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Abstract 
 
The aim of this essay is to examine the experiences of an introduction process of newcomers 
through an integrative perspective, by two guiding questions: How does the examined 
organization socialize newcomers? How is the organizational socialization experienced by 
the employees? Most Swedish corporations engage in some form of workplace introduction 
and this introduction should give the newcomer an understanding of his work and its relation 
to the organizations other business practices. Earlier studies have mostly focused on the 
effects of socialization tactics but few on the experience. This study, based on qualitative 
interviews with a regional manager, newcomers and established employees shows that the 
studied organization socializes its newcomers through many socialization tactics where the 
newcomers’ personality and previous knowledge allows to direct the socialization process. 
The introduction is perceived by the interviewed parties to happen most intensively at 
specific events; the first impression, the welcoming, while performing work and during the 
breaks. The newcomers and the established employees both perceived the social aspect as 
central to the introduction and the work execution secondary. It’s very important according to 
both parties that it creates a dialog about both work and private life for a successful 
introduction. 
 
Keywords: organizational socialization, symbolic interactionism, organizational socialization 
tactics, newcomer, introduction, integrated perspective. 
 
  



Sammanfattning 
 
Studiens syfte är att undersöka upplevelserna av en introduktionsprocess för nyanställda 
genom ett integrerat perspektiv, med hjälp av två frågeställningar: Hur socialiserar den 
undersökta organisationen in nya medarbetare? Hur upplevs organisationssocialiseringen av 
medarbetarna? De flesta svenska företag bedriver någon form av introduktionsverksamhet 
och introduktionen ska ge arbetstagaren en uppfattning om sina arbetsuppgifter och hur de 
står i relation till organisationens övriga verksamhet. Tidigare studier har främst riktat in sig 
på effekterna av socialiseringstaktiker men få på upplevelsen. Metoden som använts är 
kvalitativa intervjuer med regionchef, nyanställda samt etablerade medarbetare. Resultatet 
visar att den undersökta organisationen socialiserar sina nyanställda genom ett flertal 
socialiseringstaktiker där den nyanställdes personlighet och kunskaper tillåts styra 
socialiseringsprocessen. Introduktionen upplevs av de intervjuade att ske som mest intensivt 
vid vissa tillfällen, det första intrycket, välkomnandet, arbetsutförandet samt fikarasten. 
Medarbetarna upplevde även den sociala delen som central för introduktionen och 
arbetsutförandet sekundärt. Det är mycket viktigt både enligt de etablerade och nyanställda 
att det skapas en dialog som handlar om både arbete och privatliv för en lyckad introduktion.  
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras studiens forskningsproblem, syfte och frågeställningar därefter 
redogörs studiens avgränsningar och disposition. Slutligen presenteras den studerade 
organisationen. 
 
1.1 Forskningsproblem 
Som framgår av Arbetsmiljöverkets förordning (AFS 2001:1) om systematiskt 
arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren introducera sina nyanställda snarast möjligt och 
introduktionen bör ge dem en uppfattning om de egna arbetsuppgifterna men även hur de står 
i relation till resten av organisationens verksamhet. Den nyanställde bör även få en kunskap 
om riskerna som finns i arbetet samt vilka personer den ska vända sig till vid problem. År 
2003 uppdaterade arbetsmiljöverket förordningen och introduktionen bör även anpassas efter 
den nyanställdes förutsättningar och förkunskaper. Arbetsgivaren har ett ansvar över att den 
nyanställde har uppfattat och tillgodogjort sig introduktionen och de instruktioner som ges 
(AFS 2001:1:21). Detta medför att nästan samtliga Sveriges arbetsgivare bedriver någon form 
av introduktion för nya medarbetare. En individ som skriver på ett anställningsavtal är att se 
som inkluderad i en arbetsorganisation (Jönhill, 2012:162ff). Jönhill (2012) menar dock att 
denna individ inte automatiskt blir inkluderad i varken arbetsgrupp eller arbetssätt. Personen 
kan därmed vara både inkluderad och exkluderad samtidigt, vilket kan vara problematiskt. 
Granberg (2011:469) betonar vikten av att organisationens medlemmar har ett gemensamt 
synsätt, där alla arbetar mot organisationens mål. Enligt Granberg (2011) är introduktionen 
central, inte bara för att den nyanställde ska känna sig välkomnad, utan även för att den 
nyanställde ska dela synsätt med övriga arbetskamrater. Detta lyfter vikten av ett 
välfungerande introduktionsprogram som skapar möjlighet för den nyanställde att inkluderas 
i såväl arbetssätt som gemenskap. Vi vill därför undersöka hur en organisation arbetar med 
att socialisera in nya medarbetare och få en djupare förståelse av hur en introduktionsprocess 
upplevs. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka upplevelserna av en introduktionsprocess i en 
organisation. Både organisationens syn på introduktionen likväl som etablerade medarbetares 
och nyanställdas upplevelser kommer att beröras. Detta för att kunna urskilja introduktionens 
struktur samt upplevelserna av denna struktur. 
 
1.3 Frågeställningar 
 
● Hur socialiserar den undersökta organisationen in nya medarbetare? 
● Hur upplevs organisationssocialiseringen av medarbetarna? 

 
1.4 Avgränsningar 
Denna studie ämnar beröra upplevelsen av en introduktionsprocess inom en regional del av 
en organisation och kommer inte redogöra för den introduktion som sker till andra regioner.  
 
1.5 Disposition 
Inledningskapitlet redogör för forskningsproblem samt studiens syfte, frågeställningar och 
avgränsningar. Därefter görs en kortare beskrivning av den studerade organisationen. I det 
andra kapitlet redovisas tidigare forskning i området organisationssocialisering. Kapitel tre 
redogörs de teoretiska ramverk som använts i studien. Kapitel fyra behandlar de metodval 
som gjorts, hur studien har genomförts samt studiens validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. I det femte kapitlet redovisas studiens resultat och den analys som gjorts 
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utifrån ett organisationsperspektiv och ett medarbetarperspektiv. Kapitlet avslutas med 
studiens slutsatser. I det sjätte kapitlet förs en avslutande diskussion kring studiens resultat 
och genomförande. Slutligen ges förslag på vidare forskning i området. 
 
1.6 Om organisationen 
I detta avsnitt ges en beskrivning av organisationen som ingått i studien och den region som 
studien har avgränsats till. 
 
Studien har gjorts på det statligt äga fastighetsbolaget Akademiska hus. Fastighetsbolagets 
uppdrag är att tillhandahålla och förvalta fastigheter och lokaler att bedriva forskning och 
utbildning i, där den största kundgruppen tillhör universitet och högskolor. Organisationen 
verkar på den öppna marknaden och konkurrerar på samma villkor som privata företag. Som 
statligt bolag utgår de från de riktlinjer som finns i statens ägarpolicy vilket betyder att 
organisationen ska ha utarbetade strategier för miljö, mångfald, jämställdhet, affärsetik och 
arbetsvillkor. Akademiska Hus, med sina 415 anställda, är verksamt i hela landet och är 
uppdelat i sex regioner med huvudkontor i Göteborg. Bolaget genomförde i slutet av år 2012 
en fusion, där regionerna, som tidigare var egna dotterbolag slogs ihop. Fusionens syfte var 
att främja för en mer effektiv organisationsstruktur (Akademiska Hus årsredovisning, 2012). 
 
Uppsatsen har avgränsats till att studera region öst. Regionen ansvarar för drift och 
förvaltning av Linköpings Universitet och Örebro Universitet. I region öst arbetar 30 
personer, fördelat på teknik, projekt, fastighetsförvaltning och administration, majoriteten av 
dessa är stationerade i Linköping och fem är baserade vid Örebro universitet. Varje år 
genomförs en medarbetarundersökning som har till syfte att kartlägga hur medarbetarna ser 
på ledarskap och medarbetarskap, vilken sedan ligger till grund för det arbete som bedrivs för 
att utveckla och förbättra dessa områden. Nöjd medarbetarindex (NMI) mäter hur nöjda 
medarbetarna är med arbetssituationen och arbetsgivaren. Resultatet för 2012 års NMI för 
hela organisationen uppgick i genomsnitt till 69, från 70 året innan. Indexet består av 
faktorerna arbetsgivare, arbetsuppgifter, samarbete och organisation, kompetens och 
utveckling, mål, utvecklingssamtal, ledarskap, lön och arbetsmiljö (Akademiska Hus 
årsredovisning, 2012). 
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs tidigare forskning rörande organisationssocialisering för 
nyanställda. Först ges en beskrivning av tillvägagångssätt och därefter redovisas för denna 
studie relevanta forskningsartiklar. Avslutningsvis görs en sammanfattning av den tidigare 
forskningen i området organisationssocialisering. 
 
2.1 Genomförande 
I sökningen efter tidigare forskning har i huvudsak databasen Sociological Abstracts används 
och utgångspunkt har varit studiens frågeställningar med sökord som newcomer, experience, 
socialization och organization. Sökningen utmynnade i artiklar rörande 
organisationssocialisering, nyanställdas beteende och utfall av introduktionsprogram. Ett vid 
tillfället stort antal artiklar smalnades av genom att välja ut dem som enbart fokuserar på 
forskning rörande arbetsorganisationer där arbetstagare fysiskt befinner sig. Artiklar om 
virtuella organisationer och communitys valdes bort. De artiklar som slutligen valdes, vars 
fokus har riktats mot de nyanställda i arbetsorganisationer, har mätt vilka effekter ett lyckat 
introduktionsarbete ger upphov till samt vilka individuella beteenden som är fördelaktiga vid 
en introduktion. Dessa har också i huvudsak varit av kvantitativ karaktär. Vi fann även en 
artikel rörande hur humor är del i identitetsskapande i organisationer samt en artikel om nytt 
teoretiskt ramverk för de faser en nyanställd går igenom vid en nyanställning. Det har dock 
varit svårt att hitta kvalitativ forskning kring nyanställdas egna upplevelser av en 
socialiseringsprocess i en arbetsorganisation. Artiklarna har sorterats och redovisas ämnesvis 
utifrån temana organisationssocialisering, organisationsperspektiv, medarbetarperspektiv 
och integrerat perspektiv. Artiklar av mer teoretisk karaktär finns redovisade under 
teoriavsnittet. 
 
2.2 Organisationssocialisering 
Organisationssocialisering kan beskrivas som processen från att en person anställs i en 
organisation till att denne accepteras som en fullvärdig medlem, en “insider” (Reichers, 
1987:280). Från den stund en nyanställd äntrar organisationen försöker denne skapa sig en 
förståelse och skapa mening av organisationen (Louis, 1980:233). van Maanen och Schein 
(1979:1f) menar att en organisation överlever personalomsättning och tillskott i 
organisationen genom att ha en samstämmig kultur. Denna organisationskultur baseras av 
språkliga, beteendemässiga och attitydmässiga mönster som har vuxit fram inom 
organisationen. Dessa mönster växer fram för att hantera problem i organisationens 
handlingssfär, både interna och externa händelser. Varje ny individ i organisationen utmanar 
dessa förutsatta mönster och de erfarna inom organisationen försöker lära de nya 
medlemmarna den rådande kulturen. Den lärandeprocess som sker när etablerade 
medarbetare försöker få de nytillkomna att se världen enligt organisationens synsätt, benämns 
av van Maanen och Schein (1979:1f) som organisationssocialisering. Det är sedermera även 
den definition uppsatsen utgår ifrån. Organisationen är således delaktig i att skapa 
förutsättningar för de nyanställda att anta organisationskulturen och därmed bli effektiva 
medlemmar. Nedan redogörs på vilket sätt de är delaktiga och hur dessa förutsättningar kan 
skapas. 
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2.3 Organisationsperspektiv 
Vi byter arbete allt oftare vilket gör att en effektiv socialiseringsprocess, där den nyanställde 
snabbt tar till sig organisationskultur och arbetssätt är att föredra. Utfallen på hur väl de 
nyanställda blir insocialiserade, har i forskning till viss del visats bero på utformningen av 
introduktionen. Exempelvis visar Saks och Grumans (2011:383) studie att omfattande och 
välstrukturerad introduktion i organisationen kan bidra till mer engagerade medarbetare och i 
längden en lägre personalomsättning. Även Klein och Weaver (2000:47) har studerat 
effekterna av ett introduktionsprogram. Detta genom att låta nyanställda fylla i en enkät innan 
anställning och en vid ett senare tillfälle efter deltagande i introduktionsprogrammet. Syftet 
var att förstå vad ett, från organisationens sida, strukturerat introduktionsprogram kan bidra 
till. Detta jämfördes med personer som inte deltagit i introduktionsprogrammet. Det visade 
sig att deltagande bidrar till högre förståelse för organisationens mål, värden och historia samt 
att deltagare är mer känslomässigt engagerade i organisationen till skillnad från de som inte 
deltagit i introduktionsprogram. Däremot hittades inget samband mellan deltagande i 
introduktionsprogram och tillämpning av organisationens interna språktermer. En effektiv 
socialiseringsprocess är också bidragande till att arbetstagaren snabbare kommer att anpassa 
sig till sin nya situation vad gäller arbetsroll och hantering av arbetsuppgifter och i stora drag 
ge en högre arbetstillfredsställelse (Cooper-Thomas, Anderson, & Cash, 2012:41). 
Omfattande introduktionsprocesser som oftare förekommer inom större organisationer är 
dessutom mer effektiva för nyanställda som kommer direkt från avslutad universitetsexamen 
i fråga om individens tilltro till den egna förmågan (Bauer, Bodner, Erdogan, Truxillo & 
Tucker, 2007:715). Det är emellertid inte enbart organisationen som är aktiv i 
socialiseringsprocessen, även den nya medarbetarens beteende påverkar och studier om 
nyanställdas beteende och strategier presenteras nedan. 
 
