd till att ta en chefsroll. En teoretisk utgångspunkt i 

identitetsteorier, rollteorier och hur vi hanterar våra egna och andras förväntningar på de nya 

rollerna blir en bra hjälp för oss i analysen av vårt insamlade material. 
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4. Metod 
I det här avsnittet kommer vi att beskriva hur vi har valt datainsamlingsmetod och hur vi har 

gått tillväga vid datainsamling och analys av materialet. 

4.1 Datainsamlingsmetod 
När det gäller att välja datainsamlingsmetod är det viktigt att vara noggrann med vilka 

metoder man väljer och att de ska passa frågorna man har ställt sig (Widerberg, 2002:65). Vi 

vill studera upplevelsen av processen att gå från anställd till chef och vi har därför valt att 

göra en kvalitativ studie. Bryman (2011:340) beskriver att vad som karakteriserar kvalitativa 

studier är att tonvikten ligger på ord och inte på kvantiteten och att dess syn på forskning är 

tolkande. Kritik som riktats mot kvalitativ forskning är att den är alltför subjektiv och att 

resultatet av forskningen kan ha för mycket tonvikt på forskarens personliga uppfattning av 

vad som är betydelsefullt i resultatet (ibid:368). Vi är medvetna om att en kvalitativ studie är 

mindre generaliserbar än vad en kvantitativ studie är, där kvantiteten går före individens 

uppfattning om sin egen verklighet (ibid:40-41). Det är just individens uppfattning om sin 

omvärld som vi vill studera och har därför valt att samla in våra data genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa intervjuer kan vara utformade som väldigt öppna och 

anta formen av en diskussion eller konversation snarare än en intervju (Mason, 2002:62). Vi 

har dock arbetat fram en intervjuguide med ämnen och frågor vi vill utforska, även om 

intervjupersonerna har fått svara fritt och frågorna inte alltid har kommit i exakt samma 

ordning vid varje intervju (Bryman, 2011:415). 

4.2 Urval av intervjupersoner 
Vi använde oss av ett målinriktat urval vid valet av deltagare för vår studie. Målinriktade 

urval har som syfte att välja enheter på ett strategiskt sätt så att de passar för studiens syfte 

och frågeställningar (Bryman, 2011:392). Då vårt syfte är att undersöka hur sjuksköterskor 

som blivit avdelningschefer hanterar den rollövergången blev det naturligt för oss att utgå från 

landstinget i val av deltagare. Vi kontaktade HR-ansvariga på fyra olika enheter för vilka vi 

presenterade studiens syfte och vilka kriterier vi hade för eventuella deltagare. Kriterierna var 

att de skulle vara legitimerade sjuksköterskor och helst blivit avdelningschefer inom det 

senaste året, just för att de fortfarande skulle vara relativt nya i rollövergången. Vi förhörde 

oss om möjligheten för de HR-ansvariga att hjälpa oss hitta relevanta intervjupersoner och 

fick därefter svar från tre av dessa om nyblivna chefer som tackat ja till en intervju. Totalt 

intervjuades sju avdelningschefer från tre olika sjukhus, varav två av deltagarna hade arbetat 

lite mer än ett år på sin tjänst.  

4.3 Intervjuguidens utformning 
Bryman (2011:419) menar att vid utformning av intervjuguiden kan man med fördel skapa 

teman som underlättar att besvara studiens frågeställningar. Vi utgick därmed från tre 

huvudteman när vi formulerade våra intervjufrågor. Det första temat var förväntningar där vi 

ställde frågor som handlade om vilka förväntningar intervjupersonerna upplevt från både sina 

chefer, personalgruppen och sådana de haft på sig själva. Det andra temat tog upp 

rollövergång där vi bland annat ville veta hur de hanterat den och hur upplevelsen varit att 

vara chef över medarbetare med samma profession som de själva. Det tredje och sista temat 
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handlade om yrkesidentitet där vi försökte få fram hur de såg på sig själva i chefsrollen och 

om de kunde identifiera sig med den. Vi hade även inledande bakgrundsfrågor som handlade 

om hur länge de arbetat i organisationen, hur deras tjänst såg ut idag och hur de hade fått den 

nya positionen. Vid formulerandet av intervjufrågorna har vi försökt ge utrymme för 

intervjupersonerna att associera fritt och inte vara ledande eller rikta frågorna åt något 

specifikt håll. Totalt innehöll intervjuguiden 33 frågor och utöver dessa ställdes olika 

följdfrågor till de olika intervjupersonerna beroende på hur de besvarade frågorna. Vissa 

följdfrågor i de tidiga intervjuerna blev till standardfrågor i de senare då vi tyckte de fångade 

en viktig aspekt. Intervjupersonerna har inte alltid fått exakt samma frågor och frågorna har 

inte alltid kommit i samma ordningsföljd, men detta är något typiskt för semistrukturerade 

intervjuer. På så sätt följer man ändå intervjupersonens berättelse och fångar upp teman man 

vill ta upp utifrån vad personen pratar om just då.  

4.4 Genomförande av datainsamling 
I det mail som gick ut till avdelningscheferna informerade vi om att intervjun skulle ta 

ungefär en timme och att cheferna fick erbjuda och välja en tid och plats som passade dem. 

Att själv få välja tid och plats för intervjun menar Kvale & Brinkman (2014:170) uppmuntrar 

intervjupersonen till att verkligen ge sin egen syn på omvärlden. Sex av de sju 

intervjupersonerna intervjuades på arbetstid antingen på sitt kontor eller i ett grupprum på 

avdelningen. Den sjunde personen intervjuades efter arbetstid i ett grupprum på ett bibliotek. 

Vi genomförde sex av intervjuerna tillsammans. Den av oss som inte medverkade vid den 

sjunde intervjun transkriberade den och fick på så sätt en upplevelse av intervjupersonen 

ändå. Vid de intervjuer där vi båda var med hade en av oss huvudansvaret för intervjun och 

förde intervjun framåt medan den andre ställde följdfrågor. Genom att vara med på varandras 

intervjuer så långt det var möjligt kunde vi lättare säkerställa att vi verkligen följde upp 

relevanta teman för oss som intervjupersonen tog upp.  

 

Upplevelsen vi fick av intervjupersonerna var att de gärna delade med sig av sina 

erfarenheter, vare sig de var bra eller dåliga. De var samarbetsvilliga och tillmötesgående och 

var alla intresserade av att ta del av det färdiga materialet när vi var klara.  Intervjuerna tog 

mellan en och en och en halv timme. Vi upplevde att intervjuerna fick ta tid och att ingen 

upplevdes stressad trots att det var uppenbart att alla chefer hade mycket att göra. När vi 

transkriberade intervjuerna tog vi även med hostningar, skratt och tvekande svar för att 

försöka ge en så rättvis bild som möjligt av intervjun och hur de kom fram till sina svar. 

4.5 Etiska överväganden 
De etiska överväganden vi gjort i studien är utformade från Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Vi 

fokuserade på de fyra huvudkraven som finns för att skydda individer som deltar i forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet 
Samtliga intervjupersoner informerades om vår studies syfte, först en övergripande 

beskrivning i mailet de fick, därefter informerades de i detalj om syftet med studien i samband 
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med intervjun. Vi beskrev också vilka vi var och att vi kom från Örebro Universitet. 

Informationskravet säger att deltagarna ska informeras om alla inslag i studien som kan 

komma att påverka deras villighet att medverka. Detta följde vi genom att berätta om studiens 

planerade förfarande. Vi informerade dem om att deras deltagande var frivilligt och att de när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

 

Samtyckeskravet 
I den allmänna mailförfrågan som gick ut till avdelningschefer inom landstinget fick 

intervjupersonerna själva erbjuda sin medverkan i studien, vilket följer samtyckeskravet att 

man själv ska få bestämma över sin medverkan i en studie. Samtliga intervjupersoner gav 

också sitt samtycke till att intervjuerna spelades in. Samtyckeskravet innebär också att en 

studiedeltagare har rätt att själv bestämma på vilka villkor personen deltar i studien. 

 

Konfidentialitetskravet 
Deltagarna informerades också om konfidentialitetskravet och att personuppgifter som 

framkom i studien skulle behandlas med största möjliga konfidentialitet och att deras 

deltagande var anonymt. Vi meddelade dem om att deras namn, avdelning och sjukhus inte 

skulle framkomma i resultatet. I vår analys har vi gjort överväganden för att kunna möjliggöra 

att konfidentialitetskravet följs. Vi har i vår resultatdel gett var och en av cheferna en 

slumpmässig siffra för att siffran inte ska härleda till ordningen de intervjuades i. Vi har varit 

hänsynstagande vid val av citat och har med försiktighet undvikit att ta med utmärkande drag 

som eventuellt skulle kunna härledas till en specifik intervjuperson. 

