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Förord 

Arbetet med denna uppsats har varit mycket lärorikt, samtidigt som vi båda två har upplevt 

frustration, irritation, oro, glädje och stolthet – för att sammanfatta det hela kan nog 
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period, men trots det bidragit med kloka tankar och uppmuntrande ord. En tack ges även till 

Jörgen Tjernberg som bidragit med stöd i form av kaffe, mat och långa samtal. Slutligen vill 

vi ge vår handledare, Anneli Öljarstrand, ett stort tack. Tack för att du alltid avsatt tid för oss, 

svarat på de mail vi skickat och för att du bidragit med dina tankar, idéer och din kunskap.  
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Abstract 

The introduction process has a purpose for the new employee as well as for the organization. 

This is because employees often change jobs and employers and organizations need the 

employee to quickly start producing as well as keeping the employee. Our purpose with this 

study is to get an increased understanding of the formal introduction at an organization. We 

wanted to investigate how the introduction is understood and experienced in practice. We 

used a qualitative method with focus on interviews and complemented with relevant 

documents for the introduction program. The interviews were done with the head of human 

resource, the head of unit and the human resources developer to get a managerial perspective. 

The employee perspective consists of three employees at different units at the government. To 

get an understanding of the introduction we have chosen the theoretical framework of 

sensemaking according to Karl E Weick. Our result shows that the understanding of the 

introduction is different between the management and the employees. The employees 

expressed that practical information is valued the most and the sponsor have had most 

importance for them. The management expressed that the newly employed shall have a 

holistic perspective after a finished introduction. Thus the newly employed value specific 

information that relates to their job, while management values the whole understanding for 

the government. 

   Two aspects of the introduction that we didn’t count on would have such an impact of the 

introduction is time and the role of the employee. Our results show that these have a bigger 

impact on the information valued and understood then we predicted. Furthermore have little 

focus been on these two aspects in previous research and their effects on the introduction. 

 

Key words: Introduction process, sensemaking, new employee, qualitative, understanding 

and experience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sammanfattning    

Introduktionsprocessen har betydelse för den nyanställde likväl som för organisationen. Detta 

då anställda numera oftare byter arbete och organisationerna behöver få den nyanställde 

snabbt arbetsförd samt hålla kvar sin personal. Vårt syfte med denna studie är att få en ökad 

förståelse för den formella introduktionen vid en organisation. Vi ville undersöka hur 

introduktionen förstås och upplevs i praktiken. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med 

fokus på intervjuer med en komplettering av relevanta dokument för 

introduktionsprogrammet. Intervjuerna har gjorts med personalchef, enhetschef och HR-

utvecklare för att få ett ledningsperspektiv. Medarbetarperspektivet har bestått av tre 

medarbetare på olika enheter vid myndigheten. För att få en förståelse för introduktionen har 

vi valt att använda oss av den teoretiska ramen av sensemaking enligt Karl E Weick. Det som 

vårt resultat visar är att förståelsen för introduktionen skiljer sig mellan medarbetare och 

ledningen. Medarbetarna har uttrycket att praktisk information är det som de värdesätter mest 

och faddern har haft stor betydelse för dem. Ledningen däremot har uttryckt på att den 

anställde ska ha ett helhetsperspektiv med sig efter genomförd introduktion. Således de 

nyanställda vill främst introduceras till de specifika arbetsuppgifterna, medan ledningen 

främst vill förmedla en helhetsbild av myndigheten.  

   Två aspekter vi inte hade räknat med skulle ha så pass stor påverkan på introduktionen är 

tiden och den anställdas roll. Det visade sig att dessa hade större betydelse för informationen 

som värdesattes och uppfattades än vad vi förutsåg. Vidare har lite fokus varit på dessa två 

aspekterna i tidigare forskning och deras påverkan på introduktionen.  