2.4 Medarbetarperspektiv 
Hur nyanställda själva kan engagera sig och försöka skynda på sin anpassningsprocess, kallat 
proaktivt beteende, har på senare tid fått ett större fokus i forskningen. En definition av 
proaktivt beteende är enligt Gruman m.fl. (2006:92) att: “[...] förändra status quo genom 
initiativtagande för att förbättra existerande förhållanden eller skapa nya” (egen 
översättning). Ett exempel på forskning som fokuserat på nyanställdas beteende är Cooper-
Thomas m.fl. (2012:46ff) intervjustudie. Syftet var att få klarhet i alla strategier en nyanställd 
använder sig av för att smidigt socialiseras in i en organisation. 19 strategier kunde 
identifieras och sju av dem var nya i forskningssammanhang. De sju nya identifierade 
strategierna är att en nyanställd vill mininera antalet nya inlärningsområden och använder sig 
av sin tidigare kunskap för att så långt som möjligt göra ett bra arbete, demonstrerar sina 
tidigare kunskaper och delar gärna med sig av dem till sina nya kollegor. Det handlar om 
påverkan av sig själv som nyanställd. Ytterligare strategier som tidigare varit okända för 
forskare är att en nyanställd, genom att vara social med övriga på arbetsplatsen, kan och vill 
påverka hur kollegor ser på denne för att snabbt komma in i teamet. Nyanställda är också i 
hög grad aktiva i att utbyta sin kompetens mot att få delta i attraktiva arbetsgrupper eller 
projekt och smickrar sina kollegor med komplimanger för att de ska få ett gott öga för den 
nyanställde, vilket enligt Cooper-Thomas m.fl. (2012) förstås som insamlande av makt. Även 
Rollag m.fl. (2005:35) studerade med hjälp av intervjuer de tekniker och beteenden 
nyanställda använder och vilka skillnader i beteende en snabbt socialiserad anställd använder 
mot anställda som behövt längre tid att socialiseras in i organisationen. Studien visade att 
nyanställda med ett informationssökande beteende socialiserades in snabbare än andra. Med 
ett sådant beteende ökar interaktionen med kollegor vilket alltså snabbar på processen.  
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Bauer m.fl. (2007:707) testade en modell för nyanställdas anpassning till det nya arbetet. 
Anpassningen definierades som tydlighet i arbetsrollen, alltså förståelsen kring och 
utförandet av arbetsuppgifter, self-efficacy som refererar till självförtroende kring 
bemästrande av arbetsuppgifter och social acceptans, det vill säga hur väl man känner sig 
mottagen och accepterad av arbetsgruppen. Variabler som testades mot detta var hur pass 
informationssökande den nyanställde var samt vilka socialiseringstaktiker organisationen 
använde sig av. Informationssökande beteende syftar till sökande av information vad gäller 
arbetsuppgiftens utförande, vilka förväntningar som finns på den nyanställde samt i vilken 
grad denne söker sig till sociala grupper. Organisationens socialiseringstaktiker mättes i hur 
pass tydliga steg introduktionsprogrammet hade, hur pass åtskild introduktionen var mot det 
verkliga arbetet samt feedback och stöd från etablerade medarbetare och chefer. Resultatet 
visade att informationssökande individer anpassade sig snabbare och på så sätt minskar den 
osäkerhet en nyanställning innebär (Bauer, Bodner, Erdogan, Truxillo, & Tucker, 2007:708). 
Forskning visar, som framgått ovan, att informationssökande beteende är den viktigaste 
faktorn vid socialisering in i en organisation och påverkar bland annat arbetstillfredsställelse, 
medan andra faktorer har fått blandade och svaga resultat. Anledningen till varför just 
informationssökande beteende är den faktor som ses som den mest påverkande kan ha att 
göra med studiernas utformning (Saks, Gruman, & Cooper-Thomas, 2011:37). 
 
Ett inslag i den mer informella socialiseringen är humor, vilket visats i en kvalitativ studie av 
Tracy m.fl. (2006:288ff), utförd via intervjuer och observationer av brandmän och mottagare 
av inkommande samtal på larmcentral i USA. Humor kan fungera som hjälpmedel till att för 
stunden distansera sig från formella organisatoriska strukturer och den anspänning som en 
nyanställning innebär. Vidare fungerar humorn som del i skapandet av en organisatorisk 
identitet, vilket illustreras i citatet från Weick och Westleys (1996) forskning kring hur humor 
fungerar som organisatoriskt menings- och identitetsskapande: ‘‘[...] organizing becomes 
disorganized, the forgotten is remembered, the invisible becomes visible, the silenced 
becomes heard” (Weick & Westley, 1996:456). I humorn får organisatoriska hjältemyter 
utrymme vilket kan bidra till organisatoriskt lärande (Weick & Westley, 1996:456). Utifrån 
nämnda perspektiv kan man förstå det som att olika parter har del i 
organisationssocialiseringen, det vill säga både medarbetarna och organisationen. Mot denna 
bakgrund, beskrivs organisationssocialisering nedan ur ett integrerat perspektiv.  
 
2.5 Integrerat perspektiv 
Gruman m.fl. (2006:99ff) var bland de första att forska om sambandet mellan 
organisationssocialisering och individuellt beteende och att förstå det som en integrerad 
process. Ett intressant fynd i denna kvantitativa studie är att nyanställda som befinner sig i en 
organisation som använder sig av formell socialisering är mer troliga att använda sig av 
proaktiva beteenden. Formell socialisering, å andra sidan, får bäst utfall på individer som inte 
använder sig av ett proaktivt beteende. Denna paradox visar vikten av ett interaktionistiskt 
angreppssätt vid studierna av organisationssocialisering, där processen ses som reflexiv. 
Därför bör både individens och organisationens agerande analyseras. Ytterligare resultat av 
undersökningen var att nyanställdas tilltro till sin egen förmåga och organisationens 
socialiseringstaktiker kan förutsäga nyanställdas proaktivitet. Proaktivetet kan moderera 
effekten av de socialiseringstaktiker som organisationen använder. Även Reichers (1987:281) 
menar att tydliga paralleller kan dras mellan organisationssocialisering och symbolisk 
interaktionism. Den nyanställde skapar en organisatorisk identitet och en mening i det nya 
sammanhanget genom interaktion med etablerade medarbetare. 
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2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis har både kvalitativ och kvantitativ forskning berörts. Det kvantitativa 
tillvägagångssättet har använts när syftet har varit att manifestera effekterna av 
introduktionsprogram och mätning av beteenden som påverkar utfall av 
organisationssocialisering. Kvalitativa tillvägagångssätt har i huvudsak använts för att söka 
förstå vad som händer under en socialiseringsprocess och vilka strategier en nyanställd 
använder. Svårigheten har varit att hitta tidigare forskning kring upplevelsen av 
organisationssocialisering. Forskningen har också främst gjorts inom universitetsvärlden eller 
på organisationer i USA och det kan självklart påverka resultaten. Mot bakgrund av detta ser 
vi ett behov av att på ett integrerat sätt studera upplevelser av socialiseringsprocessen in i en 
arbetsorganisation. Det, genom att studera sättet en organisation socialiserar in nya 
medarbetare på och vilka upplevelser medarbetare har kring detta. Utgångspunkten är ett 
symboliskt interaktionistiskt perspektiv där man förstår socialisering som en ständigt 
pågående interaktion mellan aktörer.  
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3. Teori 
I detta avsnitt redovisas vanligt förekommande teoretiska perspektiv för att förklara 
organisationssocialisering av nyanställda. Först beskrivs Blumers teori symbolisk 
interaktionism följt av van Maanen och Scheins modell över socialiseringstaktiker. Slutligen 
förs en diskussion rörande de teoretiska ramverken. 
 
3.1 Symbolisk interaktionism 
Tidigare redovisad forskning har visat att en introduktionsprocess borde förstås som en 
interaktion mellan den som nyanställs och de etablerade medlemmarna i organisationen. 
Därför valdes för den här uppsatsen symbolisk interaktionism som teoretisk utgångspunkt för 
att tolka och förstå hur introduktionsprocessen upplevs av de intervjuade. Blumer (1986:2ff) 
menar att samhället kan förstås som en ständigt pågående interaktion mellan olika aktörer. 
Människan handlar utifrån den mening denne tillskrivit objekt som kan vara ord, föremål, 
gester eller företeelser. Meningen dessa objekt spelar i det dagliga livet har tillkommit genom 
interaktion med andra människor och genom den bearbetade tolkning som människan gjort av 
interaktionen. Objektens betydelser kan alltså förstås som produkten av en interaktion. 
Tolkningsprocessen kan, enligt Blumer (1986:81f) förklaras som att människan väljer vad 
som ska fokuseras i en situation, tolkar och skapar sig därefter en egen uppfattning kring 
betydelsen av interaktionen. Interaktioner ses som forum som formar beteende (Blumer, 
1986:93ff).  
 
Grupper kan, menar Blumer (1986:6f), precis som samhället, ses som pågående interaktioner. 
De formas och omformas utifrån hur grupp- eller samhällsmedlemmar tolkar, bemöter och 
själva handlar i interaktioner, vilka sedan tolkas och bemöts av andra. I gruppsammanhang 
rådgör människor med sig själva och passar in sina handlingar och beteenden utifrån 
tolkningen av interaktionen med de andra gruppmedlemmarna (Blumer, 1986:97). Kulturer 
och sociala strukturer, oberoende av om dessa benämns som normer, värden, hierarkier eller 
roller går att härleda till att någon typ av interaktion mellan människor har ägt rum för att 
skapa dessa (Blumer, 1986:6f). Ett exempel kan vara en individ som står inför ett problem. 
Först och främst måste personen inse att det är ett problem och sedan avgöra huruvida det är 
något som måste tas om hand. Individen tolkar och väljer mellan de möjliga alternativ som då 
finns för att lösa problemet. Exempelvis letar man upp en person att fråga hur det kan lösas, 
söker hjälp på Internet eller provar att lösa problemet på egen hand, med risk att problemet 
kvarstår. Individen väljer vilket alternativ som kan vara lämpligt och agerar utefter det. Det 
visar tydligt på hur en människa rådgör med sig själv kring vilken handling eller vilket 
beteende som sedan uppvisas.  
 
Utgångspunkt i analysen av socialisering av nyanställda kommer så att vara Blumers teori om 
symbolisk interaktionism, där socialiseringsprocessen ses som en ständigt tolkande 
interaktion mellan aktörer. För att kunna analysera hur socialiseringsprocessen går till, 
komplettera teoriramen med van Maanen och Scheins (1979) modell över 
socialiseringstaktiker.  
 
3.2 Modell över socialiseringstaktiker 
En vanlig teori om organisationssocialisering är Uncertainty reduction theory, som utgår från 
att människan hela tiden försöker reda ut oklarheter eller minska osäkerheten i dess omvärld. 
En nyanställd kommer till stor del ovetandes in i en ny organisation vilket medför förvirring, 
osäkerhet och rädsla. Ordning måste skipas vilket socialiseringsprocessen är del i att göra. Ett 
utarbetat introduktionsprogram hjälper den nyanställde att sortera mängden av ny information 
och göra det greppbart. Graden av osäkerhet kommer successivt att minska och den 
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nyanställdes roll i organisationen klargörs (Saks & Ashford, 1997:236). För att analysera hur 
denna organisationssocialiseringsprocess går till och upplevs i praktiken används van Maanen 
och Scheins (1979) terminologi och modell.  
 
van Maanen och Schein (1979) menar att en organisationskultur växer fram som ett resultat 
av att aktörerna försöker hantera, förstå och skapa mening i en problematisk miljö. En 
organisation kan innehålla många fragmenterade syner på organisationskulturen och inom 
stora organisationer kallas dessa fragment för subkulturer eller “organisationssegment”. För 
att en organisation skall fungera måste de nyanställda se organisationen på samma sätt som 
etablerade medarbetare. För att åstadkomma detta används en 
organisationssocialiseringsprocess vilken inte alltid är medveten. Enligt van Maanen och 
Schein (1979) sker denna socialiseringsprocess periodiskt genom hela arbetslivet, men främst 
vid övergångar inom organisationen, exempelvis befordringar, byte av arbetsroller eller den 
mest tydliga, vid anställningsskeendet när en individ går från outsider till insider i 
organisationen (van Maanen & Schein, 1979:2ff, 35). 
 
