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1. Inledninq

1.1 Varför studera chefers arbetsövergångar?

Enligt Nicholson (1984) har många arbeten om organisatorisk förändring
nästan enbart koncentrerat sig på förändring som en funktion av samverkan
med omgivningen (Se exv Pfeffer&Salancik,  1978, Weick,  1979). Effekter av
arbetsövergångar har knappt behandlats alls. I den mån arbetena behandlat
arbetsövergångar, så har de betonat övergångarnas roll för organisatorisk
kontroll, hantering av idéer och bibehållande av organisatoriska mönster
(Grusky, 1963, March, 1981, Brown, 1982). Bristen hos dessa studier, att
inte visa tydliga kopplingar mellan rörlighetsmönster och organisatorisk
förändring, utesluter inte att arbetsövergångar kan vara viktiga faktorer när
det gäller att förändra organisationers ideologier och vanor eller att mer
subtilt bidra till utvecklingen av organisationskulturer (Starbuck m fl,
1977).

Nicholson&West (1988) anser att just övergångarna mellan olika
arbetsroller är relativt outforskade samtidigt som de erbjuder möjligheter
till djupare och mer exakt förståelse av förändringsprocesser och resultat
av förändring. Hedberg (1981) ser rollsuccession som ett nyckelelement i
utbytesprocessen mellan organisationskulturer och deras omgivningar. Vad
är det då ledningen kan påverka genom att byta chef? Vad är det som blir
“bättre”? Egentligen känner vi till litet om den interna dynamik som
påverkas genom chefsbyten (Child&Kieser, 1981). Om vi väljer att se
chefsskap  som en metod att föra en organisation från en unik belägenhet till
en annan, så är det just genomförandet av detta som kan underlättas genom
chefsbyte (Lindblom, 1981).

Chefers arbetsövergångar tycks alltså vara relativt outforskade samtidigt
som de framstår som väsentliga, i många fall förmodligen helt avgörande,
faktorer när det gäller att bibehålla eller förändra organisationer. Detta gör
det särskilt lockande att studera arbetsövergångarna i kombination med
faktorer som ledningen kan påverka för att bibehålla eller förändra en
organisation. Organisatorisk socialisation är en sådan faktor.

1.2 Studiens inriktning

Studien, som har ett tydligt organisatoriskt perspektiv, går ut på att
undersöka om och i så fall hur en organisations ledning kan använda chefers
arbetsövergångar för att bibehålla eller förändra organisationen.
Utgångspunkten är att ledningen i förväg gör klart för sig i vilken
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utsträckning den önskar använda en viss arbetsövergång med en uttalad
avsikt att bibehålla eller förändra organisationen. De “organisationer” som
åsyftas är i första hand relativt självständiga enheter inom en större
koncern, exempelvis divisioner, huvudavdelningar, regioner och dotterbolag.
“Ledningen” är koncernledningen. Huruvida koncernledningsfunktionen
fullgörs av koncernchefen, medlemmar av direktionen eller särskilt
utpekade personer klargörs inte närmare.

En kärnfråga är att klara ut vilka samband som finns mellan arbetsövergång,
organisatorisk socialisation och rollorientering, varvid det är interaktionen
mellan ledningen och den enskilde chefen som är i fokus. En fpljdfråga  är i
vilken utsträckning ledningen kan påverka sambanden för att bibehålla eller
förändra organisationen. Hur skall den i så fall bära sig åt? På vilket sätt
skall den påverka en chef i samband med dennes arbetsövergång? Individens
rollorientering kan bland annat påverkas av hur han eller hon socialiseras i
samband med arbetsövergång. Rollorienteringen är ett viktigt uttryck för
mojligheterna att bibehålla eller förändra en organisation. Studien
behandlar alltså inte uttrycklingen organisatorisk förändring, utan i den
delen är det individers rollorientering som studeras.

Artikeln har flera inspirationskällor. Av dessa vill jag särskilt nämna 1)
Kallinikos (1990), som beskriver hur komplexa organisationer kan vara, 2)
Hedberg (1981),  som förklarar att organisationer går att förändra, 3)
Nicholson (1984), som betonar arbetsövergångarnas  roll och tillsammans
med West (1988) erbjuder ett redskap för att studera arbetsövergångar, 4)
Pfeffer (1982), som klargör innebörden av extern kontroll samt 5) Van
Maanen&Schein  (1979), som erbjuder en teori för organisatorisk
socialisation, med vars hjälp det bland annat är möjligt att studera olika
socialisationstaktikers inverkan på individers rollorientering.

1.3 Rapportens uppläggning

Artikeln har redan hävdat att chefers arbetsövergångar kan vara viktiga
faktorer när det gäller att bibehålla eller förändra organisationer. Härnäst
kommer användningen av fyra grundläggande begrepp - chefsskap,
arbetsövergång, organisatorisk socialisation och rollorientering - att
preciseras.

Organisationer beskrivs som komplexa och stabila, men samtidigt dynamiska
och aldrig helt kontrollerbara. Att förändra organisationer kräver styrka och
tålamod. Artikeln redovisar ett antal förändringseffekter som ledningen kan
åstadkomma i samband med chefers arbetsövergångar. Rörlighetsfrekvens,
effektiva socialisationsstrukturer och -aktörer samt enskilda chefers
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förmåga och möjligheter att kontrollera rollutövandet är viktiga faktorer
när det gäller att åstadkomma dessa effekter.

Eftersom contingencysynsättet har allvarliga begränsningar, inriktas
studien på mer dynamiska sätt att studera chefers arbetsövergångar.
Framställningen koncentreras på Nicholson&Wests (1988) övergångscykel
och Van Maanen&Scheins (1979) teori för organisatorisk socialisation.
Övergångscykeln är en enkel modell, som med fördel kan användas för att
studera arbetsövergångars frekvens och form. Enligt Van Maanen&Scheins
teori antas ledningen kunna påverka individen att anta en vårdande eller
innovativ rollorientering genom att variera tillämpningen av olika
social isat ionstakt iker.

Den slutsats som dras är att det kan vara intressant att fortsättningsvis
studera ett antal chefers individuella arbetsövergångar och ledningens
socialisationsåtgärder i anslutning till dessa övergångar. En sådan studie
kommer att göras i form av en intervjustudie med drygt 25 höga chefer i
televerkskoncernen.

1.4 Definitioner

Chefsarbete, Chefsskap

Chefsarbete och chefsskap används synonymt. Chefsarbete framställs i
managementlitteraturens bästsäljare ofta som en enkel och enhetlig
profession, som i allra enklaste fall kan tillägnas på en minut (Se exv
Blanchard&Johnson, 1982, Peters&Waterman, 1982, lacocca, 1984).
Forskare, som gatt mer på djupet när de studerat chefsarbete, har visat att
chefsarbete är komplext, omfattar många roller och kan beskrivas på många
olika sätt. Chefsarbete varierar visserligen exv med organisationens
storlek, nivå i organisationen och organisationens omgivning, men har ändå
några tydliga, gemensamma drag - fragmentering, högt arbetstempo, flitig
användning av verbala media samt ett mått av valmöjlighet (Se exv Carlson,
1951, Mintzberg, 1973, Stewart, 1976, 1987).