 

Nyckelord: Introduktionsprocess, sensemaking, nyanställd, kvalitativ, förståelse och 

upplevelse 
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1. Inledning 
Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning och därefter presenterar vi vårt syfte samt våra 

frågeställningar vilka utgör grunden för vår undersökning. Därefter följer en kort beskrivning 

av den organisation vi valt att utföra studien vid. Avslutningsvis presenteras 

begreppsdefinitioner och uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 
De flesta av oss har erfarenheter av att vara ”den nya” på arbetet, en roll som ofta bidrar med 

en känsla av osäkerhet och nervositet. En introduktion kan dämpa dessa känslor och fungera 

som ett stöd när allt är nytt och förvirrande. Introduktionen kan ses som en process där den 

nyanställda socialiseras in i en organisation, eller annorlunda uttryckt, en process där den 

nyanställda blir en ”insider” i organisationen. Det är genom denna socialiseringsprocess som 

nyanställda lär känna organisationen och sin egen roll vilket sett ur ett längre perspektiv kan 

påverka individens framgång och karriär inom organisationen (Saks & Gruman 2011). Det är 

genom introduktionen som den nyanställda ska sätta sig in i nya arbetsuppgifter, en ny 

omgivning och nya relationer (Granberg 2011:463). En icke-fungerande introduktion kan 

resultera i att den nyanställde upplever en otydlighet med sin roll inom organisationen. Men 

en ogenomtänkt introduktion medför inte bara konsekvenser för den nyanställde, utan kan 

även påverka organisationen (Cable, Gino & Staats 2013:27).  

   En stark organisationskultur är av vikt för att organisationen ska vara funktionell och 

framgångsrik. Därmed blir introduktionen en viktig fas där målet är att den nyanställda ska bli 

socialiserad in i den rådande organisationskulturen och således bli förtrogen med 

organisationens målsättningar, normer och värderingar (Saks & Gruman 2011). Vidare lever 

vi i en ständigt föränderlig värld där de flesta större organisationer har en relativt hög 

personalomsättning och är sålunda beroende av att snabbt och effektivt kunna introducera 

nyanställda så att dessa snarast möjligt blir bekanta med sina arbetsuppgifter. Tidigare 

forskning inom området har visat på att en otillräcklig introduktion kan resultera i att den 

anställde väljer att avsluta sin anställning vilket innebär att ledningen är tillbaka på ruta ett 

efter månader av investeringar. En genomtänkt introduktion däremot bidrar till effektiva och 

engagerade medarbetare (Cable, Gino & Staats 2013:27; Ashforth, Saks & Lee 1998). 

    Med ovanstående beskrivning i åtanke är introduktionen en intressant aspekt att studera i ett 

samhälle där människor allt mer frekvent byter arbete vilket medför att organisationer i allt 

större utsträckning måste anstränga sig för att effektivt introducera nya medarbetare och 

arbeta aktivt med att behålla dessa anställda inom organisationen. Tidigare forskning på 

området har främst fokuserat på hur olika introduktionskonstruktioner kan resultera i olika 

utfall, därför anser vi att det finns ett behov av att få en djupare förståelse för hur 

introduktionen upplevs och uppfattas av ledningen och nyanställda. Vår förhoppning är därför 

att i denna studie kunna bidra med en utökad förståelse för introduktionsprocessen.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Vårt syfte med denna studie är att få en ökad förståelse för den formella introduktionen vid en 

organisation. Detta genom att undersöka hur introduktionen förstås och upplevs i praktiken. 

Utifrån detta syfte har vi formulerat tre frågeställningar:  

 Hur beskriver och förstår ledningen introduktionsprocessen? 

 Hur förstår och upplever medarbetarna introduktionsprocessen? 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan ledningens och medarbetarnas 

förståelse av introduktionsprocessen? 
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1.3 Val av organisation  
Organisationen som vi valt att utföra vår studie vid är en myndighet varav den i Örebro 

sysselsätter omkring 180 anställda. Myndigheten är en kunskapsorganisation som hanterar en 

mängd olika samhällsfrågor. Organisationen är uppdelad i tre större avdelningar som i sin tur 

är uppdelade i olika enheter varav varje enhet utgör olika professioner med sakkunskaper 

inom olika frågor. Anledningen till att vi valt denna organisation som vi här benämner som 

”myndigheten” är främst av praktiska skäl, då vi hade en kontakt inom denna myndighet 

vilket skapade en möjlighet för oss att ta kontakt med andra anställda. Vidare är myndigheten 

en offentlig organisation vilket utgjorde en fördel för oss då information och liknande är mer 

lättillgänglig eftersom organisationen omfattas av offentlighetsprincipen. Det centrala i denna 

undersökning är introduktionsprocessen således är det inte organisationen som är i fokus i 

denna studie utan själva fenomenet i sig.  