Teorin innefattar sex grundantaganden som möjliggör analysen av en sådan komplex process 
som organisationssocialisering, vilka kan sammanfattas enligt följande. Personer som anställs 
eller som byter position inom organisationen befinner sig i en ångestfylld situation. En större 
förändring ger mer ångest och den absolut största förändringen en individ genomgår i detta 
sammanhang är situationen då denne anställs. Ångesten grundar sig i att inte tillhöra en grupp 
och osäkerhet inför de nya arbetsuppgifterna. Individen försöker reducera ångesten, genom 
att skapa sig rutiner för arbetet och förstå sig på den nya gruppen. Det blir viktigt att snabbt 
identifiera sig med den nya sociala gruppen för att förstå vad som sker runt omkring. 
Socialiseringsprocessen och lärandeprocessen sker genom att kollegor och människor i 
omgivningen ger stöd och guidar individen och lär personen hur denna ska agera i den nya 
rollen. Det hjälper den nyanställde att tolka händelserna i sin nya roll så att den efterhand kan 
börja agera själv i den nya kontexten. Lyckas denna socialisering blir individen kompetent 
och självsäker, medan om den misslyckas känner sig den nyanställde misslyckad och 
inkompetent. Organisationens produktivitet, stabilitet och sätten den nyanställde slutligen 
utför sina arbetsuppgifter på, är alltså beroende av de taktiker nyanställda socialiseras in 
igenom. Socialiseringen som sker försäkrar att rollerna och i förlängningen organisationen 
fortsättningsvis kommer fungera på ett förutsägbart sätt mot uppsatta mål (van Maanen & 
Schein, 1979:8ff).  
 
van Maanen och Schein gör dock inget antagande om att en organisation socialiserar in 
individer till specifika roller och att dessa tillskrivs en identitet av organisationen. Individer 
skapar sin egen syn över vad som är ett funktionellt beteende och det utvecklas genom 
interaktion med kollegor och omgivning, inte nödvändigtvis av organisationens uppsatta 
regler (van Maanen & Schein, 1979:9f). I modellen fokuseras inte heller på individuella 
karaktärsdrag, organisationstyper eller yrkesroller, utan riktas mot det generella. Med hjälp av 
modellen kan så socialiseringsprocesser identifieras, som existerar i alla organisationer och 
för alla organisationsmedlemmar. Detta för att kunna beskriva de troliga effekterna av en viss 
socialiseringsprocess som har använts på individer i en viss organisation. Individer anpassar 
sig på snarlika men ändå unika sätt. Modellens syfte är inte att beskriva alla dessa unika sätt 
utan snarare för att urskilja generella mönster. Det är de generella effekter specifika 
socialiseringstaktiker bidrar till som är intressanta, inte varje persons unika reaktion på dessa 
(van Maanen & Schein, 1979:10f). 
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3.2.1 Socialiseringstaktiker 
Med socialiseringstaktiker menar van Maanen och Schein (1979:34f); de sätt etablerade 
medarbetare i en organisation försöker strukturera erfarenheterna för en medarbetare som 
genomgår ett rollbyte inom- eller är nyanställd i organisationen. Ibland väljs dessa taktiker 
medvetet från ledningen i form av strukturerade introduktions- och utbildningsprogram, 
medan andra taktiker kan växa fram mer eller mindre omedvetet inom organisationen. Hur 
dessa socialiseringstaktiker är uppbyggda kan beskrivas med hjälp av strukturella 
dimensioner. van Maanen och Schein (1979:37) har identifierat sex dimensioner som de 
menar konsekvent återfinns i de flesta organisationer. De gör dock inget anspråk på att dessa 
dimensioner täcker alla socialiseringstaktiker, utan säger snarare att det säkerligen finns 
oändligt många. De sex identifierade dimensionerna för socialiseringstaktiker är: (1) kollektiv 
- individuell, (2) formell - informell, (3) sekventiella - slumpmässiga steg, (4) fixerad - 
variabel, (5) seriella - åtskiljande och slutligen (6) investitur - disvestitur. Nedan förklaras 
nämnda dimensioner närmare. 
 
Kollektiva - individuella dimensionen avser hur många som socialiseras in samtidigt, som 
grupp eller enskilt. Kollektiva socialiseringsprocesser används oftast inom organisationer 
med stora årskullar eller säsongsbetonat arbete. Dessa karaktäriseras av gemenskap och ett 
typexempel på detta är militären, alla nykomlingar socialiseras in på samma sätt i sin del av 
organisationen i stora omgångar. Detta leder ofta till ett homogent tänkande och individerna 
som genomgått en kollektiv socialisering strävar ofta efter att bevara organisationen, 
avvikande tänkande främjas inte. I många fall skapas även en egen subkultur bland de som 
socialiseras in tillsammans, något som kan bli negativt för organisationen. De subkulturer 
som utvecklas följer inte alltid organisationens mål, exempelvis kan grupper skapas som 
innehar egna värderingar som att värdera umgänge före organisationens mål. Individuella 
socialiseringsprocesser används oftast när nykomlingen ska anta en komplex roll, kreativt 
och individuellt tänkande eftersträvas i denna process. Individuella taktiker sätter den 
enskildes unika erfarenheter och upplevelser i fokus och oftast genomförs de med en 
mentorsliknande figur. Relationen med mentorn är mycket viktig och beroende av hur den 
affektiva relationen blir. En individuell socialiseringsprocess är mycket tidskrävande jämfört 
med en kollektiv (van Maanen & Schein, 1979:38ff). 
 
Formell - informell dimensionen kan relateras till den kollektiva och individuella 
dimensionen, där de flesta kollektiva socialiseringsprocesser sker formellt medan den 
individuella ofta sker informellt. Skillnaden mellan dimensionerna är hur socialiseringen är 
strukturerad. Med en formell socialiseringsprocess menas en välplanerad och strukturerad 
socialisering just för de nyanställda i organisationen. Ett typexempel på detta är militären 
med grundläggande militärutbildning där de nya rekryterna isoleras i sina respektive 
kompanier och följer ett precist planerat program. Rekryterna blir identifierade som 
nykomlingar av alla i organisationen, då det endast är nykomlingar som utför detta program. 
Formella socialiseringsprocesser lägger ofta fokus på ett korrekt beteende och tankesätt och i 
efterhand ses de inlärda arbetssätten som irrelevanta, istället används andra arbetssätt. De 
inser dock sällan att de har lärt sig tänka och agera på ett visst sätt på grund av denna 
socialisering. En informell socialiseringsprocess är mycket friare och nykomlingen sätts i 
arbete direkt och lär sig genom “learning by doing”. En socialiseringsprocess som är rent 
informell använder sig inte av några symboler eller liknande för att urskilja de nyanställda, 
utan dessa placeras i arbetsgrupper och förväntas arbeta precis som de mer erfarna 
medarbetarna (van Maanen & Schein, 1979:44). Den betonar heller inte att en individ skall 
lära sig ett rätt sätt att tänka, utan endast att den ska klara av uppgiften. Det leder till mer fria 
och kreativa individer till skillnad från vad en rigorös formell socialisering gör. Långa och 
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krävande formella socialiseringstekniker lär inte endast ut ett sätt att tänka och agera, utan de 
gallrar även bort individer som inte vill lära sig passa in i det som anses rätt inom 
organisationen. Formella socialiseringstaktiker används oftast vid hierarkiska förflyttningar 
eller vid nyanställningar för att, som ovan nämnts, lära individer att tänka på “rätt” sätt och på 
så sätt bli en del av organisationen. De är än mer vanliga inom organisationer som har stora 
risker involverade med arbetet, antingen för den nyanställde, klienten eller organisationen 
som sådan. Organisationer så som militär, polis och sjukvård använder sig ofta av väldigt 
formella introduktionsprogram. Sammanfattningsvis så främjar en mer formell 
socialiseringsprocess ett homogent tänkande inom organisationen medan en informell främjar 
kreativitet och unika medarbetare (van Maanen & Schein, 1979:45ff). 
 
Sekventiella - slumpmässiga dimensionen, belyser hur målen med socialiseringsprocessen är 
upplagda. Sekventiell socialisering har fixerade mål som ska klaras av bit för bit i en specifik 
ordning där nästa mål bygger på det föregående, likt en kursplan. För att få läsa matematik B 
måste man ha klarat matematik A innan, detta är ett exempel på sekventiell socialisering. 
Slumpmässig socialisering innebär att målen som ska klaras av och i vilken ordning de ska 
klaras av är okända eller i ständig förändring, likt när en anställd försöker bli befordrad - den 
ska lära sig att bli en chef, men vet inte hur och inga särskilda steg finns för att bli det. Likt 
en formell socialiseringsprocess så är en sekventiell socialiseringsprocess mer trolig att skapa 
ett homogent agerande inom organisationen medan en slumpmässig, likt en informell, skapar 
en friare medarbetare som tänker självständigt (van Maanen & Schein, 1979:50ff). 
 
Fixerad - variabel dimensionen framställer socialiseringsprocessens tidsplan. En fixerad 
socialiseringsprocess har en klar tidsplan som både organisationen och den nyanställda är 
medvetna om. Exempelvis en polisaspirant vet om att tiden som aspirant är sex månader och 
efter dessa sex månader blir aspiranten en polisassistent, om socialiseringsprocessen är 
lyckad. En fixerad socialiseringsprocess kan i vissa fall snabbas på om man anser att 
nykomlingen är kapabel nog, men den saktas väldigt sällan ner, istället tas individen då bort 
från processen. En variabel socialiseringsprocess har ingen klar tidsplan, utan anses vara 
färdig när nykomlingen förstår arbetet och är relativt självständig. Avsaknad av feedback från 
organisationen angående den nyanställdes utveckling kan vid en variabel 
socialiseringsprocess leda till stor frustration och ångest bland de som socialiseras. van 
Maanen och Schein menar att en fixerad socialiseringsprocess främjar solidaritet mellan de 
som socialiseras samtidigt, medan en variabel skapar en individuell tävlingsmentalitet för att 
nå nästa karriärssteg eller till att räknas som effektiv organisationsmedlem. I förlängningen 
betyder detta att en fixerad skapar individer som vågar tänka mer fritt, då de vet när de får ta 
steget att bli fullfjädrade organisationsmedlemmar. En variabel skapar ett homogent tänkande 
då individerna vill klättra inom organisationen, vilket de gör genom att imitera chefer och 
andra nyckelpersoner inom organisationen och därigenom bli inkluderade till högre 
befattningar (van Maanen & Schein, 1979:55ff). 
 
Seriella - åtskiljande dimensionen, beskriver huruvida erfarna organisationsmedlemmar 
hjälper till att socialisera nykomlingarna i organisationen. Seriella socialiseringsprocesser 
har ofta en mentor som guidar och leder den nyanställda genom sin första tid. Denna typ av 
socialisering är vanlig vid farliga yrken eller vid socialiseringstillfällen där det anses vara 
viktigt med en kontinuitet i arbetssätt och värderingar. En seriell socialiseringsprocess 
tenderar även att bevara organisationskulturen och det tankesätt som råder. Det som är tänkt 
att vara en seriell socialiseringsprocess kan egentligen vara en åtskiljande i de fall där 
nykomlingen inte lyssnar på sin mentor, vilket kallas “gapping”. Detta sker i de fall där 
mentorn och “adepten” har olika åsikter eller bakgrunder, antingen sociala, ideologiska eller 
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historiska. Åtskiljande socialiseringsprocesser är när det inte finns någon norm för 
nykomlingen att följa, exempelvis om det har varit en kvinnodominerad arbetsplats och det 
kommer in en man. Mannen har ingen aning om hur han skall agera utan får skapa sin egen 
roll och sätt att agera i organisationen. Det är en mycket mer ångestfylld process än för de 
som har en form att passas in i. En åtskiljande socialiseringsprocess är mycket mer trolig att 
skapa unika angreppssätt och nytänkande hos den nyanställde då denne tillåts hitta sitt eget 
arbetssätt, utan att en mentor lär ut den “rätta vägen” (van Maanen & Schein, 1979:59ff). 
 
Investitur - disvestitur dimensionen, beskriver hur socialiseringen syftar till att försöka 
påverka den nyanställdes identitet och personlighet. En investitur socialiseringsprocess 
accepterar och uppskattar den nyanställdes personlighet precis som den är och försöker 
främja denna, då det kan bidra till tankemässig mångfald och innovation. Investitur 
socialiseringsprocess gör också att inträdet i organisationen förenklas för individen, den ska 
inte behöva anpassas. Motsats till detta är en disvestitur socialisering som istället försöker 
bryta ner den nyanställdes identitet och skapa en ny som passar organisationen. Ett 
typexempel på detta är religiösa kulter eller militära organisationer där individen bryts ner 
och ges en ny identitet genom tvång, men som de går med på av respekt för organisationen. 
Genom denna nedbrytning styr organisationen individens värderingar och skapar en individ 
som antar och behåller organisationens nuvarande synsätt (van Maanen & Schein, 1979:67ff). 
Med van Maanen och Scheins modell över socialiseringstaktiker kan vi skapa en struktur för 
hur socialiseringen går till i organisationen och utifrån denna, sätta medarbetarnas 
upplevelser i ett sammanhang. 
 
3.3 Sammanfattning 
En nyanställning handlar om ett möte och samspel mellan den nyanställde och de etablerade 
medarbetarna. Upplevelsen en nyanställd har vad gäller introduktionsprocessen, alltså när 
denne socialiseras in i organisationen, uppstår i interaktionen med de personer denne möter. 
För att förstå och tolka denna introduktion och socialiseringen som sker har vi valt att ta 
avstamp i symbolisk interaktionism. De etablerade medarbetarna försöker forma den nya 
medarbetaren så att den ska anta gruppens normativa sätt att förstå och agera på. 
Organisationen och de etablerade medarbetarna försöker på olika sätt strukturera 
interaktionen med den nyanställde i syfte att socialisera in denna i organisationen. För att 
kunna beskriva på vilket sätt de strukturerar denna interaktion, används i analysen van 
Maanen och Scheins modell över socialiseringstaktiker. 
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4. Metod 
I följande avsnitt presenteras de metodologiska val som gjorts, alltså urval, generering och 
bearbetning av datamaterial och slutligen förs en metoddiskussion. 
 
4.1 Kvalitativ metod 
För att söka svar på hur en organisation socialiserar in nya medarbetare och hur upplevelserna 
kring en introduktionsprocess är, har kvalitativ metod använts i studien. Kvalitativ metod 
används med fördel för att förstå innebörder och meningar, genom interaktion och samtal 
kring studieområdet (Mason, 2002:62). Då syftet har varit att undersöka upplevelser hos 
medarbetare och chef har en fenomenologisk utgångspunkt valts. Fenomenologi utgår från 
aktörerna som befinner sig i eller har kunskap om studieområdet. Det är sättet aktörerna 
förstår eller upplever fenomenet som är intressant för studien (Kvale, 2009:42). I studien har 
nyrekryterade, etablerade medarbetare samt regionchefen inom organisationen intervjuats, för 
att ge en integrerad bild av hur introduktionen genomförs och upplevs.  
 
4.2 Forskningsansats 
Mason (2002:180f) beskriver abduktiv ansats som att forskaren växlar mellan empiri och 
teori, där den insamlade empirin slutligen ligger till grund för den valda teorin i analysen. 
Samtidigt menar hon vidare att det alltid finns föreställningar om teoretiska utgångspunkter 
och att forskaren aldrig förutsättningslöst kan samla in empiri. Uppsatsen grundar sig i detta 
ställningstagande och vi har därmed växlat mellan idéer om teorier som kan tänkas användas 
i analysen och analysen av det empiriska materialet. I förväg gjordes en överblick av rådande 
kunskapsläge för att få en initial förståelse i studieområdet, för att underlätta studiens design 
och hitta en relevant forskningsfråga. En medvetenhet har dock funnits om att denna 
förförståelse kan ha styrt valen under processens gång, men med försök till att ha ett öppet 
sinne och låta empirin styra arbetet, snarare än en tidigare känd teori.  
 