Måhända skall chefsskapet ses som ett konstnärligt värv, jämförbart med
malarens. Chefsskapet omfattar oändliga serier av komplext, kreativt
arbete. Chefen skapar ständigt nya konstverk, vilka inte kan standardiseras.
Det finns inget alfabet och inga kombinerbara regler. Dvs handlingarna kan
inte upprepas (Kallinikos, 1990). Enligt Lindblom (1981) är utövandet av
chefsskap en till stor del obestämbar färdighet. Det är inte möjligt att
entydigt förklara vad som bestämmer framgång i ett chefsarbete. Det är inte
heller möjligt att i detalj beskriva, kodifiera eller systematiskt instruera
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färdigheten.

Chefsskap ses här - i analogi med Lindbloms resonemang om beslutsfattande -
som en metod att föra en organisation från en unik belägenhet till en annan.
Omvandlingen åstadkoms exempelvis genom att direkt uppnå enighet eller
samtycke om mål eller policies eller genom att uppnå enighet eller
samtycke om de processer som skall användas för att lösa motsättningar
som kan uppstå. Övertygelse, tvång eller en mängd tänkbara kontrollformer
mellan dessa båda extremer kan användas som medel för omvandlingen.

Arbetsövergång

Livet är fullt av statuspassager eller rollövergångar, övergångar från ett
tillstånd till ett annat (Glaser&Strauss, 1971). Giftermål, föräldraskap och
dödsfall är tydliga övergångar från en social status till en annan. Att få nya
grannar, gå med i en förening eller Köpa ny bil är exempel på övergångar som
visserligen är uttryck för eller påverkar dagliga rutiner och intressen, men
normalt inte är lika definitiva. En rollövergång karaktäriseras av i vilken
mån den följer fasta ritualer, dvs är planerad, reglerad och föreskriven. Den
kännetecknas också av om den är upprepbar eller ej, om den genomförs
individuellt eller kollektivt, i vilken grad den är frivillig, i vilken
utsträckning olika aktörer kontrollerar den och om det krävs särskild
legitimitet för att genomföra den.

Övergångar inom arbetslivet kan ha väldigt skiftande karaktär. Rekrytering
och pensionering är exempel på övergångar som är planerade sedan lång tid
och följer väl inarbetade procedurer. Andra kan vara oväntade eller
dramatiska. Detta gäller ofta större omorganisationer och uppsägningar på
grund av arbetsbrist.

Arbetsövergång kan ges en mer eller mindre vid innebörd. Här ansluter jag
mig till Brett (1984) och Nicholson (1984), vilka båda ger begreppet en vid,
nästintill heltäckande, definition. Enligt Brett (1984) är en arbetsövergång
varje slag av arbetsförändring, inklusive inträde i en organisation,
geografisk omflyttning, befordran och degradering, som innebär förändring
av uppgifternas innehåll och/eller sammanhang. Nicholson (1984) definierar
arbetsövergång som varje förändring av anställningsstatus och varje
väsentlig förändring av arbetsinnehåll, inklusive alla exempel av
statuspassager (Glaser&Strauss, 1971), former av rörlighet inom och mellan
organisationer (Louis, 1980, Watts, 1981) och andra förändringar av
anställningsstatus (exv arbetslöshet, pensionering, återanställning).
Chefsrörlighet och chefers arbetsövergångar har samma innebörd.



Organisatorisk socialisation

Det är tre saker som individer behöver för att tillfredsställande kunna utöva
en roll. De måste veta vad som förväntas av dem, de måste ha förmåga att
möta rollkraven och de måste eftersträva att utöva beteendet och uppnå
rollmålen. Syftet med socialisation är därför att förse individen med
kunskap, förmåga och motivation att spela en definierad roll (Brim, 1966,
Van Maanen, 1976).

Organisatorisk socialisation avser den process genom vilken individer lär
sig “tyglarna” för en viss organisatorisk roll. I dess mest generella mening
är organisatorisk socialisation den process genom vilken individer skaffar
sig den sociala kunskap och de förmågor som är nödvändiga för att kunna ta
på sig en organisatorisk roll. De lär sig hur de skall uppträda inom
organisationen, vilka nyckelnormerna är och hur de skall uppföra sig
gentemot andra i organisationen. Processen kan uppträda i många former,
allt från en snabb, självstyrd process där individer prövar sig fram till en
långt mer utvecklad process, som kräver lång förberedelseperiod med
utbildning och övning, följd av en lika utdragen period som lärling. Eftersom
inlärning är en kontinuerlig och livslång process, kan en individs hela
organisatoriska karriär ses som en enda lång socialisationsprocess.
Organisatorisk socialisation är aktuell vid alla arbetsövergångar.  Den är
mest uppenbar när en individ först kommer till organisationen och
förmodligen minst uppenbar när en erfaren medlem av organisationen
genomgår en enkel förändring av arbetsuppgifter eller placering (Schein,
1968, Van Maanen&Schein,  1979, Schein, 1980).

Rollorientering

Den organisatoriska anpassningsprocessen har två dimensioner; 1)
personorientering - individen anpassas och anpassar sig för att passa ihop
med det nya arbetet och den nya organisationen (Moore, 1969, Feldman,
1976) - och 2) rollorientering - individen formar rollen så att den passar
honom eller henne (Schein,  1971B, Nicholson, 1984). Rollorienteringen är i
fokus för den här studien. En ny rollinnehavare kan tänkas reagera på tre
olika sätt gentemot den nya uppgiften, nämligen genom 1) att vårda den (dvs
att försöka fullgöra den på samma sätt som föregångaren), 2)
innehållsinnovation (dvs att försöka förbättra eller förändra sättet att
utföra uppgiften på) eller 3) rollinnovation (dvs att försöka ändra den
inriktning och de mål som traditionellt varit förenade med rollen). Det är
två poler som nykomlingen kan dras till, den vårdande och den innovativa. En
central fråga gäller vilka skäl ledningen kan ha att försöka framkalla den
ena eller andra reaktionen (Van Maanen&Schein,  1979).
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2. Kooolina  mellan chefers arbetsöveraånaar och bibehållande
eller förändrina av oraanisationer

2.1 Organisationer är stabila - men förändringsbara

Van Maanen (1977) har beskrivit arbetsövergångar som “brytpunkter”,
förändringar som tvingar en från ett tillstånd av säkerhet till osäkerhet,
från att veta till att inte veta, från det välkända till det okända. Sådana
brytpunkter erbjuder möjligheter till “upptining”, vilket är nödvändigt för
förändring och utveckling. Trots detta är organisationer och arbetsgrupper
extremt stabila och det tar ofta lång tid att förändra dem (Grusky, 1963,
Argyris, 1976, March, 1981, Hedberg, 1981, Brown, 1982). Detta är en gåta.
Om arbetsövergångar ger möjligheter till utveckling och arbetsövergångar
inträffar hela tiden i organisationer, varför går det då så långsamt att
förändra dem (Brett, 1984)?