 

Nyttjandekravet 

Vi informerade i mailet och vid intervjutillfället också om nyttjandekravet och att materialet 

som samlades in endast skulle användas för studiens syfte och inget 

annat.                                             

4.6 Analysmetod 

Fejes & Thornberg (2015:162) tar upp fenomenografi som en lämplig metodansats för att 

analysera semistrukturerade intervjuer. Den kan med fördel användas när syftet är att beskriva 

människors sätt att förstå fenomen i sin omvärld. Vi valde därför att använda oss av en 

fenomenografisk modell vid analysen av vårt insamlade material, då det passar vår studie och 

vårt syfte. Modellen går i sju steg och vi kommer här beskriva hur vi jobbade med de olika 

stegen. 

 

1. Bekanta sig med materialet 

Efter transkriberingen läste vi igenom intervjuerna ett par gånger var och skrev löpande ned 

våra tankar och uppfattningar om vad som sades. 

 

2. Kondensation 

I det här steget gjorde vi tillsammans sammanfattningar av alla intervjuerna. Vi redogjorde för 
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vilka som var de mest framträdande och återkommande teman och markerade i materialet 

vilka stycken som handlade om vad. 

 

3. Jämförelse 
Här jobbade vi med att jämföra intervjuerna och försöka se vilka likheter som fanns men 

också vilka skillnader som framkom. Intervjupersonerna kunde beskriva samma fenomen på 

olika sätt men mena samma sak, och tvärtom kunde två beskrivningar verka lika men 

egentligen syfta på olika saker. 

 

4. Gruppering 
Nästa steg blev att skapa kategorier för styckena och försöka relatera dem till varandra. 

 

5. Artikulera kategorierna 

Vi tydliggjorde sedan för oss själva vad som skulle ingå i varje kategori, hur stor variationen 

skulle få vara inom varje kategori för att bibehålla en sammanhängande struktur. 

 

6. Namnge kategorierna 

De tre huvudkategorierna vi utgick ifrån är de vi formulerade i intervjuguiden; förväntningar, 

rollövergång samt yrkesidentitet. Dessa fick sedan ett antal underkategorier som formades 

utifrån det insamlade materialet. Underkategorierna syftade till att strukturera upp och hjälpa 

oss besvara våra frågeställningar.  

 

7. Kontrastiv fas 
Här försökte vi se om det fanns stycken som passade in i fler än en kategori och hur vi skulle 

förhålla oss till det. I vissa fall bestämde vi att ett citat exklusivt skulle presenteras i en viss 

kategori medan andra har analyserats med två olika perspektiv i två olika kategorier då vi 

ansett att det varit nödvändigt för de frågeställningar vi vill ha svar på. 

 

Vi har ibland fått jobba med de olika stegen parallellt och vissa gånger har vi fått gå tillbaka 

och göra om vissa steg. Materialet har alltså jobbats med fram och tillbaka för att få en större 

förståelse och med en önskan att göra materialet rättvisa i analysen. 

4.7 Validitet, reliabilitet och generalisering 
 

Validitet 
Validitet i en studie handlar om huruvida man kan uppvisa att man mäter det man avser att 

mäta (Mason, 2002:39). För att öka validiteten i en undersökning kan man använda sig av 

pilotstudier som innebär att man kontrollerar att frågorna fungerar som man tänkt sig 

(Bryman, 2011:258). Vi tog hänsyn till detta genom två pilotintervjuer för att kontrollera 

eventuella brister och ha möjlighet att göra om intervjuguiden så att den ännu mer skulle 

motsvara studiens syfte. Dessa resulterade i att vi omformulerade, strök och la till frågor. Den 

reviderade intervjuguiden testades sedan ännu en gång för att kontrollera att frågorna 

fungerade som vi tänkt. Andra överväganden vi gjort för att öka validiteten är att vi inför 
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intervjuerna hade förberett förklaringar av de centrala begreppen “roll”, “rollövergång” och 

“yrkesidentitet” för att intervjupersonerna skulle förstå vad vi syftade på. Under intervjuerna 

hade vi även som ambition att ställa tolkande frågor vilka syftar till att få bekräftat från 

intervjupersonen att vi tolkat den rätt. Det blev sedan tydligt för oss i transkriberingsprocessen 

att vi kontinuerligt ställt dessa typer av frågor vilket gjort att vi känt oss mer säkra i analysen. 

Vid ett tillfälle i analysen där vi inte var säkra på hur vi skulle tolka ett citat kontaktade vi 

intervjupersonen via mail för att förhöra oss om att vi tolkat rätt. Detta är en form av 

respondentvalidering (Bryman, 2011:353).  

 

Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att kunna mäta hur exakt ett resultat är och riktar sig främst till 

kvantitativa studier, men används även vid kvalitativa där man delar upp begreppet i extern 

och intern reliabilitet. Extern reliabilitet syftar till i vilken utsträckning undersökningen kan 

replikeras, det vill säga upprepas och generera samma resultat. Eftersom det är omöjligt att 

“frysa” en social miljö kan det bli svårt att ta hänsyn till extern reliabilitet (Bryman, 

2011:352). Då vår studie avser just dessa personers upplevelse av deras egen rollövergång 

anser vi inte att målet har varit att nå hög extern reliabilitet. Intern reliabilitet handlar om att 

forskare inom samma forskarlag kommer överens om hur de ska tolka det de får fram 

(Bryman, 2011:352). Den interna reliabiliteten tog vi hänsyn till genom att vi läste igenom de 

transkriberade intervjuerna var och en för sig och förde anteckningar. Vi arbetade med det på 

ett sådant sätt att vi lärde känna materialet och fick en känsla för hur det såg ut för var och en 

av cheferna. Vi satt sedan tillsammans och sammanfattade varje intervju och de områden och 

teman som var mest utmärkande. Vid ett flertal tillfällen diskuterade vi hur något skulle tolkas 

och vad intervjupersonen ville betona. I så stor utsträckning som möjligt har vi också använt 

intervjuguiden på ett konsekvent sätt och intervjupersonerna har till största del fått svara på 

samma frågor. Ordningsföljden och eventuella följdfrågor har dock som nämnts tidigare 

varierat i de olika intervjuerna för att följa intervjupersonernas berättelser.  

 

Generalisering 

Generalisering handlar om i vilken utsträckning resultatet går att överföra till andra situationer 

och populationer. Intervjupersoner i en kvalitativ studie är inte representativa för en hel 

population och resultatet blir därmed svårt att överföra på andra populationer. Resultatet kan 

istället generaliseras till teori (Bryman, 2011: 369). Vårt resultat kan därför inte generaliseras 

till att gälla för alla övergångar från anställd till chef men kan ligga till grund för teoretiska 

slutsatser. 
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5. Resultat och analys 
I det här avsnittet kommer vi presentera vårt resultat och analysera det med hjälp av våra 

valda teorier och den tidigare forskningen som presenterats. Vi har valt att strukturera upp 

vårt resultat utifrån de tre huvudteman som berörs i våra frågeställningar: förväntningar, 

rollövergången och yrkesidentitet. 

5.1 Presentation av intervjupersoner 
Avdelningscheferna i vår studie bestod av fem kvinnor och två män som arbetar på tre olika 

sjukhus. De är alla legitimerade sjuksköterskor i grunden och befinner sig i ett åldersspann på 

40-60 år. Den som haft sin position kortast tid har haft den i två månader och den som haft 

längst har haft den i 15 månader. Vissa har rekryterats från sin egen avdelning medan andra 

har kommit från andra avdelningar på samma sjukhus. De som rekryterats från sin egen 

avdelning kommer vi i analysen att benämna som “intern” och de som kom från en annan 

avdelning som “extern”. Majoriteten av dem har cirka 40 personer under sig.  

5.2 Förväntningar 

5.2.1 Egna förväntningar på positionen 
De flesta cheferna hade höga förväntningar på rollen och uttryckte att en stor anledning till att 

de tog tjänsten var att de ville vara med och utveckla verksamheten och implementera sina 

idéer. Som sjuksköterskor hade de sett brister i organiseringen och därmed också möjligheter 

att förbättra och underlätta arbetet på avdelningen. Trots denna drivkraft blev det snabbt 

påtagligt för majoriteten av cheferna att det var en hel del annat som kom att ta upp deras tid. 

På de flesta avdelningarna var det ganska turbulent när cheferna tillträdde. På vissa 

avdelningar berodde det just på chefsbytet då personalen blev av med någon de känt länge och 

som de var trygga med. Den nya chefen kunde då få möta en del skepsis och missnöje vilket 

gjorde att det allra första den fick koncentrera sig på var att lära känna arbetsgruppen och 

skapa ett förtroende. På andra avdelningar var det turbulent redan innan personen tillträdde 

sin nya tjänst. Arbetsmiljön var dålig, avdelningen var väldigt underbemannad och tuffa 

beslut hade tagits som dragit ned stämningen. Det fanns en önskan från personalen om att den 

nya chefen skulle vara närvarande och stå upp för dem. Det viktiga i det läget var då att först 

och främst finnas där för gruppen, vara tydlig och skapa en trygghet på avdelningen. För en 

chef såg det lite annorlunda ut då hon tog över en välmående avdelning och där det inte var 

brist på personal utan verksamheten fungerade bra. Den här chefen hade varit anställd elva år 

på samma avdelning och hade under sin tid varit med i olika projekt och såg nu chansen att få 

fortsätta utveckla verksamheten med sina idéer. Personalen var dock nöjda som det var och 

därmed inte så förändringsbenägna. Det fanns snarare en oro vid chefsbytet och en önskan om 

att det skulle förbli som det var. 