4.3 Datagenereringsmetod 
För att komma åt upplevelsen av arbetsplatsintroduktion som fenomen har nyanställda, 
etablerade medarbetare och en chef intervjuats, eftersom de har erfarenheter av denna 
process. Tre olika intervjuguider utformades, en för regionchefen, en för nyanställda och en 
för etablerade. Bryman (2011:419) beskriver en semistrukturerad intervjuguide som en hjälp 
för intervjuledaren över vilka frågor som ska beröras under intervjun. Det är också viktigt att 
de frågor som ställs är öppna och kan inrymma olika synsätt. När intervjuguiderna skapades 
utgicks från tidigare forskning i området samt studiens frågeställningar. Dessa utmynnade i 
ett antal intervjuteman som bröts ner i mer specifika intervjufrågor. Bryman (2011:258f) 
menar att det är viktigt att testa sina intervjufrågor i en så kallad pilotstudie, vilken inte ska 
göras med personer som ingår i urvalet. Intervjufrågor som är svåra för respondenterna att 
förstå kan då omformuleras och det ges tillfälle att ändra frågornas ordningsföljder. Mot 
bakgrund av detta genomfördes först en pilotintervju med en bekant som nyligen bytt 
arbetsplats och detta ledde till en viss omformulering av frågorna och strukturen av intervjun.  
 
I studien har tre former av intervjuer genomförts. En semistrukturerad enskild intervju 
genomfördes med regionchefen i organisationen. Enligt Mason (2002:62f) så är intervjuer en 
bra metod för att generera empiri i kvalitativa studier. Hon hävdar även att en 
semistrukturerad intervju, där forskaren är förberedd med ett antal teman eller inledande 
frågor men även är fri att följa upp med nya frågor, är att föredra vid ett okänt område. 
Empirin som genereras ska dock inte ses som fakta utan en återkonstruktion av det som har 
upplevts. Med de nyanställda (blivit anställda det senaste året) i organisationen hölls en 
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parintervju. Parintervju valdes då det enligt Mason (2002:64) är ett effektivt sätt att få ett rikt 
och kontextuellt datamaterial där samtalet mellan intervjupersonerna står i fokus. 
Intervjuformen kan på så sätt ge dynamik och nyanser, viktiga aspekter som inte tidigare 
reflekterats över kan uppdagas. Med etablerade medarbetare (varit anställda mer än ett år) 
genomfördes en fokusgruppintervju. Fokusgruppintervjuer har för avsikt att skapa dialog 
mellan deltagarna avseende deras åsikter och upplevelser av ett fenomen som de har 
erfarenhet av. Motsägande meningar från deltagare kan tvinga till reflektion (Bryman, 
2011:448f), vilket kan ge insiktsfulla kommentarer från intervjupersonerna och därmed djup i 
datamaterialet.  
 
4.4 Urval 
I studien har två urval gjorts. Inledningsvis gjordes ett målinriktat urval för att hitta en 
organisation som det senaste året har anställt nya medarbetare. Organisationer kontaktades 
med den initiala frågan om nya medarbetare hade anställts det senaste året. Genom personlig 
kontakt fick vi vetskap om att den studerade organisationen nyligen hade anställt nya 
medarbetare inom tidsramen. Målinriktade urval har till syfte att välja ut personer som är 
relevanta för studiens syfte och frågeställningar, inte för att kunna generalisera resultat till en 
bredare population (Bryman, 2011:392), vilket inte heller är uppsatsens syfte med sin 
kvalitativa ansats. När en organisation hittats, som uppfyllde urvalskriterierna och som var 
villig att delta i studien gjordes en avgränsning till en region där det fanns personer som blivit 
anställda inom det senaste året. Därefter gjordes ytterligare ett målinriktat urval vad gäller 
intervjupersoner. Intervjupersonerna valdes, i samråd med oss, ut av organisationen med 
utgångspunkt i att deltagarna på något sätt ska ha varit involverade i en introduktionsprocess 
inom organisationen under det senaste året, antingen som nyanställda eller etablerade 
medarbetare. Detta resulterade i följande intervjupersoner: en regionchef, två nyanställda och 
fyra etablerade medarbetare. 
 
4.5 Genomförande 
Den första intervjun var en semistrukturerad enskild intervju genom videosamtal med 
regionchefen i organisationen. Syftet med denna intervju var att få en helhetsbild av 
organisationen och dess introduktionsprogram, utformningen av introduktionen och syftet 
med de val som gjorts kring denna. Intervjun ägde rum på organisationens kontor. Vi fick 
tillgång till ett konferensrum där en videoskärm var uppsatt och regionchefen fanns med på 
länk från kontor på annan ort. Mason (2002) påpekar att det kan vara svårt att som intervjuare 
både hålla dialog och följa intervjuguiden, man lever sig lätt in i samtalet. Därför valdes att 
vara två vid intervjun, en av oss hade rollen som intervjuledare och höll i dialogen med 
intervjupersonen medan den andra hade en mer tillbakadragen roll, analyserade samtalet och 
bidrog med följdfrågor för att styra samtalet i linje med forskningsfrågan.  
 
Efter intervjun med regionchefen omformades intervjuguiderna något inför kommande 
intervjuer för att passa in i den undersökta organisationen bättre. Därefter hölls ytterligare två 
intervjuer. En med nyanställda och en med etablerade medarbetare. Med nyanställda 
genomfördes en parintervju och intervjun hade följande teman, introduktionen och hantering 
av nyanställning. Med de fyra etablerade medarbetarna genomfördes en semistrukturerad 
fokusgruppintervju. Intervjun hade, även den, två teman, tillbakablick på introduktionstiden 
och etablerade medarbetares roll vid nyanställningar. Intervjuns teman var relevanta för att 
etablerade medarbetare kan ha en distanserad bild och upplevelse av introduktionstiden, till 
skillnad från de som nyligen anställts och kan vara mitt uppe i processen.  
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Fokusgruppintervjun och parintervjun ägde rum samtidigt, i separata rum på regionens kontor 
i Örebro. En intervjuare tog hand om de nyanställda i organisationen och den andra 
intervjuade de etablerade. Anledningen till att dela upp intervjupersonerna i nyanställda och 
etablerade, var för att säkerställa att få de två gruppernas olika perspektiv och upplevelser, då 
de etablerade medarbetarna är involverade i att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen. 
Med önskan om att skapa ett informellt forum, valdes att endast ha en intervjuledare med vid 
respektive intervju, så att intervjupersonerna kände sig bekväma och kunde ingå i ett 
inofficiellt samtal med varandra. Intervjuledaren fungerar i gruppintervjuer som en moderator 
med en något tillbakadragen roll som styr dialogen i forskningsfrågans riktning, detta för att 
dialogen ska stå i fokus (Bryman, 2011:447f). Under intervjuernas gång upprepades kort vad 
intervjupersonerna sagt för att säkerställa att vi förstått vad de menat med sina uttalanden. 
Denna typ av bekräftelse menar Bryman (2011:353) stärker validiteten då intervjupersonerna 
har möjlighet att förtydliga eller omformulera sig. Intervjuerna bandades även in med hjälp 
av en diktafon vilket intervjupersonerna var medvetna om och gav sitt samtycke till. Innan 
intervjuerna inleddes delgavs intervjupersonerna om regler för samtalet, att tala en i taget och 
nämna varandra vid namn vid hänförande till annan i rummet. Intervjuledaren antecknade 
även talordningen för att underlätta vid den kommande transkriberingen. Bryman (2011:449) 
menar att intervjuer med fler än en person närvarande kan försvåra kring vem som uttalat sig 
om vad. Detta på grund av svårigheter att lokalisera röster i det inspelade materialet. Det 
bandade materialet transkriberades efter intervjuerna och det upplevdes inte som några 
problem att identifiera vilken respondent som talade med hjälp av talordningen och då 
ljudkvaliteten på inspelningen var hög. Transkriberingen av intervjuerna gjordes också i nära 
anslutning till intervjutillfället vilket underlättade för identifikationen av vilken respondent 
som talade. 
 
4.6 Etiska överväganden 
Etiska principer ska tas i beaktning genom hela forskningsprocessen för att säkerställa att 
forskningen inte skadar den enskilde personen fysiskt eller psykiskt. Resultatet och värdet av 
studien ska kunna väga upp den potentiella risk som finns att personer som ingår i studien 
möjligen skadas (Kvale, 1997:89f). De forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet anger 
har använts i studien, vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vid initial kontakt med organisationen 
klargjordes syftet med studien, på vilket sätt organisationen hade relevans för studien och på 
vilket sätt de skulle komma att delta. Organisationen informerades om att deras deltagande 
kunde förbli anonymt om de så ville och en redovisning av resultatet erbjöds dem. De fick 
därefter besluta internt huruvida de ansåg att ett deltagande skulle kännas värdefullt.  
 
Innan intervjuerna fick intervjupersonerna tillgång till ett utkast av intervjufrågorna för att i 
förväg kunna förbereda sig något och även där få tillfälle att tänka igenom om deltagande 
kändes aktuellt. Kvale (2009:88) ser det som ett dilemma att diskutera, huruvida tillgång till 
intervjufrågor kan hjälpa likväl som stjälpa studiens syfte. Påtryckningar från organisationen 
mot intervjupersonerna att svara på ett visst sätt kan uppstå och eftersom intervjuerna sker i 
grupp finns viss övervakning kollegor emellan. Vi anser dock att fördelarna överväger de 
eventuella nackdelarna och att studien tjänar på att intervjupersonerna har fått tid till 
eftertanke och reflektion, framförallt för de etablerade medarbetarna. 
 
I samband med intervjuerna meddelades intervjupersonerna mer utförligt om 
Vetenskapsrådets etiska principer. Studiens syfte klargjordes och på vilket sätt just den 
specifika intervjun skulle komma att användas. Kvale (2009:87ff) menar att frågan kring vem 
som ger samtycke till forskningsdeltagande bör problematiseras. Att organisationen givit sitt 
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samtycke till deltagande kan kännas påtryckande för medarbetarna och det var därför av vikt 
att ytterligare en gång påtala att deltagandet var frivilligt. När som helst kunde de lämna 
rummet eller välja att inte svara på frågor. Det påpekades även att deras personuppgifter som 
namn, kön och ålder skulle vara konfidentiella men att citat och sekvenser ur intervjuerna 
skulle komma att publiceras. Kvale (2009:89) påtalar däremot att intervjupersoner i vissa fall 
kan vilja bli namngivna efter att de bemödat sig att delta i en undersökning, men då denna 
studie inte har för avsikt att framhäva enskilda personer, valdes ändå att bortse från mer 
detaljerad information. Hänsyn har i intervjuerna tagits till hur långt en intervju bör sträcka 
sig. Som Kvale (2009:90) beskriver kan en intimitet skapas mellan intervjuare och 
respondent vilket ibland kan riva upp mer för den enskilde än bidra positivt för studien. Även 
om studieområdet inte är av sådan känslig karaktär och detta inte har varit något betydande 
problem är det ändå viktigt att visa respekt för intervjupersonerna. Intervjupersonerna gjordes 
också medvetna om att det insamlade datamaterialet endast skulle användas i studien. 
Intervjupersonerna fick tillgång till våra kontaktuppgifter så att de vid eventuella frågetecken 
angående deltagandet eller studiens resultat kunde kontakta oss. De meddelades också var 
den färdiga uppsatsen kommer finnas tillgänglig samt att en genomgång av studien skulle 
komma att ske tillsammans med organisationen. Därmed har organisationen och 
intervjupersonerna från första stund och genom hela processen hållits informerade och 
uppdaterade om de villkor studien skulle bedrivas inom. 
 
4.7 Analysmetod 
Det inspelade intervjumaterialet transkriberades, vilket Kvale (2009:196) förklarar som det 
första steget i en analys. Det underlättar hanteringen av den stora massan datamaterial som ett 
intervjusamtal ger. Vilken analysmetod som senare används avgörs av vilket fokus studien 
har. Med syftet att fånga intervjupersonernas upplevelser av introduktionsprocessen valdes 
fenomenografisk dataanalys vid bearbetning av det insamlade datamaterialet. Målet med 
användningen av fenomenografisk metod är att finna likheter och skillnader i uttalanden från 
intervjuerna (Fejes & Thornberg, 2009:129). För att bringa ordning i den mängd text som ett 
transkriberat intervjusamtal ger, tematiserades intervjuerna för att på ett systematiskt sätt få 
struktur och tydlighet i vad som upplevts under introduktionsprocessen. Detta gjordes genom 
att vi bekantade oss med det transkriberade datamaterialet, texterna lästes igenom och 
nyckelord antecknades i texten. Därefter lästes de igenom ytterligare en gång och av 
återkommande nyckelord bildades teman. Genom att göra den delen av analysen enskilt 
riskerade vi inte att influera varandra, vilket kan stärka reliabiliteten i analysen. Därefter 
lästes texterna igenom gemensamt och de teman som identifierats individuellt jämfördes och 
en diskussion fördes kring hur dessa teman var förenliga. Slutligen valdes de mest centrala 
och poängfulla huvudtemana ut och presenteras som: organisationsperspektiv och 
medarbetarperspektiv, vilka i sin tur delades in i ett antal underteman. Intervjusekvenser som 
tydligast belyser dessa teman lyftes ur texten och presenteras i resultatdelen. 
 