En förklaring är att rollbegränsningar och standardprocedurer blockerar
individer från att förändra sitt rollbeteende, trots de nya erfarenheter som
exempelvis en ny chef för med sig till en organisation. En stor del av det
dagliga beteendet pågår utan ett ögonblicks reflektion. Likaväl som det finns
manus för hur man skall bete sig när man handlar mat eller äter middag
finns det manus för deltagande i chefsmöten (Mangham, 1988). Beteenden
programmeras till en del genom formaliserade procedurer, men också genom
spontana vanor, professionella normer, prejudikat, traditioner och ritualer
(Starbuck,  1983). Beslutsprocesser befriar en från att behöva tänka på
själva besluten. Det är bara i situationer som är nya eller svåra att
symbolisera som man verkligen tänker (Weick, 1987). Därtill hämmas ofta
rollutvecklingen av en skara stabila individer, som delar ut sociala och
organisatoriska belöningar och bestraffningar. De belönar sällan avvikande
beteende, eftersom ett sådant beteende hotar grunden för deras eget
beteende. En annan förklaring är att rollbeteendet verkligen förändras och
att förändringen kortsiktigt även inverkar på organisatorisk förändring, men
att förändringen inte överlever när den aktuelle chefen går vidare till en ny
organisation. Det är som att dra ut ett gummiband. Så snart bandet släpps,.
återtar det sin ursprungliga form (Brett, 1984).

Arbetsövergångar  är ofta akut stressande tilldragelser. Rutiner bryts eller
passar inte längre. I detta ligger en annan förklaring till bristen på person-
eller rollutveckling i samband med arbetsövergångar. Rutiner återupprättas
för att återskapa förutsägbarhet och kontroll (eller illusioner av
förutsägbarhet och kontroll) i en ny omgivning. Rutiner som är enklast att
tillämpa i den nya omgivningen är naturligtvis de som bygger på välbekanta
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stimuli och väl inlärda beteenden. Ju mer det nya arbetet liknar det gamla i
fråga om innehåll och sammanhang, desto enklare kommer det att vara att
återupprätta gamla rutiner (Starbuck,  1983, Brett, 1984, Weick,  1987).

Även program för personalutveckling och personalrörlighet kan paradoxalt
nog leda till att begränsa och homogenisera organisationens synsätt. Att
låta en grupp yngre chefer i utbildningssyfte flytta runt enligt ett
standardiserat schema kan exempelvis innebära att de socialiseras så att de
tillsammans får betydligt färre synsätt än vad fallet skulle bli om var och
en tilläts utveckla egna synsätt på organisationen (Pinder&Walter,  1984).

“Before we made the study, I always thought of a chief executive as
a conductor of an orchestra, standing aloof on his platform. Now I
am in some respects inclined to see him as a puppet in a puppetshow
with hundreds of people pulling the strings and forting him to att in
one way or another” (Carlson, 1951, s 52).

Kanske är det så? Chefer deltar i den “oändliga dans” som allt
organisatoriskt arbete kan liknas vid (Kallinikos, 1989). Organisationen är
en väv av samverkande element som motsätter sig en funktionell definition
(Cooper&Fox, 1990). Morgan (1986) ser organisationer i termer av flöden och
omvandlingar. Allting flyter. Inget är stilla. Organisationen är en del av
omgivningen samtidigt som omgivningen kan sägas utgöra en del av
organisationen (Knorr-Cetina, 1979).

Chefer äger ingen entydig makt över organisationen, utan makten är en del
av själva vävnaden (Se exv Bourdieu, 1981 eller Foucault, 1975).
Organisationer är komplexa, fyllda av både uttryckliga och dolda
förbindelser mellan individer och enheter. De är dynamiska, aldrig helt
kontrollerbara.

En slutsats som ligger nära till hands att dra så här långt är att det tycks
vara klart enklare att bibehålla en organisation än att förändra den. Att
förändra en organisation kan jämföras med att mejsla ut en figur ur ett
granitblock. Mejseln slits. Hammaren slinter. Arbetet är tålamodskrävande,
men fullt genomförbart. Även om organisationen ses som en
svårgenomtränglig och aldrig fullt kontrollerbar väv, så innebär chefsarbete
alltid ett visst mått av valmöjlighet. Chefen kan själv dra i många trådar.
Detta torde överensstämma med Carlsons (1951) syn. Det var ju bara “in
some respects” som Carlson såg chefen som en dansande docka.
Förändringsarbetet kan underlättas exempelvis genom att ledningen hjälper
till att dämpa stressen i samband med arbetsövergångar,  är noggrann i valet
av socialisationstaktik och uppmuntrar organisatorisk förändring. Som vi
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kommer att se i nästa avsnitt kan chefers arbetsövergångar vara till god
hjälp när det gäller att förändra en organisation.

2.2 Organisationer kan förändras med hjälp av chefers
arbetsövergångar

Trots många hinder erbjuder chefers arbetsövergångar rika möjligheter till
organisatorisk förändring. Den totala effekten av det som kan åstadkommas
genom arbetsövergångar beror på ett antal faktorer; 1) rörlighetsfrekvens,
2) rörlighetsform, 3) tillgång på effektiva socialisationsstrukturer och -
aktörer, 4) förmågor hos de individer som gör arbetsövergångarna  och 5) den
kontroll som individer kan utöva i en ny roll. Nicholson&West  (1988)
benämner totaleffekten som organisationens “rörlighetskultur”.

Att plocka bort individer, särskilt chefer, är ett viktigt sätt för en
organisation att bli kvitt sitt förflutna och glömma. Chefsfilosofi och
chefsteknik som tillämpats i ett tidssammanhang kan bli helt opassande i
ett nytt sammanhang där andra sociala och ekonomiska förhållanden råder.
Delar av organisationens minne försvinner med den avgångne individens
procedurer och erfarenheter. Organisationen frigörs från dennes kontroll.
Detta är ofta en signal till förändring och initierar ny inlärning. Den nye
chefen behöver inte vara den som initierar en förändring, utan det kan räcka
med att han eller hon blir lösningen på ett behov att förändra (Selznick,
1957, Child&Kieser,  1981, Hedberg, 1981).