 

Något som förvånade nästan alla intervjupersoner var att det ingick så mycket mer i deras 

uppdrag än vad de hade kunnat tro. Som avdelningschef sitter de med i många olika grupper 

och går på många möten som tar upp tid de egentligen skulle vilja lägga på verksamheten. 

Flera av cheferna uttryckte också att de haft stora problem med den rådande 

sjuksköterskebristen vilket gjort att bemanna personal till alla pass tagit upp en stor del av 
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chefernas tid. De upplevde också att mycket av arbetet gick ut på att behöva finna kortsiktiga 

lösningar till akuta problem. En chef beskrev det såhär: 

 

”Om man säger såhär, det är ju mycket förväntningar på att man ska utveckla 

och du sitter på massa möten och från varje möte har du med dig nånting som 

du ska fortsätta jobba med. Du kanske går på tio möten med tio olika personer 

som alla skickar med ’nu ska ni göra det här’, men du får inte tid för det, du 

har inte möjlighet att göra det. [...] Och kanske bemanna en helg, det tar en 

heldag och det är bara borta. Hantera kanske någon konflikt eller ja det kan 

vara vad som helst. [...] Mina förväntningar var att jag skulle jobba med min 

avdelning, jag skulle utveckla verksamheten, men det är mycket runt omkring. 

Alldeles för mycket.” (Chef 3, ett år i tjänsten, intern) 

 

Detta kan liknas vid det Hill (1994) kom fram till i sin studie om hur förväntningarna cheferna 

hade på positionen hängde ihop med vilken motivation de haft till att söka tjänsten. Dessa 

chefer hade haft fokus på privilegier snarare än plikter. Cheferna i vår studie hade helt klart 

andra förväntningar och andra saker som motiverade dem till att ta tjänsten men resultaten 

skulle kunna jämföras då våra chefer motiverades av tanken att få vara med och påverka och 

göra sin röst hörd. Det blev dock inte alltid som de förväntat sig i och med alla andra plikter 

som kommer med chefsrollen. 

5.2.2 Förväntningar på sig själv i rollen 
I och med den nya positionen hade de flesta chefer även förväntningar på sig själv i rollen, 

hur de skulle klara av den och vad de ville åstadkomma. Flera av dem hade en bild av hur de 

ville praktisera sitt ledarskap och hade en förväntning om att göra ett bra arbete och kunna 

leda personalgruppen. Vissa upplevde att de hade stora skor att fylla från den tidigare 

avdelningschefen medan andra snarare tvärtom kände att de behövde strukturera upp på 

avdelningen. 

 

”Åh, jag har ju så höga förväntningar på mig själv hela tiden. Jag… Aa, 

förväntningarna på mig själv var ju absolut att kliva in i den här gruppen och 

få den mer, att alla fick vara med och bestämma i gruppen, det var jätteviktigt, 

att vi kunde strukturera upp för det är en otroligt rörig avdelning. […] Nu har 

det ju gått ett år och jag kan säga att jag kanske har kommit tjugo procent av 

mina ambitioner, så mina förväntningar var alldeles för höga, det kan jag ju 

såhär i efterhand inse, att jag har alldeles för bråttom.” (Chef 7, ett år i 

tjänsten, extern) 

En annan chef kände att det varierade i hur hon lyckats leva upp till de förväntningar hon 

ställt på sig själv. Trots att hon var medveten om att det fanns omständigheter som försvårade 

arbetet kunde hon uppleva att hon lyckats mindre bra vissa dagar: “Jag är väl medveten om 

orsakerna till varför det är svårt att få schemat att gå ihop men i och med att jag inte var van 

vid att se och ha framförhållning på det sättet rent schematekniskt så fick jag mycket 
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extraarbete, det skapade nog extra frustration i personalgruppen också.” (Chef 2, ett år i 

tjänsten, intern)  
Även dessa uttalanden kan jämföras med det Hill (1994) kom fram till att en av de största 

utmaningarna cheferna hade var att just hantera att många av de förväntningar de hade inte 

stämde överens med hur det sen blev. Meads teori om att vi kan agera utifrån vårt ”I” eller 

med vårt ”me” kan här appliceras på avdelningscheferna när de för en inre konversation med 

sig själva om hur de bör agera för att leva upp till förväntningarna. Rollen de har sätts i 

relation till alla andra på avdelningen och blir ett objekt i de interaktioner som sker, vilket kan 

tolkas som att chefsrollen gör att personen till stor del agerar med sitt ”me”. 

5.2.3 Förväntningar från andra på rollen 
Förväntningar kom inte bara från avdelningscheferna själva utan fanns från både deras egna 

chefer och från personalgruppen. En del av cheferna upplevde att det förväntades av dem att 

de skulle kunna allt direkt vilket både de interna och externa uttryckte. Oftast var det 

personalens förväntningar som var tydligast och dessa var inte alltid uttalade. 

 

Upplevde du att verksamheten räknade med att du skulle kunna allt direkt? 
”Jaa, rent praktiskt, alltså medarbetarna, de, först tyckte de nog att jag var lite 

konstig som inte kunde det här med datasystemen och löner, de behandlade ju 

mig som vilken chef som helst, de la sina lappar på bordet och jag var ju 

tvungen att ta reda på allting varje gång.” (Chef 7, ett år i tjänsten, extern) 

 

Det här exemplet kan belysas med Goffmans teorier om att vi som aktörer ständigt innehar en 

roll som innebär förväntningar från vår omgivning och som bildar en grund för hur 

interaktionen kommer ske. Interaktionen mellan en avdelningschef och en anställd innefattar 

en mängd förväntningar på både chefsrollen och på den anställde. Medarbetarna i det här 

fallet såg på intervjupersonen utifrån den formella rollen som chef vilken innebär 

förväntningar på viss kunskap och kompetens. Den nytillträdda chefen såg sig dock kanske 

mer som någon som var ny på jobbet, nybörjare i rollen, och interaktionen får därmed inte det 

förväntade utfallet.  

 

Förväntningar från avdelningschefernas egna chefer var ofta mer uttalade och hade 

framkommit redan i rekryteringsprocessen. Där handlade det om förväntningar på att man var 

rätt person för arbetet och hade rätt personlighet och egenskaper för att kunna leda gruppen. 

 

”[…] Vi har ju på sjukhuset haft problem under ett antal år med våra chefer. 

De börjar och slutar efter fem sex månader. De blir utbrända, eller de passar 

inte in i organisationen eller ja... En chef idag har väldigt, för många grejer att 

göra kan vi väl säga, så man blir sönderstressad. Och jag tror att en av 

förväntningarna, var ju en chef som orkar med det här, just den här biten. Och 

personal har man ju tryckt väldigt hårt på, att jag klarar av att hålla i den här 

personalgruppen. [...] Jag kan nog känna att det vore bra med att hålla en 
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distans till rollen som chef men riktigt hur jag skulle finna den lösningen är jag 

inte helt riktigt säker på.” (Chef 6, fyra månader i tjänsten, extern) 

 

Det verkar alltså vara en del problematik som kommer med chefsrollen och en inte helt enkel 

roll att manövrera. För att inte bli utbränd verkar det krävas ett visst mått av distansering och 

att inte gå in i rollen alltför personligt och bli helt uppslukad av arbetet. Detta skulle kunna 

tolkas med vad Goffman kallar rolldistansering vilket inträffar när det sker en separation 

mellan individen och den antagna rollen. Rollen blir inte en identitet, utan kvarstår som en roll 

individen spelar. I det här fallet skulle en distansering till rollen kunna fungera som en 

skyddande strategi för avdelningscheferna att inte bli utbrända. Det var flera av 

avdelningscheferna dock som inte upplevde några större förväntningar från sina chefer utan 

kände ett gott stöd och möjlighet att få landa mjukt i den nya rollen. Denna upplevelse kom 

från både de som rekryterats internt och de som kom från annan avdelning. 

 

I och med chefstjänsten har intervjupersonerna kommit att bli arbetsgivarrepresentanter och 

har därmed vissa skyldigheter gentemot ledningen och organisationen. De har budget, mål 

och styrdokument att arbeta efter. Samtidigt har de krav på sig som kommer underifrån från 

personalgruppen som också har en stark röst i sig och är den som kan verksamheten bäst. 