4.8 Metoddiskussion 
Ett alternativ till den intervjustudie som gjorts hade varit att använda metoden work along. I 
Fangen och Sellerberg (2011:130) beskrivs denna metod som att forskaren går med som 
lärling i det sociala sammanhang som är tänkt att studera, med avsikt att få så pass stor insikt 
i kontexten att ett fenomen kan förstås eller kommas åt. Upplevelsen skulle kommas åt 
genom att själva genomgå introduktionsprocessen och agera nyanställda. De subjektiva 
upplevelserna skulle kunna jämföras och analyseras kring vad som upplevts som viktigt 
under introduktionen. I denna organisation krävs dock att medarbetarna innehar kvalificerade 
yrkeskunskaper. Därmed hade det inte gått att genomföra de moment som en nyanställd i 
denna organisation har kompetenser till att göra. Metoden valdes bort med bakgrund av detta. 
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Ytterligare metod att använda hade varit metoden go along, vilken beskrivs som att forskaren 
följer med personer som är relevanta för studieområdet i den avsedda kontexten. Forskaren 
observerar och ställer frågor (Fangen & Sellerberg, 2011). Metoden go along hade till 
skillnad från work along varit fungerande i denna organisation där kvalificerade 
yrkeskunskaper krävs. Den spontana upplevelsen av introduktionsprocessen hade, med go 
along som metod, kunnat fångas. Alla metoder är behäftade med både styrkor och svagheter, 
men då denna studies syfte är att få djupa, insiktsfulla och eftertänksamma reflektioner 
ansågs ändå intervjustudie som den bäst lämpade metoden att använda.  
 
En enskild intervju med regionchefen genomfördes för att få en inblick i organisationen och 
introduktionens upplägg. Fler enskilda intervjuer med personer i ledande position hade 
kunnat genomföras men då svaren var uttömmande och genomtänkta ansågs ändå en intervju 
som tillräcklig. Anledningen till valet att genomföra intervjun genom videosamtal var av 
tidsskäl då regionschefen befann sig på annan ort. Därför ansågs intervju genom videosamtal 
vara ett rimligt alternativ till att träffas i person. Regionchefen var en van användare av 
mediet och tekniken upplevdes inte som ett hinder vid konversationen utan samtalet flöt på 
naturligt. Det hade dock varit att föredra att hålla intervjun i person då exempelvis 
kroppspråk var svårt att förmedla över videolänken. 
 
Enskilda intervjuer hade även varit ett alternativ till den par- och den fokusgruppintervju som 
genomfördes. En risk med att genomföra intervjuer med grupper är att intervjupersonerna kan 
påverkas av varandra i åsikter och vad de vågar uttrycka. En allt för samstämmig och 
homogen syn kring upplevelsen kan påverka resultatets nyansrikedom. Anledningen till att vi 
ändå valde att genomföra par- och fokusgruppintervju var att få fram ett samtal där 
intervjupersonerna hjälper varandra att minnas och reflektera över introduktionsprocessen. 
Det var något som sågs som en styrka framförallt vid fokusgruppintervjun med de etablerade 
medarbetarna, då deras introduktion in i organisationen ligger en bit tillbaka i tiden. Vad 
gäller parintervjun med de nyanställda, var tanken att dialogen dem emellan skulle stå i fokus 
för att främja reflektion och att, för oss, okända aspekter skulle komma fram i samtalet dem 
emellan. 
 
Ytterligare en viktig aspekt att diskutera är att organisationen valde ut intervjupersonerna 
efter det på förhand ställda kravet. Detta ledde till att två nyanställda och fyra kollegor till 
dessa valdes ut. Det hade självklart varit intressant att intervjua fler nyanställda för att få fler 
personers erfarenheter av en nyligen genomgången introduktion, vilket hade berikat 
datamaterialet ytterligare. Samtidigt kan intervjupersonernas olika långa anställningstid i 
organisationen bidra till en mer mångfacetterad bild av introduktionsprocessen. Urvalet kan 
ha påverkat resultatet, då organisationen exempelvis kan ha valt ut individer som ses som 
lojala och har en positiv bild av arbetet. Ett sätt att undvika det hade varit att få tillgång till en 
lista över medarbetarna och därifrån själva valt ut och bjudit in intervjupersonerna. Detta 
gjordes dock inte på grund av att företaget innehar kunskap om vilka individer som kan 
tänkas besvara frågeställningarna och det kan vara svårt att få personer att vilja delta utanför 
arbetstid. 
 
Validitet 
Med validitet menas undersökningens giltighet och relevans, om det som undersöks är det 
som ämnats undersökas (Bryman, 2011:351ff). Det vill säga om mätinstrumenten, analysen 
och slutsatsen är relevanta för att besvara syftet. För att säkerställa detta så utformades först 
intervjuguiden efter förförståelsen av vad som kan uppfattas som betydelsefullt för 
upplevelsen av en introduktionsprocess. En pilotstudie genomfördes på en bekant och med 
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hjälp av denne omformades intervjuguidens struktur samt att frågorna skulle få ett mer 
vardagligt språk. Därigenom skulle förståelsen underlättas för någon som inte har teoretisk 
kunskap om socialiseringsprocesser. Sedan utfördes en intervju med regionchefen i den 
undersökta organisationen och efter den intervjun förfinades de slutgiltiga intervjuguiderna 
än en gång för att fokusera på vissa aspekter i introduktionsprocessen. Under intervjuerna 
återkopplade intervjuledaren kontinuerligt med respondenterna att deras uttalanden förståtts 
korrekt vilket ytterligare stärkt validiteten.  
 
Reliabilitet 
Reliabilitet beskriver hur pålitligt studiens resultat är, något som främst berör kvantitativ 
forskning men är även en aspekt att beakta vid kvalitativ. Reliabilitet vid kvalitativ forskning 
kan vara svårt att visa på, då intervjupersonernas sinnesstämning påverkar resultatet stort, 
även samspelet som sker mellan forskare och intervjuobjekt är något som uppstår i stunden 
och är svårt att replikera. Istället fokuserar reliabilitet i kvalitativ forskning på analysen av det 
insamlade samtalet, exempelvis att två forskare med samma analysmetod ska kunna komma 
fram till snarlika slutsatser (Bryman, 2011:352f). Detta har tagits i beaktning under 
analysprocessen. Dels genom att analys och tematisering genomfördes individuellt och 
tematiseringarna var relativt överensstämmande, vilket stärker reliabiliteten. Dessutom har en 
explicit beskrivning av tillvägagångssättet gjorts och läsaren kan följa de steg analysen haft. 
 
Generaliserbarhet 
Bryman (2011:369) beskriver generaliserbarhet som; i vilken grad resultatet kan tänkas gälla 
för andra populationer och situationer. Syftet med kvalitativ forskning är inte att skapa 
generaliserbarhet till någon bredare population utan snarare huruvida de teoretiska slutsatser 
som dragits kan gälla i andra kontexter. Studien går därmed inte att generalisera som gällande 
för hur alla olika typer av organisationers introduktionsprocesser upplevs men kan ligga till 
grund för en hypotetisk eller teoretisk generalisering. 
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5. Resultat och Analys 
I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys utifrån ett organisationsperspektiv 
och ett medarbetarperspektiv. Varje perspektiv har delats in i underrubriker för att bringa 
struktur i empirin. Av hänsyn till intervjupersoneras anonymitet kommer de benämnas enligt 
följande, etablerad medarbetare (EM1-4) eller nyanställd (NA1-2), regionchefen benämns 
som RC. Resultatet redovisas tematiskt med övergripande analys, varvat med illusterande 
citat. Teorianknytning och koppling till tidigare presenterad forskning sker efter varje 
underrubrik. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser. 
 
5.1 Organisationsperspektiv 
Nedan beskrivs och analyseras det introduktionsprogram som organisationen tillhandahåller 
för nya medarbetare samt syftet med detta. Underlag för analysen är intervjun med 
regionchefen och fokusgruppintervjun med de etablerade medarbetarna utifrån den roll de 
spelar vid nyanställningar. Analysen är strukturerad enligt följande teman: individuell och 
seriell socialisering, informell och investitur socialisering samt variabel och slumpmässig 
socialisering. 
 
5.1.1 Individuell och seriell socialisering 
Regionchefen förklarar att innan den nyanställde börjar arbeta har organisationen utsett en 
handledare, oftast den som även ska komma att bli den nyanställdes närmaste chef. 
Handledaren har en checklista att utgå ifrån och är ansvarig för att alla moment i den följs. 
Checklistan tar upp att vissa praktiska angelägenheter ska vara genomförda redan innan den 
nyanställde anländer, exempelvis beställning av visitkort och namnskylt. Dessutom finns 
instruktioner för vad som ska informeras om när den nyanställde anländer. Tanken med att 
tillhandahålla en handledare för den nyanställde, är att säkerställa att formaliteter och de 
material den nyanställde behöver är ordnade samt för att denne ska få vetskap om system och 
säkerhetsföreskrifter. Handledaren ska också fungera som ett initialt stöd för den nyanställde 
att vända sig till vid oklarheter vad gäller arbetet:  
 

Skulle du kunna beskriva en situation där handledarskapet har fungerat bra? 
RC: När det fungerar bra är man förberedd inför vad som ska ske här, man har förberett olika 
delmoment i introduktionen och handledarskapet. För att ta hand om den nya individen så är 
checklistor för de materiella och formella sakerna bra, så de [formaliteterna] fungerar och så de 
[nyanställda] vet var saker och ting är. [–––] Det är individuellt och beroende på vad det är för person 
också. En del är självgående från första sekund nästan, de har erfarenhet och vet vad som krävs men de 
kan också ställa krav på sin omgivning. Då får vi se till att försöka ställa upp på det. 

 
Citatet belyser att handledaren är utsedd för att i första hand säkerställa att praktiska moment 
är genomförda. Därefter ska handledaren finnas till som stöd beroende på vilket behov den 
nyanställde har av hjälp, vad gäller arbetsutföranden. Regionchefen menar att känslan av att 
hjälp finns att tillgå även från de etablerade är tryggt för den nyanställde: “Att veta att 
möjligheten finns att fråga när de behöver, att det finns kompetens och kunskaper när man 
inte själv besitter dem, då finns arbetsledare eller kollegor som man kan ta stöd och hjälp av” 
(RC). Etablerade medarbetare ser också vikten av att de finns tillgängliga och hjälper till vid 
introduktionen, vilket de anser sig förmedla till de nyanställda:  
 

EM1: Man får fråga, gärna flera gånger, det gör ingenting. Jag tycker att det är ett sätt att komma in i 
organisationen, det kan kännas dumt [att fråga] men det är det inte.  
EM4: Precis, att man uppmuntrar det, det är viktigt att bevara det fönstret för de nyanställda, att de 
vågar fråga. 
EM1: De vet att dörren står öppen, de är välkomna in, en av de nyanställda sitter tvärs över korridoren, 
så han är ofta inne och frågar om avtal och liknande. 
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Utifrån van Maanen och Scheins modell kan detta tolkas som att organisationen använder en 
seriell och individuell socialiseringstaktik. Den förstås som seriell, utifrån det initiala stöd 
som handledaren och de etablerade medarbetarna ger den nyanställde. Regionchefen påtalar 
att handledarrollen varierar beroende på hur mycket hjälp den nyanställde behöver, men 
handledaren finns alltid där om den nyanställde vill ha råd och stöd, vilket ses som att 
handledaren även har en viss normerande funktion. Det är en person som den nyanställde kan 
få ramverk av, vad gäller befogenheter och förväntningar. Organisationens verksamhet kan 
innehålla riskabla moment och där blir handledarens råd vitala om den nyanställde saknar 
tidigare erfarenhet. Regionchefen och de etablerade medarbetarna belyser hur introduktionen 
utgår ifrån den nyanställdes behov, där den nyanställde själv får uttrycka vilken hjälp som 
behövs. En nyanställd med mycket erfarenhet sedan tidigare behöver inte lika detaljerat stöd 
men vetskapen att hjälp finns att tillgå kan dock kännas tryggt. I det fall den nyanställde anser 
sig vilja ha mycket instruktioner, så menar regionchefen att de i dessa fall utformar en mer 
detaljerad introduktion. Organisationen rekryterar inte kollektiva skaror utan fyller enstaka 
platser i den mån det behövs och introducerar den nyanställde till just den rollen, vilket talar 
för en individuell socialiseringstaktik. Att den nyanställdes egna upplevelser och erfarenheter 
fokuseras och är av vikt för hur pass mycket stöd denne behöver av handledaren och de 
etablerade medarbetarna, är även det en klar indikation på att en individuell 
socialiseringstaktik tillämpas. 
 
5.1.2 Informell och investitur socialisering 
Som tidigare nämnt är den första veckan mycket strukturerad där det tydligt framgår hur 
arbetsdagen är utformad och sker i tätt samarbete med etablerade och handledaren. De 
etablerade medarbetarna beskriver sin introduktionstid; “som en mjukstart för att komma in i 
arbetet”, vilket sägs vara något som tar olika lång tid beroende på hur man är som person. 
Den gemensamma upplevelsen var dock att man; “inte direkt behövde uppvisa resultat” och 
att arbetet underlättades genom att man direkt fick börja arbeta med de framtida 
arbetsuppgifterna. När de etablerade ombads berätta hur det känns att arbeta för Akademiska 
Hus uttrycktes möjligheten att få prova på nya arbetsuppgifter utifrån egna intresseområden: 
 

EM2: Tryggheten och utvecklingsmöjligheten, mycket ansvar och frihet. 
Utvecklingsmöjligheten? 
EM2: Vi har utvecklingsmöjligheter. Varje dag är ny och vi möter alltid nya problem. Då får man ta sig 
tid att lära sig och lösa och förstå sig på. 
EM1: Det är ett fascinerande jobb[...]. Vi får alltid lära oss nya saker och all verksamhet som bedrivs i 
fastigheterna är fascinerande att gå ut och lära sig. Närheten till studenter är också himla kul. EM3 och 
jag brukar vara ute vid mässor och liknande, det är jättekul. Man lär sig någonting varje dag. Det är 
även en konstant förändring. 
Kan du utveckla? 
EM1: Vi är den lilla regionen inom Akademiska Hus. Det innebär att vi inte har en person för varje 
uppgift, utan vi har alla många hattar på oss. Vi får vara med och lösa saker inom många områden - vi 
är inte experter inom alla, men vi lär oss hela tiden. Det är en morot. 