Rörlighetsfrekvensen kan vara en betydelsefull faktor. Tidsbegränsade
chefsskap eller arbetsbytesscheman kan användas för att institutionalisera
organisationsförändringar (Hedberg m fl, 1977, Hedberg&Jönsson,  1978,
Hedberg, 1981). Utgångspunkten är att organisatorisk inlärning härrör från
interaktionen mellan organisationen och dess omgivning. Man betonar vikten
av att uppmuntra experimenterande för att bibehålla organisationens
livskraft på lång sikt. Att ofta byta chef är ett sätt att stimulera
experimenterande. För att chefen skall bidra till en experimentell
inställning måste denne givetvis själv vara positiv till experimenterande
och tolerera osäkerhet.

Arbetsrotation efter längre tidsperioder används för att socialisera chefer
och att betona lojalitet till hela organisationen snarare än till en specifik
del av den. Edström&Galbraith  (1977) utvecklade hypotesen att chefer genom
att ofta flyttas runt lär sig och internaliserar beteenden och regler, vilket
minskar behovet av procedurer, hierarkisk kommunikation och övervakning.
Man antog att en högre flyttningsfrekvens skulle leda till större
socialisationseffekt. Pucik&Hatvany (1983) och Aoki (1990) har ett liknande
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synsätt. Resocialisation antas äga rum varje gång chefen byter arbete.
Förflyttning ses som delar av en långsiktig erfarenhetsuppbyggnad. Rotation
gör chefer väl bekanta med olika arbeten och ökar förmågan att behandla och
kommunicera information. Därtill antas de bli alltmer socialiserade i
organisationen, fördjupade i företagets filosofi och kultur samt bundna till
en uppsättning gemensamma mål.

Själva utnämningen, dvs rörlighetsformen, kan i en del fall ha betydande
värde. Genom utnämningen kan ledningen tala om hur den anser att individen
utvecklas. Övergång till vissa arbeten och platser kan användas som positiv
förstärkning. Arbetsövergångar  kan också vara bestraffande på så sätt att
individer förflyttas til l organisationens “Sibirien” (Pinder&Walter,  1984).
Att acceptera en arbetsövergång eller ännu hellre att be om en
arbetsövergång innebär att individen avger en allmän deklaration att han
eller hon strävar efter att förändras och utvecklas. Detta tror
Pinder&Walter kan vara en väsentlig faktor i förbindelsen mellan
arbetsövergång, engagemang och personlig utveckling, vilket i sin tur kan ha
avsevärd inverkan på organisatorisk förändring.

Valet av och avvecklingen av chefer kan ha ett klart syfte att integrera
organisationen med omgivningen, exempelvis när det gäller att bibehålla
eller förändra organisationen. Detta utövande av extern kontroll förutsätter
att ledningen har tillgång till strukturer och aktörer för att genomföra den
eftersträvade socialisationen. Utgångspunkten för Pfeffer&Salancik (1978)
är att de som har inflytande över organisationens förutsättningar,
aktiviteter och beslut förutsätts påverka förändring och agerande inne i
organisationen. Chefstillsättning ses som ett av de mest uppenbara sätten
att institutionalisera makt i organisationen. Tillsättningen av en ny chef
utifrån för samtidigt med sig ett flöde av information mellan
organisationer. Den nye chefen kan bära med sig en organisations kultur till
en annan organisation.

Arbetsövergång är ett primärt sätt att bibehålla, förnya och omvandla
organisatoriska system. Flera författare anser rörlighet in i, genom och ut
ur organisationer vara den vanligaste och viktigaste källan för
organisatorisk inlärning, därför att rörligheten gör det möjligt att överföra
kunskap och förmågor och omfördela makt och osäkerhet (Hedberg, 1981,
Sathe, 1985). Rollsuccession är det medel med vilket organisationen, som
ett socialisationssystem, kan konsolidera och vidga sitt inflytande och
därigenom reproducera sin kultur. Rollinnovation är en allestädes närvarande
kraft till förnyelse och omvandling av organisationer. Även här torde
förutsättningen vara att ledningen har den nödvändiga tillgången på
strukturer och aktörer för att genomföra socialisationen.
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Behovet av successiv utveckling av förmågan hos enskilda individer kommer
ofta till uttryck i arbeten som behandlar arbetsrotation. Arbetsrotation
försvaras ofta som ett sätt att öka variationen i arbetsuppgifterna.
Temporär omplacering ger möjligheter att pröva nya arbeten, utveckla nya
förmågor och öka chefers medvetenhet om beroenden inom en organisation.
En ledning som förutser en framtida brist på chefskandidater har åtminstone
två möjligheter. Den kan börja identifiera anställda med chefspotential och
snabba upp deras utveckling genom utbildning och lämpliga arbetsbyten.
Alternativet är att vänta och se om det förväntade behovet verkligen
uppstår och då anställa direkt från den externa arbetsmarknaden (Nystrom,
1981).

Att byte av några få chefer kan vara helt avgörande belyser vilken oerhörd
vikt det har både att individerna i fråga har tillräcklig förmåga och att de
ges möjlighet att utöva hela den kontroll som rollen kan tänkas erbjuda.
Facits nyorientering i början av 1970-talet  började exempelvis med att ett
dussin höga chefer ersattes, medan den överväldigande majoriteten av
medarbetarna behöll samma tjänster som innan nyorienteringen (Starbuck,
1983). Grinyer m fl (1988) har undersökt vad det är som gör att s k
sharpbenders lyckas vända en nergång i jämförelse med andra företag till
stor framgång. Vd, eller en liten grupp av högre chefer, verkar vara
“nyckelingrediensen i skapandet av denna starka dryck.”

Arbetsövergångar  erbjuder möjligheter till förändring, eftersom
övergångarna inte bara bryter rutiner utan ofta även bryter loss rutinerna
från den omgivning där de normalt utövas. Att lägga bort en vana, när den
inte följer en abrupt förändring i omgivningen, är en besvärlig,
energikrävande tvåstegsprocess (Hedberg, 1981). Även här torde
möjligheterna för individen att kontrollera rollen ha avgörande betydelse.
Gamla responser måste avskiljas och nya responser knytas till gamla
stimuli. Processen borde bli mycket enklare om avskiljandet är abrupt och
oundvikligt. Ett uttalat syfte med många arbetsövergångar  är just att förse
den anställde med stimulans och möjligheter att lära sig nya typer av
arbeten och/eller att ta på sig ett större ansvar. Själva omstruktureringen -
att fysiskt förändra en persons arbetsomgivning, arbetsutformning och
organisationsstruktur - innebär en “upptiningsprocess”, som förväntas följa
med en arbetsövergång. Antalet sätt att se på organisationen ökas
uppenbarligen i och med att individer får erfarenheter från flera
befattningar och flera enheter inom organisationen, eftersom olika enheter
möter olika omgivningar (Pinder&Walter,  1984).