1.4 Organisationssocialisering 
De flesta som har forskat inom området organisationssocialisering är relativt eniga i sin 

definition av begreppet. Den vanligaste definitionen är att organisationssocialisering ska ses 

som en inlärnings- och anpassningsprocess där individen erhåller kunskap om organisationen 

och sin roll inom denna. Det är den process där individen tar till sig värderingar, förväntningar 

och social kunskap för att fungera som en aktiv medlem inom organisationen. Lärande är 

därmed det centrala i socialiseringsprocessen, eller som Saks & Gruman (2011:15) beskriver 

det - ”the heart of socialisation”. Vidare har forskare valt att fokusera på inlärning utifrån 

olika perspektiv, ett återkommande synsätt är att se på organisationssocialisering som en 

osäkerhetsprocess där den nyanställda med hjälp av olika strategier försöker att reducera 

osäkerheten i olika situationer (Saks & Gruman 2011:15). Det inlärningsperspektiv som vi 

valt att utgå ifrån i denna studie är att se på organisationssocialisering som en 

meningsskapandeprocess där den nyanställda skapar mening i sin nya situation. Detta 

perspektiv betraktar introduktionen som en sensemakingprocess där individen försöker att 

skapa mening av den information som denne erhåller som nyanställd (Gruman & Saks 

2011:15).  

1.5 Avgränsningar  
Vi har valt att enbart undersöka introduktionen vilket innebär att vi endast tittar på en del av 

socialiseringsprocessen. Socialiseringen är en ständigt pågående process utan någon direkt 

början eller slut, därför är det problematiskt och komplicerat att studera hela 

socialiseringsprocessen. Vidare insocialiseras nyanställda på mer informella sätt än genom 

introduktionen, men vi har valt att fokusera på den formella introduktionen då uppsatsens 

omfattning gör det svårt för oss att praktisk kunna titta på både den informella och formella 

delen av socialiseringsprocessen.  

1.6 Uppsatsens disposition 
Vi kommer först att redogöra för den tidigare forskning som bedrivits inom området 

introduktion av nyanställda. Därefter presenteras en redogörelse för vilken metod vi använt 

oss av, urval, tillvägagångssätt och en diskussion gällande etiska aspekter och 

undersökningens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Därpå följer ett teoriavsnitt där vi 

ger en beskrivning av den teori som vi valt att använda oss av i studien för att sedan 

presentera vårt resultat och analys. Slutligen diskuterar vi studiens resultat i förhållande till 

tidigare forskning och ger förslag på framtida forskning.  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras ett urval av den forskning som genomförts inom området 

nyanställdas organisationssocialisering genom introduktionen. Först redogör vi för hur vi 

gått tillväga i vår sökningsprocess, därefter presenteras tre olika perspektiv på 

organisationssocialisering. I slutet av detta kapitel redogörs en sammanfattande översikt av 

den tidigare forskningen.  

2.1 Metod 
I vår sökning efter forskningsartiklar har vi främst använt oss av databasen Sociological 

Abstracts, men även SAGE publications. Vi har försökt att variera våra sökord för att få en så 

omfattande bild av området som möjligt. Vi sökte med hjälp av begrepp så som newcomer, 

new employees, organizational socialization, introduction och formal introduction. Då vårt 

syfte är att undersöka den formella organisationssocialiseringen har vi valt bort de artiklar 

som inriktat sig på den informella socialiseringsprocessen, vissa artiklar som kommer att 

redovisas berör dock både den informella och formella socialiseringsprocessen. 

    Vi har valt att tematisera vårt urval av artiklar utifrån de tre olika perspektiv på 

organisationssocialisering som identifierats; ett organisationsperspektiv, ett 

medarbetarperspektiv och ett integrerat perspektiv. 

2.2 Organisationsperspektiv 
En del av den tidigare forskningen indikerar att organisationer genom en välkonstruerad 

introduktion kan påverka hur pass effektivt nyanställda blir in-socialiserade i organisationen.  

Allen och Meyers (1990) studie pekar på att organisationer genom olika socialiseringstaktiker 

kan påverka nyanställdas prestation, trivsel och kreativitet. Även Ashforth, Saks och Lees 

(1998) resultat visar på att en formell organisationssocialisering kan påverka hur snabbt 

nykomlingar anpassar sig till sitt nya arbete och till en viss del även minska den stress och 

ångest som ofta uppstår som ny på jobbet. 

   Klein och Weaver (2000) ville undersöka om det finns ett samband mellan deltagandet i en 

introduktionsutbildning och hur väl de anställda socialiseras in i en organisation. 