Flera chefer uttryckte att det fanns en problematik i att sitta i kläm som mellanchef, att 

balansera de båda viljorna och leva upp till förväntningarna. 

 

Finns det tillfällen i jobbet då du inte alls känner dig lika säker i din roll som 

chef? Kan vara obekväm också. 

”Obekväm ja... Fast det har blivit bättre. För som, när det gäller grupp, när de 

har gått samman som grupp och tycker en sak och jag vet med mig att det här 

kommer jag aldrig kunna driva mot ledningen till exempel, eller när jag tycker 

att de har helt fel och ska lägga fram det utan att bli taggig tillbaka eller... Det 

tycker jag är jättesvårt, tycker jag. Ett exempel som jag tycker är obekvämt just 

nu det är, vi har ju ingen nattpersonal ordinarie för de har sagt upp sig 

tidigare ska jag ju säga men, så nu bemannar vi med dagpersonal, och nu vill 

inte de längre. Men det står natt i deras avtal. Så jag kommer behöva säga det, 

att ni har natt i erat avtal, ni kommer få jobba fem veckor natt på rullande 

schema. Och jag vet att de inte vill och jag vet att de som grupp har gått ihop 

och jag har kollat med ledning och personal och facket och allt det här, men 

det är ändock jag som ska framföra beslutet. [...] Hur jag än gör så kommer 

det inte kännas rätt liksom.” (Chef 7, ett år i tjänsten, extern) 

Att känna att man innehar två roller samtidigt som inte är kompatibla med varandra, eller som 

i det här fallet; en roll som har två olika sidor med två olika uppsättningar av förväntningar, 

kan beskrivas med det Goffman kallar för rollkonflikt. Detta innebär en känsla av att inte 

kunna leva upp till förväntningarna som ställs på rollen på grund av att förväntningarna är 

oförenliga med varandra. Trots detta kände flera chefer en trygghet i att så länge de kunde 

försvara sina beslut och hade bra argument för dem så kunde de hantera balansgången. 
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5.3 Rollövergången 

5.3.1 Att lämna sjuksköterskerollen 
De flesta cheferna hade mer eller mindre lämnat det praktiska arbetet i verksamheteten. En 

chef beskrev att både personalen och hon själv hade tänkt sig att hon delvis skulle arbeta på 

golvet. Hon insåg dock att det inte var kompatibelt för henne att kombinera golvet och 

chefsjobbet och hon beskrev att ”det tog lite” på henne att släppa den initiala ambitionen hon 

haft. Men för henne blev det samtidigt en markering mot personalen när hon bytte från att ha 

sjuksköterskekläder till att vara privatklädd. Hon sa att hon behövdes som chef och markerade 

att hon inte skulle jobba på golvet, förutom vid nödfall. Goffmans beskrivning av att ikläda 

sig en roll blev för henne bokstavlig. Hon beskrev att känslan av att hon var chef förstärktes 

av att hon inte hade arbetskläder på sig. När det gällde att lämna arbetsrollen som 

sjuksköterska sa en chef: 

  

[…]det är inte lika praktiskt, att man räddar liv som chef? 
”Jamen så är det ju och sjuksköterska är ju väldigt bekräftande, man får ju 

bekräftelse hela arbetspasset och man vet ganska snabbt om man gjorde rätt 

eller fel. Här blir det ju mycket mer att ’om jag säger så, vad händer med 

gruppen då, om jag väljer och bestämmer såhär om sjuksköterskegruppen, vad 

händer i under… ‘, man får ju tänka så mycket mer. Sjuksköterska är ju mycket 

mer snabb bekräftelse, att du gjorde rätt eller fel, de blir döda eller levande 

eller friska eller nöjda (skratt). Så det, jaa. Så det tyckte jag var det jobbigaste 

i början, att jag gick från att vara så himla duktig till att inte kunna nånting.” 

(Chef 7, ett år i tjänsten, extern) 

 

Att lämna rollen som sjuksköterska och något hon var duktig på, till att känna att hon inte 

kunde någonting är en problematik som också Wisborg (2004) nämner i sin studie, hur 

sjuksköterskeyrket har en erkänd kunskapsbas medan chefsrollen ofta är mer diffus i vilken 

kompetens som krävs. Majoriteten av cheferna hade dock fått gå olika utbildningar i och med 

att de tog positionen. Att hantera rollövergången och nu vara chef beskrev en intervjuperson 

såhär: 

  

”[...] Vissa saker tyckte jag var, ibland kan jag tycka att, först avdelningsmöte, 

jag ska, skulle hålla i, kände jag lite ’aa, gud vad pinsamt.’ Planeringsdag, jag 

skulle stå där och jag skulle styra upp och prata och sådär.” 

Att det var så ovant? 
”Jaa, lite så, mer det här, mina kollegor, nu står jag på andra sidan och pratar 

om saker som jag kanske också har himlat med ögonen när våran chef tog upp 

det och jag tyckte ’jajaja, nu pratar hon.’ Nu stod jag på andra sidan och tog 

upp samma saker. Det ingår ju i mitt jobb nu.” 

(Chef 3, ett år i tjänsten, intern) 
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Även här kan rolldistansering appliceras då avdelningschefen till en början kunde uppleva att 

hon spelade en roll som arbetsgivare och sa saker som hon som sjuksköterska himlat med 

ögonen åt. Hon hade åtagit sig chefsrollen men hade ännu inte helt identifierat sig med den. 

 

Två andra chefer beskrev hur de som chef och ledare över avdelningen ibland var tvungna att 

agera tvärtemot eller annorlunda mot hur personalgruppen agerade. “Man får byta lite av 

personligheten kan man säga” sa den ena, beroende på hur personalgruppen mådde och vad 

den behövde. Den andra beskrev att om gruppen var stressad blev hon tvungen att vara lugn 

och visa att hon hade kontroll. Hon beskrev att som sjuksköterska hade hon haft en 

benägenhet att själv vara den som stressade upp gruppen. Chefernas agerande kan tolkas med 

Meads teori om jagets ”me” då respektive arbetsgrupps attityd fungerar som kontroll för hur 

de som chefer ska agera. 

5.3.2 Att dramatisera rollen 
I och med rollövergången har avdelningscheferna fått helt andra arbetsuppgifter och fått ta sig 

an ett nytt sätt att jobba på. De har inte längre lika mycket praktiskt arbete och får som nämnts 

tidigare inte samma snabba bekräftelse som i sitt arbete som sjuksköterska. I chefsrollen är det 

mindre uppenbart vad arbetsuppgifterna består av och en uppdragsbeskrivning kan framstå 

som väldigt oklar och innebära i princip vad som helst, som en chef uttryckte det; ”Alltså det 

finns ju en, så här tjock tror jag [intervjupersonen visar ungefär en decimeter mellan tummen 

och pekfingret], uppdragsbeskrivning. Men det är ju ingen som begriper sig på den. Jag 

menar, alla uppdragsbeskrivningar är ju luddiga, de svävar ju ut åt både det ena och det 

andra hållet. Man kan ju få ut vad som helst ur en sån där.” (Chef 6, fyra månader i tjänsten, 

extern) 

 

Att chefsrollen är mer generell i sin karaktär och därmed ganska diffus gjorde att några av 

cheferna upplevde att personalen inte riktigt förstod deras roll som chef och vad den innebar. 

 

”Jag tror inte de förstår helt, det tror jag inte, att de fattar helt vad det 

innebär. Och det gjorde inte jag heller förut när jag var bara sjuksköterska. 

Man vet inte hur mycket mer det är, än vad det egentligen är. Utan man vet 

ju, man fick ju höra förut att, ja men det har de betalt för, det ska de göra, det 

ska de kunna. Men det är mycket mer som man som chef ska kunna, göra, 

veta än vad man tror. Så ja... Jag tror inte de vet riktigt, det visste inte jag 

heller.” (Chef 3, ett år i tjänsten, extern) 

En chef hade två medarbetare i personalgruppen som tidigare varit biträdande 

avdelningschefer och upplevde att de hade en helt annan förståelse för chefsrollen än övriga i 

gruppen. För en annan chef var det inte ett alternativ att förklara för gruppen exakt vad rollen 

innebär då uppdraget som chef är så pass komplicerat att det skulle ta för mycket tid och 

energi att få alla insatta i det. På frågan vilka saker det är personalen förstår med chefsrollen 

svarade han: 
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”Det är nog sättet att arbeta ute på avdelningen. Vilken riktning vi ska ha, hur 

vi lägger upp det, vad vi gör. Men just de här andra bitarna, hur vi anställer, 

varför, ekonomi, varför vi gör så och så, den förståelsen tror jag inte riktigt 

finns. […] Så att man har ju väldigt väldigt mycket i dragande från alla håll 

som gruppen aldrig får reda på, utan den håller man liksom bara, det som 

berör den gruppen. Det som berör mig och sjukhuset det blir en annan del som 

de inte tar del av. För det skulle ta mig oerhört lång tid att förklara den biten.” 