Ledningen för en organisation kan alltså på olika sätt utnyttja chefers
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arbetsövergångar för att förändra organisationen. Några åtgärder framstår
som särskilt kraftfulla. Den individuella förmågan kan tyckas vara en helt
avgörande faktor, men frågan är om inte individens möjligheter att
kontrollera rollen kan vara en minst lika viktig faktor, givet att individen
uppfyller någon sorts minimikrav. För att åstadkomma den erforderliga
kontrollen torde det vara nödvändigt att ledningen har tillgång till effektiva
socialisationsstrukturer och -aktörer. Det är genom socialisationen som
individen får klart för sig vilka tyglar som gäller för rollen.

Arbetsövergångarnas  frekvens framstår också som en mycket viktig faktor.
Täta chefsbyten stimulerar experimenterande och därmed organisatorisk
förändring, som på detta sätt kan institutionaliseras. Ledningen kan
ytterligare förstärka effekten av arbetsövergångarna  genom att samtidigt
som den byter chef för en organisation även byta andra av organisationens
nyckelpersoner. Att plocka bort en gammal chef kan i det sammanhanget
vara lika viktigt som att tillsätta en ny.

Hur vi kan gå tillväga för att närmare undersöka chefers arbetsövergångar
kommer att behandlas i nästa avsnitt.

. Olika ansatser vid studier av chefers arbetsöveraånaar

3.1  Cont ingencysynsät t

Många försök har gjorts att med hjälp av contingencyteori formulera vida
generaliseringar om de formella strukturer som typiskt hör ihop med eller
passar bäst för användningen av olika teknologier (Se exv Lawrence&Lorsch,
1967, Galbraith, 1977). Flera forskare som studerat chefsrörlighet har på
motsvarande sätt försökt finna samband mellan olika bakgrundsfaktorer och
framgång i chefsarbete (Se exv Kotter, 1982, 1988, Forbes&Piercy, 1991).
Contingencysynsättet besväras av två begränsningar. 1) Synsättet är
statiskt. Man studerar formella strukturer utan att beakta pågående
processer. 2) Man försöker finna direkta kopplingar mellan
bakgrundsfaktorer och sättet att verka i chefsarbete (Barley, 1990). På
grund av contingencysynsättets begränsningar kommer denna studie att
inriktas mot mer dynamiska ansatser.

3.2 Dynamiska ansatser

Brett (1984) har studerat arbetsövergångar från ett stressperspektiv. Andra
har behandlat inverkan av arbetsövergångar på motivation och prestation
(Keller&Holland,  1981, Bateman m fl, 1983). Några betonar
arbetsövergångarnas  potential för personutveckling (Louis, 1980, Katz,
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1980, Nicholson, 1984). Samtliga dessa ansatser är främst inriktade på
individers upplevelser och individers utveckling. De är inte helt tillämpliga
på den här studien, eftersom den primärt siktar in sig på individers
rollorientering och därmed indirekt på bibehållande eller förändring av
organisationer.

Brett (1984) har visat att det är många variabler som kan påverka personlig
utveckling och rollutveckling i samband med arbetsövergångar. Bretts
modell behandlar sammanlagt tolv oberoende variabler, vilka via fyra
mellanliggande variabler kan påverka de två beroende variablerna. Av Bretts
tolv oberoende variabler är det åtminstone fem som en organisations ledning
kan antas utöva någon form av extern kontroll över (självständighet, formell
socialisation, förändring av självständighet, förmågebaserat socialt stöd
och målsättning).

Karriärutvecklingsperspektivet betonar interaktionen mellan individ och
organisation över längre tidsperioder. Organisationer behöver rekrytera,
styra och utveckla mänskliga resurser för att bibehålla sin livskraft. På
samma gång har individer behov att finna arbetssituationer som ger
säkerhet och möjligheter till utveckling över hela livscykeln. Problemet är
att matcha de olika behoven, inte bara vid det tillfälle när individen inträder
i organisationen utan genom hela karriären respektive organisationens hela
levnad. Rekrytering, urval, utbildning, prestationsuppföljning, befordran etc
ses som långsiktiga matchningsprocesser (Hall, 1976, Schein, 1978, Van
Maanen, 1977). En brist hos de flesta existerande matchningsmetoder är att
de syftar till stabila arbetsprestationer. Förutsägbarhet och säkerhet är
dominerande begrepp. Boerlijst&Meijboom (1989) anser att flexibilitet är
minst lika viktigt, både för individ och organisation, i en tid när den
stegrade förändringstakten kräver att både individer och organisationer
kontinuerligt anpassas. Karriärutvecklingsperspektivet är i och för sig
tilltalande, men motsättningen mellan stabilitet, som perspektivet bygger
på, och kravet på flexibilitet både för organisationer och individer när det
gäller att anpassa sig till ständigt nya förutsättningar, torde innebära stora
praktiska begränsningar.

Litteraturen om chefers arbetsövergångar har en smal empirisk bas.
Nicholson&West (1988) önskade öka databasen genom att göra en storskalig
studie där de skulle belysa hur chefer upplever arbetsövergångar. Därtill
önskade de studera hur arbetsövergångar påverkar mellanchefer och högre
chefer. Nicholson&West studerade chefers arbetsövergångar med hjälp av en
enkel cyklisk modell (Övergångscykeln eller The Transition Cycle).
Undersökningen gjordes i form av en stor enkätundersökning och
genomfördes i två omgångar med ett års mellanrum. Eftersom
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Nicholson&West med framgång använt övergångscykeln när de studerat
arbetsövergångars frekvens och form, bör modellen vara användbar för
motsvarande syfte i den här studien. Övergångscykeln beskrivs närmare i
avsnitt 3.3.

De i huvudsak teoretiska verken om organisatoriska socialisationsprocesser
var bland de första som uppmärksammade möjligheten att organisatorisk
förändring, via nya innehavares rollinnovation, kan vara en viktig följd av
socialisationen (Schein, 1971 A, 1978, Van Maanen, 1976, 1978, Van
Maanen&Schein, 1979). Van Maanen&Scheins  (1979) teori om organisatorisk
socialisation kan vara värdefull i den nu aktuella studien, eftersom
tillgången på effektiva socialisationsstrukturer och -aktörer framstår som
mycket viktiga faktorer då det gäller sambandet mellan chefers
arbetsövergångar och rollorientering. Teorin beskrivs närmare i avsnitt 4.

Bland de faktorer som kan vara viktiga för att åstadkomma organisatorisk
förändring i samband med chefers arbetsövergångar, vilka behandlades i
avsnitt 2.2, ses här rörlighetens frekvens och form samt tillgången på
socialisationsstrukturer och -aktörer som primära faktorer. Individens
förmåga är givetvis en viktig faktor, men den behandlas ändå som sekundär,
då den dels till stor del är en fråga om urval, dels kan ses som en följd av
socialisationen. Individens kontroll, som också är viktig, ses även den som
en följd av socialisationen. Därför koncentreras den fortsatta
framställningen på Nicholson&Wests övergångscykel (avsnitt 3.3) och Van
Maanen&Scheins teori om organisatorisk socialisation (avsnitt 4).