 
En introduktion där fokus ligger på att den nyanställde får uttrycka sina intressen och 
personlighet, beskrivs i van Maanen och Scheins termer som investitur socialiseringstaktik. 
Detta underlättar för individens ingång i organisationen då denne inte behöver anpassa sig till 
en färdig struktur för hur den ska vara och agera i organisationen. Vi tolkar det som att 
organisationen låter dessa synpunkter tas i bruk. De etablerade beskriver hur de på olika sätt 
kan utvecklas och får sätta sig in i arbetsområden de tycker verkar intressanta, vilket visar på 
en investitur socialiseringstaktik. Det urskiljs också en informell socialiseringstaktik, då de 
nyanställda inte särskiljs från de etablerade medarbetarna utan direkt får börja arbeta med 
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sina framtida arbetsuppgifter och får lära sig under tiden genom “learning by doing”. 
Introduktionen har dock inslag av formell socialiseringstaktik de första dagarna, där de 
nyanställda tar hjälp av och får gå vid sidan av etablerade medarbetare. Den är till strukturen 
mycket strukturerad och den är enbart till för de nyanställda. Dock läggs det inget fokus på 
korrekt beteende eller tankesätt utan det sker på den nyanställdes villkor. De etablerade 
medarbetarna och handledaren försöker inte lära dem “rätt sätt” att arbeta på utan snarare ett 
möjligt sätt, vilket ändå gör att socialiseringstaktiken förstås som informell. 
 
5.1.3 Variabel och slumpmässig socialisering 
Regionchefen beskriver att de första dagarna för den nyanställde är mycket detaljerat 
planerade både tids- och innehållsmässigt. Exempelvis kan den nyanställde på ett tilldelat 
schema se när denne ska äta lunch och vem den ska träffa vid olika tidpunkter. De första 
dagarna fokuserar på att den nyanställde ska få en överblick av organisationen, de fastigheter 
som förvaltas och bli presenterad för alla kollegor. Sättet de introduceras på upplevs av en 
etablerad medarbetare som effektivt: “[...] inte så som det var förr då man hade massa steg att 
uppnå, man kommer snabbt igång” (EM2). Det strukturerade schemat blir friare efter första 
veckan och den nyanställde kan själv styra över sin dagsplanering. Den sista punkten på 
handledarens checklista är att efter två månader göra en uppföljning för att se att den 
nyanställde har lärt sig det som krävs, gått förordnade utbildningar och ge möjlighet till 
reflektion över introduktionstiden. Syftet med checklistan är att säkerställa att organisationen 
inte missat att delge relevant information och se till att den nyanställde hittills känner sig 
nöjd. Regionchefen påtalar även att arbetssätt, arbetsuppgifter och tekniska kunskaper 
ständigt utvecklas och förändras vilket kräver att samtliga i organisationen är beredda att lära 
nytt eller ändra sina sätt att arbeta på. Etablerade medarbetare ser på nyanställda som del i 
detta lärande, de kan lära av varandra:  

 
 Hur ser ni på de som är nya i organisationen? 
EM4: Resurser, det finns hur mycket som helst att tanka ur, vi anställer oftast inte personer rakt från 
skolbänken utan ofta har de mycket erfarenhet. Som [en etablerad medarbetare], när han kom in var 
han en jättebra drifttekniker och kom från ett annat stort företag som gjort bra saker, men annorlunda, 
då måste man försöka fråga hur de har gjort saker och ting. [En av de nyanställda] är också erfaren från 
förvaltningssidan och kan lära oss saker, man måste vara ödmjuk och lära. 
EM1: Som gammal i gemet och får frågan varför man gör på ett visst sätt, så har man inte alltid ett bra 
svar, att säga ‘att så har vi alltid gjort’ är inget svar. Det är en bra tid för reflektion och man får ofta 
dessa frågor, det är en input för att man måste se över något. 
EM3: Nya perspektiv! 
EM1: Ja, att lära sig av varandra, över yrkesroller och generationer, det är jättebra [...] 
EM4: Det är absolut inte något som kommer in och ska fostras, läras och täras utan en resurs där det 
handlar om att ge och ta. 

 
Det är svårt för de etablerade medarbetarna att förstå när man slutar räknas som en 
nyanställd, de; “ser varandra som jämlikar”. Även regionchefen tycker att det är svårt att 
beskriva detta: 

 
När tycker du att man är färdigintroducerad? 
RC: Det är en bra fråga, jag vet inte om jag är det ens än själv. Det är beroende på vad man har för 
uppgift, man kan inte säga det generellt att ‘nu är det bra, nu får du köra själv’. Det sker successivt och 
beror på vilken utbildning och tidigare erfarenheter man har. Man lär sig nya saker varje dag och jag 
vet inte när man slutar göra det. Visst är introduktionsprogrammet slut efter en eller två veckor, men 
sen får man hänga med. 

 
Från första dagen börjar de nyanställda arbeta tillsammans med de etablerade medarbetarna, 
vilka också ser de nyanställda som tillgångar för organisationen. Någon åtskillnad görs inte 
mellan etablerade och nyanställda och det är därför diffust var gränsen mellan nyanställd och 
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etablerad går. Med utgångspunkt i det, tolkas det som att organisationen tillämpar en 
slumpmässig socialiseringstaktik. Introduktionsprocessen är mer ett sätt för den nyanställde 
att smidigt komma igång med sitt arbete utan missförstånd eller missöden. Trots att den första 
delen av introduktionen har ett välplanerat tidsschema med ett tydligt slut ses inte 
socialiseringstaktiken som fixerad. Det, på grund av strukturen endast är till för att bringa 
ordning och ge den nyanställde en smidig väg in i organisationen. Introduktionstiden ses 
dessutom som utan ett slut, regionchefen påpekar vikten av att lära nytt, alla är i en ständig 
utveckling. Det gör att vi tolkar det som att organisationen använder en variabel 
socialiseringstaktik. 
 
5.2 Medarbetarperspektiv 
Följande tema illustrerar de nyanställdas perspektiv på introduktionsprocessen med 
utgångspunkt från parintervjun. Dessutom används fokusgruppintervjun med de etablerade 
medarbetarna för att få deras perspektiv på introduktionsprocessen, både i egenskap av att nu 
vara etablerad och även tillbakablickande på hur de själva upplevde tiden som nyanställd. 
Fyra situationer har lokaliserats som upplevts extra viktiga under introduktionstiden, första 
intrycket, välkomnandet, arbetsutförandet och slutligen fikarasten, vilka redovisas tematiskt 
nedan.  
 
5.2.1 Första intrycket 
Fokus under introduktionen upplevs av dem nyanställda vara att man ska känna tillhörighet 
och gemenskap till sina arbetskamrater, snarare än att lära sig arbetsuppgifterna så snabbt 
som möjligt. De nyanställda beskriver anställningsintervjun, där det första mötet med en 
blivande kollega eller chef sker, som viktig. De nyanställda får ett ansikte på en framtida 
arbetskamrat, som redan vid intervjun kan ge en inblick i hur organisationen fungerar. 
Personen som sitter med under anställningsintervjun gör ett stort intryck på den nyanställde 
och spelar en viktig roll även under introduktionstiden: 
 

Förutom de närmaste kollegorna, vilka andra personer kändes viktiga i början av anställningen? 
NA2: För mig var det min närmaste chef som var den viktigaste. Han anställde mig och då blir det 
ganska viktigt. Han har suttit med vid anställningsintervjun och förhandlingar och så, speciellt [viktig] i 
början. Det är den första kontakten man fick. 
Kan du utveckla? 
NA2: När man sitter i anställningsintervjuer så får man en bild av vem som sitter mittemot, det är ett 
ansikte för företaget. Är det ett bra intryck så blir man själv uppmuntrad att gå vidare och tycka att ‘det 
här blir ju intressant’. 

 
De nyanställda upplever det som viktigt att under intervjun förstå och tycka om personen som 
representerar organisationen vid intervjutillfället. Etablerade medarbetare uttrycker att detta 
möte är positivt, även i egenskap av etablerad: “[...] det var en av driftteknikerna med vid de 
inledande intervjuerna, så vi fick lära känna varandra, för att se så att vi funkar ihop. Så gör 
vi här, [...] det har nog blivit självklart för mig” (EM4). Personen som sitter med under 
intervjun och representerar organisationen har visats spela stor roll även under 
introduktionstiden. Det är oftast den som senare fungerar som handledare åt den nyanställde 
och rollen handledaren spelar beskrivs i följande citat: “Jag bollade väldigt mycket med 
honom [personen som satt med under intervjun] och som sagt, han styrde upp mig genom 
mina frågor, så jag visste vad jag fick jobba med och inte” (NA1). 
 
Genom att tolka mötet ovan ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv skapas en 
förståelse kring vikten av att mötet mellan parterna blir lyckat. Det har effekt genom hela 
socialiseringsprocessen, från nyanställd till etablerad medarbetare. Den blivande nyanställde 
och organisationens representant interagerar under intervjun och båda parter gör en tolkning 
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av situationen. De uttalanden och handlingar som sker ligger till grund för meningskapande 
av situationen. Den intervjuade tolkar signalerna som organisationen och dess representant 
sänder ut. Tolkas dessa signaler på ett positivt sätt blir den intervjuade positivt inställd till 
organisationen och intresserad av att ta anställningen. Organisationens representant tolkar den 
intervjuades signaler och agerande och beroende på tolkningen, ser om denne potentiellt kan 
passa in i organisationen och arbetsgruppen. Intervjusituationen fungerar som en prövning i 
huruvida de båda parterna kan se en framtid tillsammans. Det beteende som organisationens 
representant uppvisat under intervjun och som därigenom representerar organisationen och 
dess kultur, kan ses som ett första formande av den nyanställde till denna. Vi ser det som att 
socialiseringsprocessen har sin början vid första mötet, det vill säga redan under 
anställningsintervjun. 
 
5.2.2 Välkomnandet 
Det rådde en samstämmighet mellan alla intervjupersoner om att det första mottagandet 
spelade en stor roll för hur väl man kom in i arbetet och kände sig delaktig i 
gruppgemenskapen. Den nyanställde möts av en blomma och ett välkomstkort på skrivbordet 
när denne anländer till kontoret den första morgonen. Det uppskattades både av de 
nyanställda och de etablerade, när de blickade tillbaka på introduktionstiden. Den första 
presentationen av de nyblivna kollegorna beskrivs av de nyanställda som till viss del 
bidragande till att förstå organisationens uppbyggnad och som ett sätt känna sig bekväm på 
det nya arbetet: 
 

Vad är det som känns viktigast i början av en anställning? 
NA2: Mottagandet, hur man blir mottagen, att man blir presenterad på ett bra sätt inför de man ska 
jobba med. Då blir det lite mer fett i kugghjulen, då går det lite lättare. Man kommer igång relativt 
snabbt och det har att göra med att man då utvecklas snabbare, man kommer igång! 
NA1: [–––] Folk brydde sig om mig när jag kom, verkligen ett hjärtligt mottagande. Allt ifrån en 
trivial, men ändå, en liten blomma när man kommer in, där det står 'Välkommen NA1', sådant känns 
kanon. 

 
Sekvensen belyser organisationens agerande gällande det första mottagandet och den sociala 
aspekten av introduktionen. Det upplevs centralt för att snabbt komma igång med det dagliga 
arbetet. Det beskrivs även av en etablerad medarbetare som fortgående: “Hela bemötandet, 
överallt, bemötandet var så välkomnande och det håller i sig” (EM2). Det finns även exempel 
på hur det upplevs i det fall personer inte presenteras. Den nyanställde menar i citatet nedan 
att arbetet försvåras om de inte lär känna eller får en inblick i sina kollegors arbete: 
 

Är det någonting som ni känner att ni har saknat under introduktionstiden? 
NA1: Det var några personer som inte var med på min lilla lista, som jag inte hade möjlighet att lära 
känna. Då tog det väldigt mycket längre tid att förstå vad personen gjorde och vad den var för typ av 
människa. Det var en liten miss. Både i deras arbetsroll och vilka de är. Jag hade ingen aning om vad 
personen hade för bakgrund eller någonting. 

 
Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan presentationen inför kollegor och blomman 
ses som symboliska handlingar. De nyanställda tolkar gesterna som att de är välkomna och 
inkluderade. Upplevelsen av första dagen, precis som intrycket under anställningsintervjun, 
upplever de nyanställda likväl som de etablerade medarbetarna som bidragande till hur den 
fortsatta introduktionstiden fortskrider. Ett bemötande där den nyanställde känner sig 
inkluderad och välkommen, påverkar hur snabbt man anpassar sig till det nya arbetet. De 
symboliska handlingarna förefaller här vara viktiga för hur pass väl den nyanställde känner 
sig mottagen av den nya gruppen. Att känna sig accepterad, är centralt vid 
socialiseringsprocesser, då tidigare forskning har visat att detta påverkar hur snabb 
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anpassningen av den nya medlemmen blir. Den öppna stämning som välkomnandet var del i 
att förmedla, underlättade kontakten med de nya kollegorna och den fortsatta socialiseringen 
av informell karaktär. 
 