(Chef 6, fyra månader i tjänsten, extern) 

 

Detta kan belysas med det Goffman beskriver som problematiken i dramatiskt förverkligande. 

Vissa avdelningschefer upplevde att det var svårt för andra att få en förståelse för helheten i 

deras arbete. Individer värderas i sina roller utifrån vad de kan visa upp och hur de framställs 

inför andra. Men i och med att vissa yrkesroller är så pass svåra att dramatisera kan detta ge 

en orättvis bild av hur en individ framställs i sin roll. Flera av cheferna upplevde dock att det 

fanns en god förståelse från personalgruppen för det komplicerade i deras arbete; ”Dom kan 

komma in och säga ’åå vi vill inte byta med dig’.” (Chef 2, ett år i tjänsten, intern) 

5.3.3 Att inte längre vara “en i gänget” 
Två internt rekryterade chefer beskrev att det inte var helt lätt att vara chef över tidigare 

kollegor inklusive sådana som lärt upp dem när de var nya som sjuksköterskor. De beskrev 

båda att de fortfarande ville vara en del av gemenskapen bland kollegorna och att det var svårt 

att inte kunna vara det helt. Rolldistansering kan appliceras även här, cheferna får skilja på sitt 

privata själv och den antagna rollen. De får agera som professionella och som arbetsgivare, 

även om de egentligen kanske vill vara mindre formella med vissa kollegor. De båda cheferna 

uttryckte dock att de till stor del ändå kunde hitta utrymmen för att vara en del av 

avdelningsgemenskapen; "Ibland kan jag tänka ’gud jag måste tänka mig för, jag kan inte’, 

fast aa, jag är ingen maskin utan jag släpper det ibland och flamsar och tramsar med dem, 

det gör jag". Den andra chefen beskrev liknande att hon trodde personalen uppskattade att 

hon var spontan och bjöd på sig själv. De här cheferna hade alltså i stort sett förstått att 

chefsrollen krävde ett visst mått av vad Wisborg (2004) beskriver som icke-deltagande, att det 

var nödvändigt för att de ändå skulle kunna vara en del av arbetsplatsgemenskapen i stort. 

Alla cheferna uttryckte på ett eller annat sätt hur de förstod att personalen måste få prata om 

sin chef när denne inte är närvarande. Två av cheferna beskrev att de inte hade umgåtts med 

sina kollegor utanför jobbet ens när de var sjuksköterskor och rollövergången till chef var i 

den bemärkelsen därför ganska oproblematisk för dem. 

 

Studierna i tidigare forskning pekade alla på att de nya cheferna hade ett visst behov av att 

vara omtyckta även när de lämnat gemenskapen bland de anställda och blivit chefer. Så var 

det även för de flesta av cheferna i vår studie. En chef beskrev hur samvetet kunde spöka 

ibland om han varit tvungen att neka en medarbetare semester och han skulle tycka det var 

lättare om han inte var så känslig. En annan chef beskrev att hon fick öva på att släppa 

kontrollen efter att hon gett ett negativt besked till en kollega, att det låg på den personen att 

vara ledsen i så fall. Samma chef upplevde att det blivit en tydligare uppdelning mellan jobb 
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och privat sedan hon blev chef då hon inte kunde umgås på samma sätt som tidigare med 

kollegor. Hon upplevde denna ökade uppdelning som positiv. 

5.4 Yrkesidentitet 

5.4.1 Att ta ansvar för och i chefsrollen 
Flera av cheferna uttryckte att de kände ett väldigt stort ansvar att göra sitt jobb på ett bra sätt 

och att göra rätt gentemot sina anställda och verksamheten. Några chefer hade också bland 

annat förberett sig inför chefsrollen genom att prata med de anställda som de umgicks med 

privat och eventuella internsökande som inte fått tjänsten. Deras relation skulle nu komma att 

ändras i och med att chefen inte längre var en jämlik kollega med dem. Chef 6 hade likt de 

flesta cheferna valt ett tillförordnande på fyra år och beskrev att om han klarade fyra år så 

ansåg han att det var en jätteprestation. Han hade bestämt att det inte skulle bli mer än fyra år 

då han tyckte att jobbet var väldigt krävande. Chefsjobbet hade för honom också inneburit att 

han hade fått en mycket mindre flexibel fritid jämfört med hur hans liv sett ut innan. Men han 

beskrev också att han hade så mycket idéer som han ville testa innan han skulle gå i pension, 

vilket skulle kunna tolkas som att han kände ett sorts ansvar att föra vidare sina erfarenheter 

till verksamheten. Detta kan liknas vid de kliniker i studien av Spehar m. fl (2012) som 

beskrev att de hade ett ansvar att vara representerade i ledningsposition med all erfarenhet de 

hade av golvarbetet. Han hade nu tagit sig an chefsrollen och kände att om han skulle avsluta 

anställningen nu skulle han “inte kunna se de här människorna i ögonen. Det känns som ett... 

Man har ett ansvar...”. 

 

Då har du med andra ord gått in i det här personligt ändå att du inte 

distanserar dig så… 
”Ja det har jag gjort. Och där är ju en liten fara med mig, för när jag väl gör 

något går jag ju in väldigt hårt för det. Det är bara det som existerar.” (Chef 

6, fyra månader i tjänsten, extern) 

 

Ansvaret cheferna känner i sin roll som chef kan tolkas med Goffmans teori om att inte bara 

ha åtagit sig en roll utan även känna koppling till rollen. De identifierar sig med sin chefsroll 

och den blir inte bara något de spelar. Chef 1 beskrev att hans avdelning nu behövde en chef 

som kunde vara närvarande då avdelningen haft många olika chefer under kort tid. Det 

framkom tydligt under intervjuerna och det ansvaret kände han och det tog han på sig och 

förstod. Bland annat kom han till jobbet klockan sex varje morgon för att stämma av med 

nattpersonalen hur natten hade varit. Goffman beskriver en uppriktig aktör som en person som 

är övertygad, uppriktig och genuint äkta i det som personen förmedlar. Chefen tog de 

anställdas uppfattning om hans framträdande mycket seriöst och blev vad Goffman skulle 

kalla uppslukad i rollen. Även chef 3 beskrev att hon ville göra saker helhjärtat. Hon hade 

fullt upp med sig själv och ville landa mer i sin roll innan hon tog in en biträdande 

avdelningschef: “När jag gör det, då vill jag att det ska bli bra”. 

 

Alla chefer utom en sa också att om de var tvungna att välja mellan att ta ledningens sida eller 

personalens i en situation där de två stod emot varandra, skulle de välja personalen. De 
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menade att deras främsta ansvar var personalens mående och situation. En avdelningschef 

upplevde att hans närmaste chefer hade förståelse för hans roll och verksamheten men att 

längre upp i organisationen var förståelsen för hur verksamheten ser ut sämre. Han hade fått 

höra från en högre chef inom landstinget att, om han ville gå och klippa sig mitt på dagen då 

skulle han göra det för han var chef och han bestämde. För honom kändes det helt otänkbart. 

Han menade att det skulle visa på brist på respekt mot sina anställda då avdelningen är helt 

beroende av att det finns personal tillgänglig på avdelningen dygnet runt. Wenger menar att vi 

skapar vår yrkesidentitet inte bara från vad vi är utan också utifrån vad vi inte är. Respekt var 

ett nyckelord för den chefen och han ville inte vara en chef som satte sig själv före sina 

anställda.  

5.4.2 Att identifiera sig som chef 
De flesta cheferna hade tänkt under några år att de skulle kunna tänka sig att bli chef någon 

gång. Flera upplevde att chefspositionen kom ganska lämpligt i tiden för dem. En chef sa: 

 

”Ja, jag ville ha en utmaning och fortsätta utvecklas, personligen, jag kom till 

en fas i mitt liv där jag skulle bestämma mig vad jag skulle göra, skulle jag 

plugga vidare kanske eller skulle jag, vilken väg jag skulle ta, det var lite så 

’nu ska jag bestämma, ska jag vara kvar i (stad) eftersom jag bor i (annan 

stad)’, så lite, lite sådär, beslut hur ska jag fortsätta med mitt liv, med min 

yrkeskarriär.” (Chef 3, ett år i tjänsten, intern) 

 

På frågan om personen velat ha en chefsposition länge svarade en chef: “Nej alltså egentligen 

var det nog så att jag inte riktigt kunde låta bli att ta chansen, när det blev ledigt” och 

beskrev senare att hon var glad att hon tog chansen. Dessa två chefers uttalanden kan visa på 

det som Giddens beskriver om självet som ett reflexivt projekt där vi ständigt omvärderar oss 

själva mot bakgrund av nya erfarenheter. Människan har ett behov av självförverkligande och 

att söka efter sitt sanna jag. Cheferna uttryckte att de behövde ta nya självförverkligande steg i 

sina liv och göra val som kändes rätt för dem. 