3.3 Undersökning av chefers arbetsövergångar med hjälp a v
övergångscyke ln

Nicholson&West (1988) studerade chefers arbetsövergångar med hjälp av en
enkel cyklisk modell. Den kan vid behov kompletteras med olika detaljer.
Figur 1 visar den grundläggande uppbyggnaden hos övergångscykeln. Den har
fyra faser: förberedelse, möte, anpassning och stabilisering. Modellen i sig
har stora likheter med Van Maanens (1976) beskrivning av den
organisatoriska socialisationsprocessen. De tre första faserna
överensstämmer med Van Maanens tre socialisationsstadier (förberedande
socialisation, möte, omvandling). Den fjärde fasen, stabilisering, utgör en
påbyggnad. Eftersom det är en cykel, kan den första fasen på en cykel ses
som femte fasen på den föregående cykeln. Modellen bygger på tre
antaganden; 1) upprepning eller oändlig rörelse, 2) inbördes beroende - vad
som händer i en fas har stor betydelse för vad som händer i senare faser -
och 3) avgränsade faser, dvs var och en av faserna har olika uppgifter,
erfarenheter, problem och lösningar.
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Fas Il5
,Z Förberedelse

/ \

Fas 4/

Stabil isering

\,,, 3 AMöte

Anpassning

Fig 1. Övergångscykeln (The Transition Cycle) (Nicholson&West,  1988, s 39)

Övergångscykelns olika faser har följande karaktäristika.

Förberedelse

Beredskapen en nyckelangelägenhet. Möjligheterna att förutsäga
arbetsförändringar är vanligen små. De förvarningar individer får sätter
gränserna för hur mycket tid och resurser de kan använda för att utveckla
nya “manus” och införliva element från tidigare kunnande.

Möte

Mötesfasen omfattar de första dagarna och veckorna. Mötet innebär en
verklighetschock. Individen upptäcker vilka skillnader det är mellan tidigare
erfarenheter, förväntningar och den nya verkligheten. Även om individen är
väl förberedd, så uppstår det överraskningar. För människor som går in i nya
organisationer är verkligheten vanligen mycket olik förväntningarna
(Hughes, 1958, Louis, 1980, Arnold, 1985).

Anpassning

Den verkliga anpassningen börjar när individen väl har satt sig på plats.
Anpassningen måste åstadkommas på tre nivåer; 1) med ens arbetsroll, 2)
med människor som han eller hon skall samverka med och 3) med kulturen
hos den nya omgivningen. De tre nivåerna är starkt sammankopplade. I fall av
radikala arbetsförändringar måste individen tillägna sig nya attityder,
värderingar och beteenden och släppa gamla. Detta kan vara priset för
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medlemskap (Strauss, 1959, Schein, 1971 A, 1978, Van Maanen, 1976, Van
Maanen&Schein, 1979).

Stabilisering och förberedelse

Faserna kan i många fall behandlas tillsammans, eftersom stabilisering ofta
aldrig uppstår. Individen hinner knappt avsluta anpassningen till den senaste
förändringen förrän han eller hon möter nästa. I de fall individen verkligen
kommer igenom anpassningsfasen kan stabiliseringen ses som det skede när
han eller hon strävar efter att bibehålla uppskattade delar av rollen,
finjusterar rollen med ledning av erfarenheten och njuter frukterna av
framgång eller lider av misstag.

3.4 Studiens tillämpning av övergångscykeln

Övergångscykeln utgör givetvis en förenklad beskrivning av hur
arbetsövergångar  går till. I verkligheten är övergångarna processer, där
faserna går i varandra. Förenklingen gör det möjligt att renodla resonemang,
att studera enskilda fenomen och att fördjupa sig i specifika faser av
övergångscykeln. Modellen tillämpas utan strävan att behandla alla
övergångscykelns faser lika utförligt. Modellens begrepp är här viktigare än
själva modellen.

Studien är väsentligen inriktad på övergångscykelns mötes- och
anpassningsfaser. Förberedelsefasen behandlas inte, eftersom vi genom
flera undersökningar vet att de flesta har positiva förväntningar inför ett
arbetsbyte. Att de drabbas av någon form av överraskning eller
verklighetschock i samband med inträdet i organisationen är lika välkänt (Se
exv Hughes, 1958, Van Maanen, 1976, Louis, 1980). Den intressanta frågan är
i vilka skepnader chocken uppträder just för denna grupp av chefer.
Stabiliseringsfasen behandlas inte heller uttryckligen. Stabilisering
inträffar sällan (Nicholson&West, 1988). Det finns normalt egentligen ingen
anledning att eftersträva stabiliteten i sig. Flexibilitet är minst lika viktig.

4. Oraanisatorisk socialisation i samband med chefers
arbetsöveraånaar

4.1 Extern kontroll av individuellt beteende

Den grundläggande premissen för externkontrollperspektivet är enkel. Man
antar att individer (eller organisationer) är anpassningsbara till sin
omgivning. Beteenden antas kunna förändras genom att ändra
förutsättningarna, utan att nödvändigtvis ta särskilt mycket hänsyn till
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individuella skillnader. Detta innebär att betydelsen av kognitiva processer,
attityder och känslor och förutseende, rationellt handlande tonas ner eller
helt negligeras. Rationalitet ses i huvudsak som retrospektiv. Mål, attityder
och värderingar utvecklas i efterhand för att ge mening åt sådant som redan
inträffat (Pfeffer, 1982).

Externkontrollperspektivet innebär här att ledningen antas kunna ändra
förutsättningarna för individers beteende, särskilt genom att erbjuda
förstärkningar till individer när de utför önskvärda handlingar. Beteendet
kan även ändras med hjälp av inpräglingsprogram, information eller genom
att skapa uppgiftsbaserat eller socialt beroende till andra i organisationen
(Pfeffer, 1982).

Socialisation är en kraftfull form av socialt inflytande. För att
socialisationen skall fungera som kraftfull externkontrolltillämpning krävs
noggrann planering av till vilka specifika beteenden och värderingar som
individerna skall tränas (Van Maanen, 1976, Schein, 1985). Tanken bakom
socialisation är att det är socialt inflytande som påverkar individer.
Individer lär sig hur de skall uppfatta saker, hur de skall ge saker och ting
mening och till och med vad de skall tycka om dessa. Perrow (1986)
beskriver socialisation som premisskontroll, kontroll av de kognitiva
premisser som ligger bakom handling. När individen väl internaliserat
premisserna begränsar han eller hon frivilligt de stimuli som beaktas.
Internaliseringen betyder att den externa kontroll som utövas genom
övervakning och mer formella uppföljningssystem blir mindre nödvändig
(Pfeffer, 1982). Premisskontroll är viktigast när arbetet är av icke
rutinkaraktär och nära organisationens topp, eftersom chefsarbetet där är
mindre rutinbetonat, konsekvenserna av beslut är svåra att omedelbart
värdera och tillgången till företagets resurser är störst.