5.2.3 Arbetsutförandet 
En viktig känsla och upplevelse som de nyanställda har uttryckt är frihet i att själva utforma 
innehållet för introduktionen och på vilket sätt de deltar i arbetsutförandet. Upplevelsen har 
lyfts fram av de nyanställda likväl som när de etablerade medarbetarna har blickat tillbaka på 
sin introduktionstid. Intervjupersonerna uttrycker att arbetet under introduktionen 
genomsyras av autonomi, vilket också speglar hur den framtida arbetssituationen ska komma 
att se ut. Intervjupersonerna menar att det beror på vilken personlighet man har och att 
organisationen varken kräver uppvisande av arbetsresultat eller att man ska delta på ett 
specifikt sätt under denna tidsperiod: 
 

När ni varit ute och fått följa med, har ni då stått och tittat på eller vilken roll har ni tagit? 
NA2: Jag har nog fått jobba. Man gör de sysslor som är tänkta för en, man får hoppa in direkt och 
hjälpa till, greja och dona lite [...] och det är ganska bra för då kommer man in i jobbet samtidigt. Sen 
beror det på vad man är för människa också. Är man väldigt tillbakadragen så kanske man inte gör 
något de här dagarna som man har, utan då står man bara och tittar på. Är man lite framåt så hjälper 
man till och grejar och frågar, det beror på hur nyfiken man är, jag tror att de flesta vill komma igång så 
fort som möjligt. 
Finns det några krav på att man ska hjälpa till? 
NA2: Nej inga krav, men det är ju ett arbete som man i alla fall ska lära sig, så man gör väl det ändå 
men några direkta krav finns inte. 
NA1: Nja, men det var ju mindre tid med driftteknikerna och mer tid med den administrativa [delen i 
företaget], mina närmaste medarbetare om man säger så. Det var upplägget. Jag satt inte bredvid och 
tittade på hur de jobbade, utan vi tog tillfället i akt att prata om vad de gjorde, bakgrund, det sociala och 
privata livet, intressen, rent allmänt.  

 
Den nyanställde ges utrymme att lära sig och komma in i organisationen på det sätt som 
denne själv vill. Detta ser vi som en grund bakom den upplevda friheten under 
introduktionen, organisationen tillhandahåller ett ramverk att arbeta efter men som den 
nyanställde kan agera fritt inom. Introduktionsprocessen som upplevs som fri ställer i 
förlängningen vissa krav på den nyanställde. Som citatet ovan belyser så spelar de 
nyanställdas personligheter roll för hur detta fria ramverk fylls med uppgifter eller moment 
som är värdefulla för arbetet. För att ramverket ska fyllas krävs aktivitet, att själv leta upp 
relevant information, att personen är framåt och vågar ta för sig, det vill säga har ett 
informationssökande beteende. Det är något som hjälper den nyanställde att snabbt hitta sin 
roll i gruppen och snabbare få de kunskaper som behövs för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. Organisationen och de etablerade medarbetarna finns till hands, vilket också 
framförs, men ansvaret att vara aktiv ligger på den nyanställde själv. Vi tolkar det som att 
informationssökande individer kan se arbetsutförandet som en situation där socialisering äger 
rum, då dessa söker en interaktion med kollegor.  
 
5.2.4 Fikarasten 
Fikaraster och luncher fungerar i organisationen som ett forum för nyanställda och etablerade 
medarbetare att mötas under avslappnade former. De sitter alla tillsammans, chefer och 
medarbetare med olika arbetsroller. Samtalen sker korsvis, det är ingen hierarki som styr vem 
som pratar med vem utan alla är på samma nivå vilket uttrycks av en etablerad medarbetare 
som viktigt att bevara. En annan etablerad medarbetare reflekterar över hur stämningen är i 
företaget och under fikarasterna: “På många ställen har man sin bestämda stol. Jag kommer 
ihåg när jag började på [en annan arbetsplats] och satte mig på fel stol, det gjorde man bara 
en gång, det var inte roligt. Här sitter vi tillsammans, vi fikar och äter lunch tillsammans och 
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där kommer frågor.” (EM1). Det uttrycks likartat av de nyanställda, som att det finns ett ärligt 
intresse att lyssna och samtala kring varandras privatliv och arbetsuppgifter vilket för dem 
bidrar till att få kunskap om organisationens alla delar: 
 

NA1: Här pratar man korsvis eftersom vi har ett fikarum som gör att man sätter sig som man droppar in 
[...] då blir det inga grupperingar vilket jag tycker är väldigt bra. 
NA2: Jag tycker också att det är jättebra, vi är ändå över 20 personer och det är inga grupperingar. Alla 
pratar med alla och alla är med i samtalen som sker runt fikabordet. Då pratar vi ofta arbete också och 
det är väldigt bra, för då får jag kanske prata med en projektledare som tekniker och vi förstår varandra. 
Man löser väldigt mycket runt fikabordet. 

 
De etablerade medarbetarna hade under intervjun ett samtal kring vad de anser vara målet 
med introduktionen och det framkommer att de själva ser att interaktionen påverkar de 
nyanställda: 
 

EM4: Man formas ju i miljön man är i, är man en sur liten gubbe [som kommer hit], så tror jag man 
kan bli lite gladare [här], men jag vet inte om introduktionen är så. 
EM1: Fast introduktionen är ju utformad så, den är ju utformad för att man ska få träffa folk och dela 
det vi har här [...] det är viktigt att få till ett samtal [mellan alla]. 

 
De nyanställda ser fikarasten som ett tillfälle att ha samtal av privat karaktär där även humor 
får utrymme, vilket för de nyanställda är del i att hantera nyanställningssituationen och 
komma in i gruppen. De nyanställda menar att samtal där man får kännedom om kollegornas 
bakgrunder bidrar till trivsel och en ökad förståelse, som att man får en djupare insikt om 
vilka personer organisationen är uppbyggd av. Det ger också paus från arbetstänket och 
samtalen ger ny energi: 
 

Ni har varit inne på att man gärna vill veta mer om kollegornas bakgrunder, varför är det viktigt? 
NA1: Som i vilken grupp som helst, vet man inget om de andras privatliv eller intressen, så finns det 
snart inget att prata om runt fikabordet. Det är när man delar ett intresse med någon eller [diskuterar 
något som man] inte alls känner till. En kollega som är jägare kan berätta hur det går till, och jag blir 
alldeles nyfiken [...] då pratar man om det och kan dela det. [...] Man lastar av teknikhuvudet och får 
lite goda skratt med sig och samlar ny energi och sedan kör man. 
NA2: Ja, känner man varandra, vad man har för familj, då börjar man fungera i en grupp på ett bra sätt 
tycker jag. Man har så mycket andra gemensamma saker så då fungerar det [samarbetet] väldigt lätt 
och väldigt bra. 

 
Sekvenserna ovan kan förstås som att fikarasten fungerar som ett forum för medarbetarna att 
mötas och dela privata och arbetsrelaterade erfarenheter, vilket formar arbetsroller och 
gemenskap. Sett ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv släpps den nyanställde in i 
gemenskapen och bemöts som de redan etablerade i gruppen. Interaktionerna sker på samma 
villkor, oavsett anställningstid eller kunskapsnivå. Fikarasten är ett tillfälle där denna 
interaktion sker. Det öppnar upp för samtal mellan olika sektioner av organisationen, vilket 
skapar medvetenhet och förståelse för hur medarbetare inom andra delar tänker. De får en 
helhetsbild över hur organisationen är uppbyggd och hur de olika sektionerna hänger 
samman. Den nyanställde förstår genom interaktionen var denne befinner sig i 
organisationsstrukturen vilket tolkas som ett identitets- och meningsskapande. Fikarasten 
upplevs som ett forum för nyanställda att kunna uttrycka informationssökande beteende, att 
kunna rådfråga om- och förstå arbetsuppgifter. Det har i tidigare forskning visats ha betydelse 
för hur snabb anpassningen är till det nya arbetet. Att få uttrycka sina personliga egenskaper 
och prata avslappnat med sina nyblivna kollegor utan hänsyn till hierarkiska barriärer, 
uttrycktes under intervjuerna som viktigt. Också det är del i det informationssökande 
beteendet för att komma in i gruppgemenskapen. Att få kliva ur sina arbetsroller för en stund 
och fokusera på humor, fritidsintressen och sådant som inte har med arbetet att göra upplevs 
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som energiskapande. Tidigare forskning har funnit att en nyanställd befinner sig i en 
ångestfylld situation med hög anspänning. Dessa “goda skratt” tolkas som ett sätt att 
distansera sig från arbetet och lätta på denna anspänning. Fikarasten fungerar för nyanställda 
som en funktion att i många avseenden hantera nyanställningssituationen. 
 
5.3 Slutsatser 
Studiens syfte har varit att studera hur en organisation socialiserar in nya medarbetare samt 
hur organisationssocialiseringen har upplevts av medarbetarna. För att förstå hur 
organisationen socialiserar in nya medarbetare har van Maanen och Scheins modell över 
socialiseringstekniker använts vars terminologi har bringat struktur över hur socialiseringen 
har skett. Medarbetarnas upplevelser av organisationssocialiseringen studerats med 
utgångspunkt i Blumers teori om symbolisk interaktionism för socialisering. 
 
I analysen av intervjun med regionchefen och de etablerade medarbetarna framkom det att 
organisationen använder en individuell och seriell socialiseringstaktik, den nyanställde får 
stöd och hjälp av en handledare och de etablerade medarbetarna för att initialt kunna utföra 
arbetet på ett bra sätt. Socialiseringen utgår också från den nyanställdes egna behov, utifrån 
dennes tidigare erfarenheter och behov av stöd. Socialiseringen är också av informell och 
investitur karaktär, den nyanställde börjar direkt arbeta vid sidan av de nya kollegorna och 
utför samma arbetsuppgifter som dessa. Den nyanställde får utrymme att själv vara kreativ i 
på vilket sätt denne utför arbetsuppgifterna. I analysen kom vi även fram till att 
organisationen tillämpar variabel och slumpmässig socialiseringstaktik. Det yttrar sig i att det 
inte finns några mål att klara eller tid att passera för den nyanställde innan denne är att räkna 
som en etablerad medarbetare. 
 
Under analysen av intervjun med de nyanställda och de etablerade medarbetarna framkom att 
det framförallt är fyra sociala situationer som upplevts vara viktiga i introduktionsprocessen. 
Det första intrycket den nyanställde fick av organisationen var under intervjun och tolkas av 
oss som det tillfälle socialiseringen hade sin början, ett första meningsskapande av 
organisationen. Samtliga intervjupersoner uttrycker att ett hjärtligt välkomnande den första 
arbetsdagen var ett sätt att snabbt komma igång med det dagliga arbetet och få initial kontakt 
med arbetskamraterna. Det gav dem en helhetsbild över organisationens uppbyggnad och det 
bidrog till att kontextualisera sin nya situation. Arbetsutförandet är fritt att själv strukturera 
och det tolkas av oss som att den nyanställde har ett ansvar i att i denna organisation tillämpa 
ett informationssökande beteende, vilket är en grund i att snabbt komma in i arbetsgrupp och 
arbetsutföranden. Intervjupersonerna menar att fikarasten ses som ett socialt forum för 
privata och arbetsrelaterade frågor där de nyanställda i hög grad kan tillämpa ett 
informationssökande beteende och hantera den ångestfyllda situation som en nyanställning 
innebär.  
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6. Avslutande diskussion 
I avsnittet hålls en avslutande diskussion kring studiens genomförande och resultat. 
Avslutningsvis redogörs förslag på vidare forskning i området. 
 
6.1 Avslutande diskussion 
Tidigare forskning har eftersökt ett mer integrerat perspektiv på organisationssocialisering. 
Utifrån studiens resultat verkar socialisering in i en arbetsorganisation starta redan under 
anställningsintervjun och intensifieras under vissa tider och vid olika mötesplatser. 
Gemensamt för dessa tider och mötesplatser är att de sker i interaktion med redan ingivna 
organisationsmedlemmar. Det stämmer överens med tidigare forskning som har förespråkat 
att se organisationssocialisering som en interaktiv process mellan organisationens alla parter 
och den nyanställde. Ses resultatet utifrån ett integrerat perspektiv kan den studerade 
organisationens seriella och individuella socialiseringstaktiker problematiseras. Ett problem 
som kan uppstå vid dessa taktiker är gapping, där den nyanställde inte tar till sig handledarens 
instruktioner eller förmedlade värderingar. Denna eventuella problematik kan ha lösts genom 
att organisationen låter den blivande handledaren sitta med vid intervjun av den nyanställde. 
Man kan förstå det som att personen som varit närvarande under intervjun tillskrivits mening 
för den nyanställde och vars beteende blir viktigt för den nyanställde att ta fasta på. 
Därigenom kommer den nyanställde fortsätta att forma sitt beteende med utgångspunkt i 
handledaren. Handledarens explicita uppgift enligt organisationen är att se till att den 
nyanställde klarar av och får vetskap om arbetsuppgifter och hur organisationen fungerar. 
Den kommer även försöka socialisera in den nyanställde och få denne att anta 
organisationens kultur. Det är något den nyanställde uppskattar och själv eftersöker för att 
snabbare förstå sin nya organisation. Handledaren blir en form av fadder och relationen dem 
emellan påbörjas under intervjun och illustreras av de nyanställda som att de väljer att “bolla” 
med just den personen. Alltså går handledarens roll utöver den som tilldelats av 
organisationen, den blir ett tryggt och stöttande bollplank vilket av organisationen kan tas 
tillvara på. Att handledaren sitter med vid intervjun kan vara ett effektivt sätt att introducera 
organisationskultur redan innan anställningen påbörjas. 
 
I analysen av hur organisationssocialiseringen går till framkom att det inte finns någon 
bestämd tidsplan för hur länge de nyanställda räknas just som nyanställda, vilket har tolkats 
som variabel socialiseringsprocess. I van Maanen och Scheins modell över 
socialiseringstaktiker påstås en variabel socialiseringstaktik kunna leda till tävlingsmentalitet 
och konkurrens mellan medarbetarna. Detta på grund av att medarbetarna vill avancera till 
högre positioner och besparar varandra med kunskap och information. Det upplevs av 
medarbetarna i den studerade organisationen som att stämningen snarare är öppen och 
givmild där de ser varandra som tillgångar. I den här studerade organisationen finns det inte 
några direkta avancemangsmöjligheter, istället fokuserar man på att låta medarbetarna växa 
och utvecklas i sina tilldelade arbetsroller. Det ses därför som att en variabel 
socialiseringstaktik, i en organisation där få karriärsmöjligheter finns, kan leda till en stark 
gemenskap och en lärande organisation. Socialiseringstaktiker verkar moderera graden av 
interaktion mellan medarbetarna och alltså i förlängningen påverka hur väl de nyanställda 
socialiseras in i organisationen, i det fall man förstår organisationssocialisering som en 
interaktion mellan parter. 
 