 

Chef 3 berättade att innan hon fick sin chefsposition hade hon inte kunnat tänka sig att vara 

chef på en annan avdelning än sin egen, men nu efter ett år kunde hon faktiskt tänka sig det i 

och med att hon fått testa sig själv där övergången kändes naturlig. De flesta cheferna var 

överlag bekväma i sin roll som chef och uttryckte att de blev mer och mer bekväma ju längre 

tiden gick. Att identifiera sig själv som chef hade de däremot svårare för. En del såg inte 

behovet av det. Chef 1 menade att i grund och botten är han ju sjuksköterska, det är hans yrke. 

Han hade dock tidigare varit chef och hade haft som mål att vara det igen. Chef 5 sa “Ja jag 

menar, egentligen spelar det ju ingen roll om jag är chef eller om jag är undersköterska bara 

jag gör mitt jobb bra och alltihopa, så spelar det ju ingen roll vilken titel jag har tycker jag”.  

 

Det fanns de chefer som uttryckte att det var ganska lätt att identifiera sig själv som chef. 

Chef 4 uttryckte “jag är nog mycket chef hemma också” och upplevde att hon kände att 

personalen såg henne som en ledargestalt eftersom hon hade varit biträdande avdelningschef 
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innan. Hon hade haft en annan yrkesidentitet under större delen av sitt liv och hade varit 

arbetsledare förut och för henne kom en ledarroll naturligt. Chef 7 uttryckte att hon hade haft 

en ledarpersonlighet sedan hon var ung. Hon sa om de andra som sökt hennes tjänst att “De 

vet man ju vilka det är, så det är väl klart, för jag tycker att det var väldigt bra människor så 

då när jag fick jobbet tänkte jag att då ingår ju jag i det bra (skratt) gänget”. Chef 3 menade 

att hon inte skulle ha sökt chefstjänsten om hon inte iallafall till viss del kunde se sig själv 

som chef. Alla cheferna uttryckte också mer eller mindre att folk runtomkring dem inte blivit 

förvånade över att de nu var chefer. 

 

Att utanför jobbet kunna presentera sig själv som chef var någonting de inte tyckte var helt 

enkelt. Flera nämnde just andra personers reaktioner som en del av den svårigheten: “Det 

ligger nog lite i det här svenska, sättet att vara. Att inte framhäva sig själv på nåt vis”. Detta 

kan jämföras med det Spehar m.fl (2012:8) beskriver i sin studie som en skandinavisk norm. 

”’Jag har ju blivit sån där chef liksom...’ Lite så, lite ursäktande, dämpande så.” beskrev en 

chef att hon kunde säga om hon träffade på gamla kollegor. Några av cheferna beskrev att de 

ville skydda sig själva från att hamna i diskussioner om hur en chef ska vara och inte, och att 

de därför i första hand undvek att berätta att de är chefer. Fyra av cheferna hade haft andra 

yrken innan de blev sjuksköterskor, varav en av dem hade varit chef innan. De upplevde att 

processen att byta roll från sjuksköterska till chef underlättades på grund av att de gått igenom 

ett sådant byte av yrkesidentitet förut. Wenger menar att identitet är något som ständigt pågår 

och formar individen och en avdelningschef som haft en annan yrkesidentitet än sjuksköterska 

under större delen av sitt liv uttryckte just att den tidigare identiteten hade format henne 

väldigt mycket och var en stor del av henne fortfarande. Det var en yrkesidentitet hon inte 

kunde eller ville släppa. 

5.4.3 Att bli identifierad som något 
Cheferna beskrev hur de identifierades av kollegorna i sin chefsroll. En chef berättade bland 

annat att han kunde känna sig obekväm när medarbetare kommer in och “börjar prata, 

djupdyka i sina privatliv” på ett sätt som han menade inte hade koppling till dennes arbete på 

avdelningen. “Jag blir helt plötsligt psykolog eller vad jag nu blir.” Han kände sig obekväm 

för att han kanske till och med sa saker då som kunde vara skadliga och han upplevde att han i 

den situationen agerade som medmänniska och inte som chef. Han har blivit identifierad som 

någon de anställda kan vara förtroliga med men han själv identifierar sig inte på det sättet. 

Flera av cheferna var förvånade över hur deras anställda anförtrodde dem så mycket om sina 

privatliv, samtidigt som flera av dem förstod att det nu till viss del ingick i deras roll som 

arbetsgivare. De har blivit identifierade som någon de anställda känner att de kan prata 

med.  Flera av cheferna beskrev också att även om de i sin roll som chef var tvungna att hålla 

en viss distans till sina anställda, fick de i egenskap av chef lära känna dem på ett annat sätt. 

Chef 2 beskrev hur anställda berättat om sjukdom- och dödsfall inom familjen eller hos dem 

själva och hur hon på så sätt som chef blev mer insatt i sina anställdas liv.  

 

Från början tänkte en av cheferna att hon ville vara chef på sin egen avdelning men senare 

kunde hon uppskatta att hon blivit chef över en ny arbetsgrupp. Att få vara chef över en ny 

arbetsgrupp var något alla de externa cheferna såg som en fördel. I och med att de inte redan 
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hade en uppfattning om dem upplevde de att gruppen hade lättare att identifiera dem som 

chefer. På samma sätt upplevde de internt rekryterade att det var lättare att vara chef över de 

som var nyanställda. Wenger beskriver yrkesidentitet som att vi som individer kan identifiera 

oss med något men vi kan också av andra bli identifierade som något. Wenger menar också att 

identifikation sker delvis genom andras kollektiva tolkning. Detta tas även upp i Andersson 

(2010) som säger att identifikation är en dialogisk process som sker i arbetsrelationerna. För 

avdelningscheferna innebar detta att deras yrkesidentitet skapas både inifrån och utifrån.  

5.4.4 Att bli och vara accepterad som chef 
Två av cheferna uttryckte att de tyckte personalen fått bestämma alltför mycket själva 

tidigare, sådant som de egentligen tyckte låg på dem som chefer att besluta om. 

 

”Aa, och lite såhär att folk fick göra lite som de ville fast de fick inte det 

egentligen. Bara för att det skulle vara lugnt och så. Och det är, för mig, är det 

att ta enkla vägen. Det, visst är det jättetrevligt, att alla ska tycka om en, fast 

det är att göra det lätt för sig själv.” 
(Chef 3, ett år i tjänsten, intern) 

 

”[...] En del i gruppen är vana att få bestämma själva och göra lite som de vill 

och sen kommer jag både yngre och från en annan avdelning och berättar att 

’såhär gör vi inte längre’ eller ’nu följer vi de här reglerna’ och det är klart att 

det blir motstånd. Men, men nu har det ju ändå utkristalliserat sig, det är ett 

fåtal personer kvar och där har jag förlikat mig med att, ja men det kommer 

vara så. Det kommer vara ett motstånd och det får vara okej.” 
(Chef 7, ett år i tjänsten, extern) 

 

De kände sig nu överlag accepterade och respekterade av sin personal för att de kunnat ställa 

krav och ta obekväma beslut och distansera sig från sina anställda. De visste varför de gjorde 

som de gjorde vilket kan kopplas till Giddens teori om självidentitet i moderniteten som säger 

att människan vet vad och varför hon gör som hon gör, hon reflekterar och agerar medvetet. 

De två cheferna beskrev att de hittat vägar till att låta personalen tycka till och fortfarande 

vara med och bestämma, bara inte lika mycket som förut. Att hitta och utnyttja dessa 

utrymmen är något som Wisborg (2004) nämner är viktigt för att de nya avdelningsgcheferna 

ska bli accepterade av kollegorna. En annan chef pratade om eventuellt motstånd från 

kollegor och sa att ”en del kanske inte tycker om mig eller tycker att såhär, det har jag inga 

problem med egentligen”. Alla cheferna uttryckte mer eller mindre att de hade ett ganska bra 

självförtroende i sin roll som chef men att de också var ödmjuka i uppgiften och inte hade 

något behov av att känna prestige. Flera av dem uttryckte också en väldig omsorg över sin 

personal. 

 

En chef uttryckte att hon verkligen ville vara chef på sitt sätt när hon tog över positionen. Det 

kan också kopplas till Giddens teori om att vi har ett behov av självförverkligande och att 

söka efter vårt sanna jag. Hon tog över en ”välmående” och välfungerande avdelning. Det 
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gjorde även chef 2. Hon rekryterades internt till sin position och uttryckte att hon tyckte 

väldigt mycket om den tidigare chefen och att den varit väldigt omtyckt bland de andra också. 