Socialisationens effektivitet kan vara ett av dess problem. En extrem är att
individer inte lär sig väsentliga delar av organisationens kultur. Han eller
hon kanske lär sig delar av en subkultur som går stick i stäv med centrala
antaganden. I den andra extremen riskerar de att bli översocialiserade i den
mening att de lär sig varje detalj hos en viss subkultur. Resultatet kan bli
total konformitet, vilket leder till oförmåga att vara innovativ och
mottaglig för nya omgivningskrav. Optimal socialisation torde vara att
endast lära sig de delar av kulturen som är väsentliga för organisationens
överlevnad och fortsatta fungerande (Van Maanen, 1976, Pfeffer, 1982,
Schein, 1985).
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4.2 Olika socialisationstaktiker och deras verkningar

Van Maanen&Schein (1979) har utvecklat en teori för hur olika
socialisationstaktiker påverkar individers rollorientering. Enligt teorin
reagerar individer olika på sina roller därför att den socialisationstaktik
som används styr vilken information de får och på vilket sätt de får
informationen. Organisationen har stora möjligheter att variera hur den
strukturerar erfarenheterna för olika individer vid övergång från en roll till
en annan. Taktiken kan väljas medvetet av organisationens ledning eller
omedvetet, dvs den kan låta individerna helt på egen hand lära sig hur de
skall utföra den nya rollen.

Teorin utgår från Scheins (1968) koniska och tredimensionella
organisationsmodell (fig 2). Den periferiska dimensionen gäller individens
funktionella ansvar. Den vertikala dimensionen beskriver individens rang
eller nivå i organisationen. Den radiella dimensionen betecknar individens
centralitet. Van Maanen&Schein  beskriver olika former och resultat av
socialisation som de inträffar när personer rör sig i dessa tre dimensioner;
funktionellt över funktionella gränser, vertikalt mellan hierarkiska nivåer
och radiellt mot eller från organisationens centrum.

Fig 2. Scheins organisationsmodell (Ur Van Maanen&Schein, 1979)

Van Maanen&Schein  använder sig av de sex taktiker som identifierats av Van
Maanen (1976). De påstår inte att listan är uttömmande eller att de olika
taktikerna är ömsesidigt uteslutande. Däremot påstår de att dessa taktiker
är vanliga och att taktikerna har påtagliga konsekvenser för människor i
organisationer. Taktikerna är vanligen kombinerade på olika sätt. Effekterna
av olika åtgärder är kumulativa. Varje taktik kan tänkas tillämpas med olika
kraft. Den relativa användningen av en speciell taktik kan vara ett val på
exempelvis funktionella, ekonomiska, traditionella eller helt godtyckliga
grunder.
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De sex taktikerna sammanfattas i figur 3.

Taktiker som
huvudsakligen

. .ror Jnstitutionel! Individuell

Kontext Kol lekt iv Individuell

Formell Informell

Innehåll Sekventiell Slumpmässig

Fast Variabel

Sociala Seriel l Åtski l jande
aspekter

Bekräftande Berövande

Fig 3. Klassificering av socialisationstaktiker (Van
vidareutvecklad av Jones, 1986 samt bearbetad)

Kontextinriktade taktiker

Förväntad
rol lor ienter ing

vårdande/innovativ

vårdande/innovativ

vårdande/innovativ

innovativ/vårdande

vårdande/innovativ

innovativ/vårdande

Maanen&Schein, 1979,

De två första taktikerna varierar i termer av den kontext inom vilken
ledningen förser individer med information. Kollektiv taktik innebär att ett
antal individer går igenom gemensamma program, vilka utarbetats för att
åstadkomma standardiserade reaktioner. Ett exempel är
chefsutvecklingskurser, till vilka en grupp chefer eller chefskandidater
sänds för gemensam utbildning. Kollektiv taktik förväntas leda till en
vårdande rollorientering, dvs den nye accepterar de krav som ställs på
rollen. Individuell taktik innebär att nykomlingen ges möjligheter att
utveckla olika reaktioner och att anta innovativa orienteringar gentemot
rollen. Individuell socialisation kan exempelvis användas som förberedelse
för befordran som kräver en komplex inlärning av förmågor, attityder och
värderingar och där specifika bedömningar av en given individ måste göras
för att avgöra om individen är lämplig för befordran. Individuell
socialisation kan också förväntas föregå övergången till de innersta
cirklarna av ett organisatoriskt segment.

Den andra kategoriseringen, formell kontra informell, är nära förbunden med
den första. När formell taktik används avskiljs nykomlingar från andra



19

organisationsmedlemmar medan de lär sig vilka åligganden de har i sina
roller. Professionella skolor och fast specificerade nybörjarprogram är
exempel på formell socialisation. Formell socialisation är vanlig i
sammanhang där det bedöms som viktigt att den nye lär sig “korrekta”
attityder, värderingar och etikettsregler. Formell socialisation tjänar också
syftet att andra i organisationen på nära håll skall kunna bedöma huruvida
individen underkastat sig befattningens kritiska krav.

Vid informell taktik äger stora delar av inlärningen rum direkt i arbetet.
Nykomlingen blir direkt en del av en arbetsgrupp. Varje situation där
individen accepteras som han är redan från början är exempel på informell
socialisation. Formell taktik ökar den vårdande rollorienteringen, speciellt
när den kombineras med kollektiva tillämpningar. Informell taktik bidrar till
innovativ orientering.

I n n e h å l l s i n r i k t a d e  t a k t i k e r

De nästa två kategoriseringarna, sekventiell kontra slumpmässig och fast
kontra variabel, har att göra med innehållet i den information som ges i
socialiserande syfte. Dessa socialisationstaktiker kan exempelvis gälla en
person som är avsedd för någon generell chefsbefattning, vilken måste
rotera genom flera stabs- och funktionella befattningar för att lära sig om
olika arbetsområden och befattningsnivåer.

Sekventiell socialisation avser i vilken grad ledningen specificerar en given
sekvens av tydliga steg som så småningom leder till en viss roll.
Slumpmässig socialisation innebär att sekvensen av steg som leder till
rollen är okänd, tvetydig eller kontinuerligt förändras. Fast socialisation
förser kandidaten med exakt kunnande om vilken tid det tar att fullgöra ett
visst karriärsteg. Variabel socialisation ger kandidaten få ledtrådar om när
han eller hon kan förvänta sig att ta nästa karriärsteg.

Van Maanen&Schein hävdar att sekventiell och variabel taktik leder till
vårdande reaktioner. Slumpmässig och fast taktik antas leda till innovativ
rollorientering. En ledning som önskar förbereda innovativa, generella chefer
bör exempelvis uppmuntra slumpmässiga arbetsövergångar  och
utbildningserfarenheter.