Ytterligare aspekt som framkommit under studiens gång är att socialiseringstaktiker påverkar 
den grad nyanställda måste anta ett informationssökande beteende. Utan ett mål eller tid för 
den nyanställde som kan tänkas konkretisera för när denne är att räkna som fullfjärdrad 
organisationsmedlem, utan fasta strukturer för vad som ska utföras och på vilket sätt det ska 
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ske. En nyanställd som inte antar ett informationssökande beteende och själv är aktiv i att 
forma sin arbetssituation, kan i en sådan struktur bli problematisk. Det lyfter därför vikten av 
att redan under rekryteringsfasen söka säkerställa att den rekryterade känner sig bekväm i en 
situation som utgår mycket från den egna individens aktiva handlingar. I övrigt förstås det 
som att organisationer till stor del kan påverka medarbetarnas informationssökande beteende 
genom att främja för kommunikation och interaktion mellan inom och mellan avdelningar. 
Ett sätt att främja interaktion är att skapa forum för utbyte, exempelvis genom att lägga fokus 
på hur rum och interaktiva platser utformas men också att genom aktiva val av 
socialiseringstaktiker lägga en grund för organisationsmedlemmar att agera utifrån. 
 
Något uppseendeväckande i studiens resultat är att organisationens introduktionsprogram 
mest fokuserar på praktiska aspekter medan de nyanställda istället verkar fokusera mest på 
sociala situationer under introduktionstiden. Detta kan bero på att de praktiska delarna har 
fungerat väl och att den nyanställde därmed inte har behövt ägna tankeverksamhet till det. 
Ytterligare anledning kan vara att de nyanställda har relativt lång arbetslivserfarenhet och 
därmed i många avseenden vet vad som förväntas vid en introduktionsprocess. Det går att 
relatera till vad som framkom i studien av Bauer m.fl. (2007), där omfattande och 
strukturerade introduktionsprogram får bäst utfall på individer som kommer direkt från 
avslutad universitetsexamen, i fråga om tilltro till den egna förmågan. Det kan också ses som 
en indikation för var organisationen bör lägga sitt fokus vid utformande av 
introduktionsprogram, socialt och informellt eller strukturerat och välplanerat, med 
utgångspunkt i de nyanställdas arbetslivserfarenhet. 
 
van Maanen och Scheins modell över socialiseringstaktiker har under arbetets gång visats 
vara svår att använda när särskiljande har behövt göras mellan de olika taktikerna. De går i 
många avseenden in i varandra och går att tolka parallellt. Det är både en styrka och svaghet 
med modellen då den ger en bra beskrivning av socialiseringen som helhet men som 
teoretiskt verktyg var den svår att använda och tematisera utifrån de identifierade temana i 
intervjuerna. Det kanske hade kunnat lösas genom en skarpare intervjuguide och mer 
kontrollerade intervjuer, dock hade det riskerats att styra intervjuobjekten med detta 
angreppssätt och medfört att studiens syfte hade frångåtts.  
 
Sammantaget har det integrerade perspektivet på organisationssocialisering lyft fram de olika 
parternas syn på introduktionen och rollerna de olika parterna spelar för att introduktionen 
ska leda till en samstämmig syn på organisationens verksamhet. Organisationens formella 
socialisering syftar till att säkerställa att praktiska angelägenheter blir genomförda på ett 
korrekt sätt. De etablerade medarbetarna fungerar som ett stöd för de nyanställda, vars största 
ansvar är att tillämpa ett informationssökande beteende, oavsett om det är av karaktären 
privata samtalsämnen eller arbetsrelaterade frågor. Interaktionen mellan parterna, är det som 
länkar parterna samman och formar denna samstämmiga syn på organisationen. 
 
6.2 Framtida forskning 
En aspekt som var mycket intressant i denna studie och som inte berördes under 
genomgången av tidigare forskning är hur stor vikt den initiala kontakten med organisationen 
har för personen som ska anställas. Situationen beskrevs av samtliga, både nyanställda och de 
etablerade, som ett möte med stor effekt. Intresse väcktes över på vilket sätt denna situation 
påverkar den framtida anställningen. En förvånande aspekt var att trots den variabla 
socialiseringstaktik som användes så var de anställda mycket solidariska, öppna och vänliga 
mot varandra. Den konkurrens som enligt van Maanen och Schein skulle utvecklas visades 
inte i den studerande organisationen. Anledning kan vara bristen av möjlighet till 
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avancemang inom organisationen. Vi ser därmed en öppning för fortsatt forskning i saken, 
kanske genom att testa van Maanen och Scheins modell i branscher där karriärsutsikterna är 
små. Ytterligare intressant aspekt som upptäcktes under analysen var betydelsen av 
fikarasten, intresset för hur likande sociala ritualer används och påverkar socialiseringen 
väcktes vilket kan vara ämne för fortsatt forskning.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide regionchef 
 
Etiska aspekter 
Informera om och få samtycke till: 

• Studiens syfte 
• Individskyddskravet 
• Konfidentialitetskravet 
• Nyttjandekravet 

 
Bakgrundsinformation 
Namn - bara för intervjun. 
Tjänst 
Anställningstid 
 
Tema 1: Organisationen 
Berätta kortfattat om organisationen. 

• Vad är Akademiska hus? 
• Vad gör Akademiska hus? 
• Ni skriver på er hemsida att ni är en av Sveriges bästa arbetsplatser. Kan du utveckla 

det? 
 
Vad tänker du på när jag säger organisationskultur? 
Hur skulle du beskriva er organisationskultur? 

• Finns någon speciell anda inom akademiska hus? 
• Hur förstår man att det är just er organisation som man har att göra med? 

 
Vad är en medarbetare för dig? 

• Vilken roll spelar medarbetarna? 
• Berätta om era utvecklingssamtal 

o Vad fokuseras på? 
o Vad ska de bidra till? 
o På vilket sätt följs de upp? 
o Hur får medarbetarna feedback på arbetet i övrigt? 
o Hur får nyanställda feedback i början av anställningen? 

 
Tema 2: Introduktionsprogram 
Finns en introduktionsplan för nyanställda? 
Kan ni beskriva hur introduktionen går till på Akademiska hus? 

• Finns uppsatta steg? Syfte med att ha/inte ha steg 
• I samband med det dagliga arbetet eller åtskilt? 
• Hur ser tidsplanen ut för introduktionen? Syfte med att ha/inte ha tidsplan 
• Får alla likadan introduktion eller är den beroende på var i organisationen man ska 

arbeta? 
• Får de nyanställda tillgång till handledare?  

o Hur väljs dessa ut?  
o Vad ska denna bidra med?  
o Beskriv en situation där handledarskap fungerat bra respektive mindre bra. 
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Vad vill ni att introduktionen ska bidra till? 
Ni skriver på hemsidan att ni är experter. Hur ser ni till att nyanställda också blir det? 
På vilket sätt har de nyanställda kontakt med kollegor och andra nyanställda under 
introduktionen? 
Vad tänker ni att kontakten kan bidra till? 
Hur tycker du att jargongen är mellan medarbetarna? 
Hur beter man sig mot varandra inom Akademiska hus? 
 
Beskriv en god arbetsmiljö. 
Hur arbetar ni med det? 
 
Beskriv hur en medarbetare hos Akademiska Hus är. 
På vilket sätt tas hänsyn till de anställdas personligheter i arbetet? 
 
Avslutning 
Är det något vi inte tagit upp som du vill tillägga? 
Är det okej om vi åkterkommer i det fall vi vill att du utvecklar något? 
 
Tack för din tid och ditt engagemang! 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide nyanställda 
 
Etiska aspekter 
Informera om och få samtycke till: 

• Studiens syfte 
• Individskyddskravet 
• Konfidentialitetskravet 
• Nyttjandekravet 

 
Regler under intervjun 

• Prata en i taget pga inspelningen 
• Ni behöver inte räcka upp handen utan tar vid när någon annan avslutar. 
• Nämn varandra med namn om ni vill hänföra något till någon annan i rummet 

 
Bakgrundsinformation 
Namn 
Tjänst 
Anställningstid 
 
Tema 1: Upplevelse av nyanställning 
Hur hittade du din tjänst? 
Varför sökte du dig till företaget? 
Vilka faktorer var avgörande för att du valde just detta företag? 
Vilken bild hade du av företaget när du sökte tjänsten? 
Har bilden förändrats? Isf, hur? 
Beskriv hur det är att arbeta på Akademiska Hus. 
Vad hade ni för arbeten innan ni började på Akademiska Hus? 
Vilken var den generella känslan första tiden på arbetet? 
På vilket sätt skiljde sig känslan mot hur du trodde att den skulle vara? 
Beskriv din första dag på Akademiska hus. 
Beskriv en situation där dina förväntningar på företaget inte stämde överens med vad du 
förväntat dig. 
Vad kändes viktigast för er i början av anställningen? 
Hur hanterade ni de känslor som uppkom första tiden på företaget? 
Vilka personer blev viktiga för er under första tiden på arbetet? 
Vilken känsla har ni kring att komma in i arbetsgruppen? 
Beskriv hur du själv agerade under introduktionstiden. 
Vilka strategier tog du till för att få ut så mycket som möjligt av tiden? 
Vad är det man vill åstadkomma som nyanställd genom introduktionen? 
Beskriv jargongen på företaget. Hur är ni mot varandra? 
 
Tema 2: Introduktionen 
Har ni fått tillgång till en introduktion? 
Kan ni beskriva hur introduktionen gick till? 
Vad fokuserades mest på under introduktionen? 
Vad bidrog introduktionen med för er? 
På vilket sätt hade ni kontakt med kollegor och andra nyanställda under introduktionen? 
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Vad bidrog kontakten med? 
Hur ser kontakten med kollegor ut idag? 
På vilket sätt var introduktionen riktad just till dig som person och din arbetsroll på företaget? 
På vilket sätt kunde ni påverka introduktionen? 
Hur var upplevelsen kring att ha handledare eller inte ha handledare? 
Beskriv vad en medarbetare hos Akademiska hus är. 
På vilket sätt kan ni uttrycka era personligheter i arbetet? 
På vilket sätt har ni förändrats sedan ni började arbeta på företaget? 
 
Vad tänker du på när jag säger organisationskultur? 
Hur skulle du beskriva er organisationskultur? 
Finns någon speciell anda inom akademiska hus? 
Hur beter man sig mot varandra inom akademiska hus? 
Hur förstår man att det är just er organisation som man har att göra med? 
Vad tyckte ni att introduktionstiden bidrog med för utförandet av arbetsuppgifter, 
arbetsrollen, organisationskulturen, organisationens värderingar, informella regler? 
 
Vad är en medarbetare för dig? 
Vilken roll spelar medarbetarna? 
Är det något ni har saknat under introduktionstiden? 
 
Avslutning 
Är det något vi inte tagit upp som ni vill tillägga? 
Är det okej om vi återkommer om det är något vi vill att ni utvecklar något ytterligare? 
 
Tack för din tid och ditt engagemang! 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide Etablerade medarbetare 
 
Etiska aspekter 
Informera om och få samtycke till: 

• Studiens syfte 
• Individskyddskravet 
• Konfidentialitetskravet 
• Nyttjandekravet 

 
Regler under intervjun 

• Prata en i taget pga inspelningen 
• Ni behöver inte räcka upp handen utan tar vid när någon annan avslutar. 
• Nämn varandra med namn om ni vill hänföra något till någon annan i rummet 

 
Bakgrundsinformation 
Namn 
Tjänst 
Anställningstid 
 
Tema 1: Tillbakablick på introduktionen 
Hur hittade du din tjänst? 
Varför sökte du dig till akademiska hus? 
Vilka faktorer var avgörande för att du valde just denna organisation? 
Vilken bild hade du av organisationen när du sökte tjänsten? 
Har något i den bilden ändrats? I sådana fall, hur? 
Beskriv hur det är att arbeta på organisationen 
 
Berätta om er introduktionstid. 
Vad är det man vill åstadkomma som nyanställd genom introduktionen? 
Hur ser man på introduktionen som nyanställd? 
Hur ser man som etablerad medarbetare på introduktionen?  
Är det någon skillnad? 
Vilka reflektioner har du på introduktionstiden såhär i efterhand? 
Finns det något ni saknade under introduktionen när ni blickar tillbaka? 
 
Känns det som att ni var fullfjärdrade medarbetare efter introduktionstiden? 
Om inte, vad hände efter introduktionstiden? 
På vilket sätt var introduktionen riktad just till dig som person och din arbetsroll på företaget? 
På vilket sätt kunde ni påverka introduktionen? 
Hur har ni förändrats i er arbetsroll från första dagen till idag? 
Vad tänker du på när jag säger organisationskultur? 
Hur skulle du beskriva organisationskulturen på Akademiska Hus? 
Finns någon speciell anda inom Akademiska Hus? 
Hur beter man sig mot varandra inom Akademiska Hus? 
Hur förstår man att det är just er organisation som man har att göra med? 
 
På vilket sätt bidrog introduktionen till att förstå er arbetsroll, arbetssätt, organisationskultur, 
värderingar och mål? 
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På vilket sätt förmedlades det? 
 
Tema 2: Etablerades roll vid nyanställningar 
På vilket sätt har ni kontakt med nyanställda nu? 
Hur är ni numera delaktiga i introduktionen av nyanställda i egenskap av att ha arbetat en 
längre tid på företaget? 
På vilket sätt har ni ett ansvar när nya medarbetare anställs? 
Vad är målet med att ha en introduktion? 
Vad är en medarbetare för dig? 
Vilken roll spelar medarbetarna? 
Beskriv jargongen på Akademiska hus, kollegor emellan. 
Använder Ni en egen jargong mot nyanställda? 
På vilket sätt umgås ni utanför arbetet? 
 
Avslutning 
Är det något som vi inte tagit upp som ni vill tillägga? 
Är det okej att vi återkommer om vi vill att ni utvecklar något ytterligare? 
 
Tack för din tid och ditt engagemang! 
 