Hon upplevde att det var en ”ganska tung mantel att axla” men att hon var helt på det klara 

med att hon var ”hon” och kunde bara vara på sitt sätt. De flesta cheferna beskrev att det var 

högt i tak på avdelningen och om man sa något dumt eller var för privat, var det helt okej att 

be om ursäkt för ”övertrampet” och sen kunde man gå vidare. Det rådde en accepterande 

stämning. 
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6. Slutsatser och diskussion 

6.1 Slutsatser 
Vi kommer här redogöra för slutsatser kring var och en av våra frågeställningar. 

 

Vilka förväntningar hade de nyblivna avdelningscheferna på chefsrollen och hur 

överensstämmer de med tjänsten de nu har? 
När det gällde avdelningschefernas förväntningar på den nya rollen handlade det mycket om 

att få vara med och utveckla verksamheten. De hade också en önskan om att utveckla sig 

själva och få en ny utmaning i arbetslivet. De allra flesta upplevde att 

organisationsutvecklingen fick stå tillbaka då arbetstiden togs upp av mer akuta problem, 

framförallt bemanning då det råder stor brist på personal med rätt kompetens. Något annat 

som förvånade de flesta var att deras roll kräver att de ska närvara vid många möten och ingå i 

olika ledningsgrupper vilket gör att de inte kan lägga lika mycket tid på det direkta 

avdelningsarbetet. Flera av dem förvånades av hur långa beslutsgångarna är i organisationen, 

även om de nu hade fått större förståelse för komplexiteten i beslutssammanhang. Att det var 

så mycket runt omkring som tog upp tid gjorde att de inte helt kunde praktisera det ledarskap 

de hade förväntat sig kunna göra. Trots detta kunde de ändå se att de var på rätt väg och 

utvecklade sitt ledarskap hela tiden. 

 

Hur upplever de processen att gå från att vara anställd till att bli chef? 
Rollövergången var mer turbulent för vissa av cheferna och det fanns inte alla gånger 

utrymme att få vara ny i rollen. De sattes på prov på en gång och det fanns inte alltid det stöd 

och den uppbackning de hade behövt. Andra fick en mjukare övergång och hade kontinuerlig 

kontakt med olika stödfunktioner. Oavsett hur länge de haft positionen och vilken start de fått, 

upplevde de att det gått bra trots omständigheterna och uttryckte en försiktig optimism om 

framtiden. Att gå från en tydlig yrkesroll som sjuksköterska till en mer diffus som chef kunde 

vara problematiskt. Personalen kunde ibland ha svårt att förstå alla olika delar som utgör 

chefsrollen, kraven uppifrån och de plikter som kommer med en arbetsgivarroll. De flesta 

kände sig ändå trygga i att så länge de visste att de gjorde rätt för sig så var det okej att 

personalen inte kunde ha full förståelse. 

 

Hur formas de i sin nya yrkesidentitet? 
Vår upplevelse efter att ha intervjuat cheferna är att det ändå verkar finnas ett stort utrymme 

att kunna forma sin egen chefs- och yrkesidentitet. De kunde exempelvis välja själva vilken 

relation de ville ha med sina anställda även om umgänget kommer med vissa förbehåll och ett 

eventuellt behov av att klargöra tydliga gränser. Väljer man istället att inte alls ha privata 

relationer med anställda utan bara vara deras chef, kan det fungera som en hjälp för att 

kristallisera en tydlig chefsidentitet som inte är ”störd” av privata relationer med de anställda.  

 

Att kunna identifiera sig som chef upplevde vi inte vara så viktigt för avdelningscheferna. Att 

arbeta inom vården verkar utgöra en större del av identiteten än vad själva chefsrollen gör. De 

kommer alla från golvet och vet att varje yrkesroll är viktig, har sin funktion och gör sin 
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insats. Verksamheten är beroende av allas kompetens och erfarenhet och man behöver 

varandra. Detta verkar vara en viktig del i yrkesidentiteten hos avdelningscheferna. 

 

Alla chefer uttryckte mer eller mindre att de kände sig accepterade i sin nya roll och att 

personalen tillät dem att ha och formas i sin egen yrkesidentitet. Personalen var en viktig del i 

formandet då chefernas yrkesidentitet delvis skapas utifrån personalens uppfattning om och 

behov av dem. De upplevde alla att de utvecklats sen de var helt nya på positionen och trodde 

de skulle fortsätta utvecklas med tiden. Identitetsskapande verkar alltså vara en ständigt 

pågående process som formar individen, utifrån som inifrån. Cheferna i studien kände att de 

kunde vara ganska stabila i sin chefsroll även om de var medvetna om att det kunde komma 

situationer längre fram där yrkesidentiteten kanske skulle komma att utmanas. Spänningen 

mellan att ständigt bli och att samtidigt kunna vara chef verkar vara något cheferna accepterat 

och de förväntar sig inte att någon gång bli ”klara” med sin yrkesidentitet. 

6.2 Diskussion 
Vårt resultat liknar på många sätt det som sagts i den nämnda tidigare forskningen. Det är 

viktigt med stöd från chefer och kollegor i rollövergången och att få skapa sin egen chefsroll. 

Samtidigt fann vi ett resultat som vi inte tycker framkommer lika tydligt i tidigare forskning, 

vilket var att det positiva ändå vägde över det negativa till stor del i rollövergången. Cheferna 

gick miste om en yrkesgemenskap och arbetsbördan var större än de hade kunnat tro, men att 

få utmanas och känna att man kunde hantera situationer stärkte dem som personer. 

 

Vår tanke från början var att studien bara skulle involvera internt rekryterade chefer. Fyra av 

cheferna kom från en annan avdelning men vi anser att det passat studiens syfte och 

frågeställningar ändå. Vi har kunnat jämföra den delen i deras berättelser med varandra. De 

interna upplevde att det fanns fördelar med att vara chef på sin egen avdelning då de redan 

kände till verksamheten och arbetsgruppens styrkor och svagheter. De externa däremot var 

glada över att de inte redan hade en uppfattning om arbetsgruppen. Oavsett om de var internt 

eller externt rekryterade upplevde cheferna att det var lättare att vara chef över nyanställda 

personer som då inte redan hade en bild av dem. 

 

En sak som inte stämde överens med vårt antagande var att en del av cheferna reflekterade 

ganska lite över yrkesidentitetsskapande. Vi upplevde att de såg positionen mer som en roll de 

medvetet valt än att den skulle vara en del av deras identitet. I nuläget kände de sig bekväma i 

rollen men uttryckte också att de längre fram kanske skulle se på det mer som en del av 

identiteten. Wenger menar att vår identitet består av en hel uppsättning olika roller vi har i 

livet och att arbetsrollen är en av dem tillsammans med bland annat intressen, familj och 

värderingar. Vi upplevde att de senare utgjorde en större del av identiteten än deras nuvarande 

yrkesposition. Våra tankar efter att ha intervjuat dessa sju chefer är att det kanske finns en 

motvilja hos dem att helt identifiera sig som chef då distansen till deras sjuksköterskeidentitet 

skulle kunna bli för stor. Värderingarna som eventuellt följer av att man identifierar sig alltför 

starkt med chefsrollen tänker vi skulle kunna gå emot värderingarna de förvärvat i 

sjuksköterskeyrket vilka vi upplevde var viktiga för dem att behålla.  
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Vi tror vårt resultat även går att finna hos personer som gjort en liknande rollövergång och att 

tendenserna vi sett inte nödvändigtvis bara gäller för sjuksköterskor som blivit 

avdelningschefer. Vissa av de erfarenheter som cheferna i vår studie har tänker vi kan vara 

vanligt förekommande i processen att gå från anställd till chef oavsett bransch. Framförallt att 

det finns en svårighet i att lämna gemenskapen bland kollegorna och att det kan vara svårt att 

leva upp till förväntningar från sig själv och andra. Oavsett om man avancerar eller bara byter 

position tänker vi att processen att byta roll på sin arbetsplats innebär en hel del förväntningar 

och utmaningar som kan liknas vid det resultat vi fått fram i den här studien.  

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Vid analysen av vårt material dök det upp tre frågeställningar som vi tänker skulle kunna 

ligga till grund för fortsatt forskning. 

 

 Då deltagarna i vår studie hade arbetat som chefer olika länge hade det varit intressant att 

jämföra upplevelsen i två olika grupper av chefer där deltagarna i den ena gruppen börjat 

vid ett tillfälle och deltagarna i den andra vid ett annat tillfälle. 

 Det hade varit intressant att göra samma studie inom en bransch eller på ett företag som är 

vinstdrivande och mer resultatstyrd än vården. Vi undrar om prioriteringarna ser 

annorlunda ut när det gäller personal, resultat, kunder/patienter och så vidare. 

 Ett annat ämne som fångat vårt intresse under studiens gång var ifall det är någon skillnad 

i hur läkare som blir chefer hanterar rollövergången jämfört med sjuksköterskor som blir 

chefer. Vi undrar om t.ex. hierarkiska faktorer gör att det ser annorlunda ut i skapandet av 

den nya yrkesidentiteten.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Under intervjun, tänk på att: 

- tystnad är okej, kanske kommer IP på något mer den vill tillägga.  