S o c i a l t  i n r i k t a d e  t a k t i k e r

De två sista kategoriseringarna, seriell kontra åtskiljande och bekräftande
kontra berövande, är också förbundna med varandra. I seriella processer
tjänar erfarna organisationsmedlemmar som rollmodeller för nykomlingen.
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Åtskiljande socialisation innebär antingen att den nye inte följer i
föregångarens fotspår eller att det inte finns någon rollmodell tillgänglig.
Seriell socialisation förväntas leda till vårdande orientering, medan
åtskiljande processer resulterar i aktiv, innovativ rollorientering. Om
ledningen vill stimulera innovation bör den alltså minimera den nye
rollinnehavarens möjligheter att ha fasta relationer med sin företrädare,
eftersom denne eljest kommer att lära nykomlingen det gamla sättet att
göra saker.

Den sista kategoriseringen, bekräftande kontra berövande, avser i vilken
grad en ny rollinnehavare stöds att bibehålla attityder, värderingar eller
beteenden. Van Maanen&Schein  antar att bekräftande taktik, som förstärker
individens tro på sin egen kompetens, resulterar i innovativ rollorientering,
medan berövande taktik leder till vårdande orientering, eftersom
organisationen i det fallet uttryckligen strävar efter att dana nykomlingen i
former som organisationen önskar.

4.3 Studiens ti l lämpning av Van Maanen&Scheins teori

En slutsats som kan dras med ledning av teorier om extern kontroll är att
organisationens ledning har olika möjligheter att utöva kontroll över
underställda chefer. Ett kraftfullt sätt att ta tillvara denna
kontrollmöjlighet är att medvetet tillämpa vissa socialisationstaktiker i
samband med chefers arbetsövergångar. Därigenom kan ledningen påverka
individernas rollorientering, vilken inte minst kan vara av avgörande
betydelse när det gäller att bibehålla eller förändra organisationen.

Det har gjorts få empiriska studier av chefers arbetsövergångar över huvud
taget. Endast enstaka studier tycka ha behandlat organisatorisk
socialisation i samband med arbetsövergång (Nicholson&West, 1988).
Eftersom denna socialisation kan vara en betydelsefull faktor för
bibehållande eller förändring av organisationer finns det all anledning att
utöka antalet studier av organisatorisk socialisation i samband med chefers
arbetsövergångar. Sådana studier bör primärt ha ett deskriptivt syfte. Redan
det faktum att kunskapen inom området är så pass begränsad talar
emellertid för att en studie av det här slaget skulle kunna leda till
normativa implikationer, exempelvis beträffande tillämpningen av vissa
social isat ionstakt iker.
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5. S lu tsatser

Hittills har framkommit att det finns *många  skäl för en organisations
ledning att aktivt ägna sig åt chefers arbetsövergångar. Ett starkt skäl är
att ledningen därigenom kan påverka chefernas rollorientering, vilken kan
vara av stor betydelse för att bibehålla eller förändra organisationen.
Rörlighetens frekvens och form samt tillgången på socialiseringsstrukturer
och -aktörer framstår som särskilt intressanta faktorer att undersöka
närmare.

Ett antal antaganden kan göras om sambandet mellan socialisationstaktik
och förväntad rollorientering med ledning av Van Maanen&Scheins (1979)
teori om organisatorisk socialisation. Medveten användning av viss eller
vissa socialisationstaktiker torde innebära ökade möjligheter för ledningen
att åstadkomma den rollorientering hos cheferna som ledningen
eftersträvar. Enligt teorin bör 1) kollektiv och formell socialisation leda
till vårdande rollorientering, medan individuell och informell socialisation
leder till innovativ rollorientering, 2) sekventiell och variabel socialisation
leda till vårdande rollorientering, medan slumpmässig och fast socialisation
leder till innovativ rollorientering och 3) seriell och berövande
socialisation leda till vårdande rollorientering, medan åtskiljande och
bekräftande socialisation leder till innovativ rollorientering. Respektive
organisations omgivning och chefens tidigare erfarenhet bör åtminstone i
vissa fall kunna ha avsevärd inverkan på rollorienteringen. Chefer i
verksamhet med stark konkurrens torde ofta ha en mer innovativ
rollorientering än chefer i verksamhet med svag eller måttlig konkurrens.
Det är skäligt att anta att en chef som gjort många arbetsövergångar har
mer innovativ rollorientering än en chef som gjort få arbetsövergångar. Ett
annat skäligt antagande är att en externrekryterad chef normalt har mer
innovativ rollorientering än en internrekryterad.

De redovisade skälen till att ägna sig åt chefers arbetsövergångar kan i stor
utsträckning ses som institutionella. Avsikten är emellertid att i
fortsättningen studera övergångarna från ett mikrosocialt perspektiv, dvs
att utgå från enskilda arbetsövergångar. Valet av mikrosocialt perspektiv
motiveras i första hand av en grundläggande föreställning att varje
tillsättning av en ny chef erbjuder rika, hittills ofta ganska sparsamt
utnyttjade, möjligheter för ledningen att välja mellan att bibehålla eller
förändra organisationen.

En chefs arbetsövergång antas kunna leda till nya beteenden inom den
organisation chefen flyttar till. Tillsättningen av en ny chef kan visserligen
mötas av motstånd, men den innebär samtidigt ett visst svängrum både för
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den nytillträdande chefen och för organisationens övriga medlemmar.
Organisationsstrukturen kan lösas upp eller brytas ner för att så småningom
institutionaliseras i en ny form. Intresset är främst inriktat på att studera
individers arbetsövergångar och organisatorisk socialisation i anslutning
till enskilda arbetsövergångar. Förhoppningen är att därigenom finna både
intressanta institutionella mönster och intressanta avvikelser från
mönstret när det gäller hur chefer rör sig och hur ledningen socialiserar
sina chefer. Att det är möjligt för ledningen att påverka chefernas
rollorientering framstår som ganska tydligt. Det gäller närmast att använda
sig av sådana socialisationstaktiker som kan förväntas leda till
eftersträvad rollorientering och att undvika taktiker som riskerar leda till
motsatt orientering.

Den fortsatta studien av chefers arbetsövergångar kommer att göras utifrån
ett externkontrollperspektiv på individuellt beteende. Att tillämpa
Nicholson&Wests övergångscykel gör det möjligt att studera chefernas
arbetsövergångar över tiden och därmed att fånga dynamiken i själva
rörlighetsprocessen. Kopplingen mellan arbetsövergång och organisatorisk
förändring kan fångas genom att studera dels hur chefer socialiseras i
samband med arbetsövergången  och dels vilken rollorientering cheferna har.
En empirisk studie av chefers arbetsövergångar kommer att genomföras i
form av en intervjustudie av samtliga, dvs drygt 25, chefer på nivån
närmast under generaldirektören i televerkskoncernen. Urvalet av deltagare
i undersökningen ger en unik möjlighet att studera en stor grupp höga chefer
inom en enskild organisation.
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