- det allra viktigaste är att LYSSNA aktivt 

Innan intervjun: 

Informationskravet: 

- beskriv syftet med intervjun, att deras deltagande är helt frivilligt och de kan avbryta när de 

vill, eller hoppa av om de så önskar.  

Vi gör alltså en undersökning där vi vill ta reda på hur sjuksköterskor som blivit chefer 

hanterar den rollövergången. Vi fokuserar här på vilka förväntningar som finns, både från 

tidigare kolleger och förväntningar på sig själv i den nya rollen. Sen undersöker vi även hur 

yrkesidentiteten kan komma att förändras och hur den processen ser ut.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan avbryta när du vill om du önskar.  

Konfidentialitetskravet: 

- alla uppgifter behandlas med största möjliga konfidentialitet. De är helt anonyma, namn 

och arbetsplats kommer inte nämnas. 

Alla personuppgifter kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet. Namn, titel, 

arbetsplats eller arbetsort kommer inte nämnas vid namn i studien.  

Nyttjandekravet: 

- Uppgifter som samlas in kommer endast användas för studiens syfte och du får självklart ta 

del av resultatet av studien.  

Den här datainsamlingen kommer alltså innebära semistrukturerade intervjuer där vi utgår 

från ett antal teman som vi kommer att beröra. Tanken är att du får associera och svara helt 

fritt utifrån frågorna. Vi börjar med några bakgrundsfrågor: 

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur ser din familjesituation ut? 

Ensamboende? Sambo? Barn?  

 

3. Hur länge har du arbetat i organisationen? (Utgå från den arbetsplatsen vi befinner oss 

på) 

Har du arbetat på olika avdelningar? 

 

4. Kan du beskriva din tjänst som den ser ut idag? 
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5. Hur länge har du varit i den positionen? 

 

6. Hur fick du den här positionen? 

Sökte du själv? Har du velat ha den länge? Är den eftertraktad? Fanns det en rivalitet i vem 

som skulle få tjänsten? Blev du övertygad till att ta den? Kände du glädje inför den nya 

positionen? 

 

7. Har du haft ledarposition förut? 

 

8. Vad hade du för tjänst innan och hur länge hade du haft den? 

 

Förväntningar: 

Nu kommer vi gå in på en del i intervjun som tar upp förväntningar: 

 

9. Vad ville du ha ut av den nya positionen?  

Kan vara både personliga anledningar och att man vill åstadkomma något i organisationen.  

 

10. Hur såg dina förväntningar ut på den nya positionen? 

Kan även vara negativ förväntning. 

 

11. Upplevde/upplever du att dina kollegor har/hade förväntningar på dig i din nya roll? 

Vilka? Hur yttrade sig dessa? Kände du att du kunde leva upp till dem? 

 

12. Upplevde/upplever du att din chef har/hade förväntningar på dig i din nya roll? 

Vilka? Hur yttrade sig dessa? Var dessa svåra att hantera? 

 

13. Vilka förväntningar hade du på dig själv i den nya rollen? 

 

14.  Upplevde/upplever du att verksamheten räknade med att du skulle kunna allt direkt? 

Om ja - ge exempel på hur du uppfattade detta. 

Om nej - ge exempel. 

15. Blev du väl förberedd och kände att du fått bra förutsättningar att hantera din nya roll som 

chef? 

Berätta hur. 

 

Rollövergången: 

Jag skulle nu vilja byta tema och gå in på rollövergång. För att det ska bil lättare för dig att 

svara så beskriver jag kort vad vi menar med rollövergång. Med roller så menar vi att alla 

människor antar sociala roller i sitt liv som hänger ihop med vad man gör, vem man är, vilka 

man träffar osv. Man kan inneha en roll som mamma eller pappa som innebär vissa 

förväntningar på en, samtidigt kan man ha en annan roll sitt arbete, en annan tillsammans 

med vänner osv. Med rollövergång menar vi här processen att lämna rollen som 

sjuksköterska med allt vad det innebär till att ta på sig rollen som chef. Har du några 

funderingar kring det? 

16. Vad hade du för tankar kring rollövergången? Förklara! 
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17. Hur gick det att hantera rollövergången? 

Något som var speciellt svårt/speciellt lätt? 

 

18. Kräver din nya roll att du förhåller dig till dina kolleger på ett annat sätt? 

Med kolleger menar vi de som du nu är chef över.  

 

19. Hur har upplevelsen varit att vara chef över någon som tidigare varit en kollega? 

 

20. Har din roll i gruppen ändrats på det sociala planet i och med att du blev chef, och hur har 

det känts? 

 

21. Vad har du för uppfattning om hur mottaglig gruppen är att ha dig som chef/känner du dig 

accepterad som chef? 

Kan du ge något exempel på det? 

 

22. Upplever du att relationen mellan dig och dina kolleger har förändrats? (För oss: till 

skillnad från fråga 3, här blir fokus mer på kollegernas förhållningssätt gentemot ip.) 
På vilket sätt?  

 

23. Känner du att du haft bra stöd i rollövergången? Från chef? Från nya/gamla kolleger? (Om 

man upplevt att varit jobbigt) 

 

24. Var det något som förvånade dig med att gå från att vara anställd till att bli chef? 

 

Yrkesidentitet: 

Nu kommer vi gå in på ett ämne som vi kallar yrkesidentitet. Här menar vi att man aktivt 

konstruerar sin yrkesidentitet där bland annat utbildning fungerar som en byggsten, 

upplevelsen av att leva upp till förväntningar kan vara en annan. Hur man ser på sig själv i 

sin yrkesroll och om man kan identifiera sig med sin yrkesroll. 

 

25. Har du fått utbildning eller annan förberedelse som gör att du känner dig mer säker i din 

roll som chef? 

 

26. Har du lätt att se på dig själv som chef? 

Vad är främsta anledningen till det? 

 
27. Ser andra dig som chef? Vi tänker gamla kolleger, nya kolleger, chefer? 

Vad är det som gör att du känner så? 

 

28. Tycker du att din egen uppfattning om din roll som chef verkar stämma överens med dina 

kollegers uppfattning? (De som du är chef över) 

Känner du att dina kolleger förstår din roll som chef? 

 

29. Har du upplevt några motstridigheter eller problem i skapandet av din yrkesidentitet? 

Te.x. svårt att dra gränser med kolleger, oförmåga att ta tuffa beslut, vid fikabordet svårt att 

vara lika privat, chef eller kolleger som inte ”behandlar” en som chef. 
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30. Finns det tillfällen i jobbet då du känner dig särskilt självsäker och bekväm i din roll som 

chef? 

Om ja - Kan du ge exempel på det? 

Om nej - Finns det tillfällen i jobbet då du känner dig särskilt osäker och obekväm i din roll 

som chef? 

 

31. Om ja på frågan innan: Finns det tillfällen i jobbet då du inte alls känner dig lika säker i 

din roll som chef? 

Vad tror du det kan bero på? 

 

32. Önskar du att något hade gjorts annorlunda för att underlätta processen? 

 

33. Kan du se någon skillnad i hur du leder din grupp nu jämfört med när du var helt ny? Har 

du andra prioriteringar?  

 

Slutligen:  

Finns det något du skulle vilja tillägga? 

Är det något som är oklart eller något svar du vill ändra på?      

 

- Respondentvalidering, vill du ta del av materialet när vi är klara med analysen och ha 

möjlighet att kommentera på det för att säkerställa att vi tolkat dig rätt? 

 

Efter intervjuerna, notera: 

- hur intervjun gick (om personen var nervös, samarbetsvillig osv) 

- var intervjun gjordes 

- andra upplevelser av intervjun 

- miljön 
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Bilaga 2: Mail till HR-ansvariga 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Örebro Universitet som läser Personalvetarprogrammet. Vi skriver nu 

vår C-uppsats som är en kvalitativ studie där syftet med studien är att få en större förståelse 

över hur nyblivna chefer formar och formas i sin professionella identitet. Vi är intresserade av 

att se hur de upplever sig själva i den nya yrkesrollen samt handskas med skapandet av den 

nya yrkesidentiteten.  

 

Vi söker därför intervjupersoner till detta och de vi är intresserade av är sjuksköterskor som 

blivit chefssjuksköterskor (vi är lite osäkra på den officiella titeln men den som har ett ansvar 

över sjuksköterskorna och avdelningen). Dessa ska helst blivit det senast ett år tillbaka. Det 

kan vara från vilka avdelningar som helst och intervjuerna är självklart helt anonyma.  

 

Vi prövar därför att kontakta dig och undrar om du kan bistå med någon hjälp i detta eller vet 

var vi kan vända oss för att komma i kontakt med möjliga intervjupersoner?  

 

Tack på förhand.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Malin André 

Josefin Sjösten 