Introduktionsutbildningen vid organisationen i fråga var uppdelad vid olika tillfällen och 

berörde företagets historia, värderingar och mål. Nyanställda som deltog i 

introduktionsutbildningen var mer socialiserade och det var därmed lättare för dessa individer 

att känna sig som en del av organisationen jämfört med de som inte deltog i introduktionen. 

Att de nyanställda lärde sig mer om organisationens historia, värderingar och mål visade sig 

ha en effekt på hur väl dessa individer insocialiserades i organisationen. Vidare antydde 

resultatet att deltagandet i en introduktionsutbildning kan påverka individens engagemang och 

känsla av tillhörighet till organisationen. Dessa resultat tyder sammanfattningsvis på att 

formella introduktionsutbildningar kan ha en mycket viktig roll i organisationssocialiseringen 

av nyanställda. 

   Forskning som utgått från ett organisationsperspektiv ser individen som en passiv deltagare 

i organisationssocialiseringen, med andra ord har denna forskningsinriktning fokuserat på hur 

olika former av introduktioner kan ha en inverkan på nyanställdas socialisering. Dock menar 

vissa forskare på att individer själva genom sitt beteende kan påverka sin socialisering, vilket 

för oss vidare till medarbetarperspektivet.  

2.3 Medarbetarperspektiv 
Utifrån organisationsperspektivet har forskarna betraktat individen som en passiv aktör, men i 

slutet av åttiotalet skedde en skiftning där forskningen i större utsträckning fokuserar på den 

nyanställde som en aktiv part i organisationssocialiseringen (Morrison 1993). Nu 

uppmärksammas att nyanställda själva engagerar sig i olika beteenden för att på så vis uppnå 
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önskat utfall av socialiseringen. Som Gruman et al (2006) påpekar innebär ett nytt jobb ofta 

ångest och nervositet för den nyanställda. Därför betonas vikten av att nyanställda engagerar 

sig ett proaktivt beteende för att minska på osäkerheten som ett nytt arbete ofta innebär 

(Morrison 1993; Cooper-Thomas & Anderson 2002; Bauer & Green 1994).  

    Morrisons (1993) undersökning tyder på att nyanställdas sökande efter information är en 

väsentlig del av organisationssocialiseringen då det dels ger den nyanställda en uppfattning 

om omgivningen och dels är nödvändigt för att individen ska kunna integreras i 

organisationen. I studien fann Morrison ett samband mellan proaktivt beteende och den 

nyanställdas anpassning. Nyanställda som sökte information var mer tillfredsställda, 

presterade bättre och var mindre benägna att vilja avsluta sin anställning. Vidare visade 

resultatet att nyanställda i de flesta fall söker information genom att observera hur andra 

anställda beter sig, vilket åskådliggör vilken viktig roll andra anställda kan ha i 

socialiseringsprocessen (Morrison 1993). 

De slutsatser vi kan dra gällande tidigare forskning som utgår från ett medarbetarperspektiv 

är att forskningen främst valt att fokusera på hur olika aspekter av proaktivt beteende kan 

påverka socialiseringsprocessen. Andra aspekter som tidigare forskning visat är att även 

feedbacksökande, personliga egenskaper och andras beteende kan ha en inverkan på hur 

snabbt en nyanställd socialiseras in i en organisation (Bauer et al 1998; Bauer & Green 1994; 

Cooper -Thomas & Anderson 2005). Sammanfattningsvis kan vi dock konstatera att den 

tidigare forskningen pekar på att nyanställda själva i stor utsträckning kan påverka sin egen 

socialiseringsprocess. 

2.4 Integrationsperspektiv 
Forskningen de senaste åren har fokuserat på att försöka integrera organisationsperspektivet 

med medarbetarperspektivet, genom att undersökt huruvida olika socialiseringstaktiker och 

nyanställdas eget beteende tillsammans kan ha en effekt på organisationssocialiseringen 

(Ashforth, Sluss & Saks 2007). Syftet med integrationsperspektivet är därför att ge en 

bredare, mer omfattande bild av hur nyanställda socialiseras in i en organisation där det tas 

hänsyn till både individens och organisationens agerande (Saks & Gruman 2011). 

   Gruman, Saks och Zweig (2006) konstaterade i sin studie att det fanns ett samband mellan 

organisationers olika socialiseringstaktiker, individers proaktiva beteenden och tro på den 

egna förmågan att hantera olika uppgifter. Resultatet visade att olika socialiseringstaktiker 

påverkade individers proaktiva beteenden på olika sätt. Formella socialiseringstaktiker visade 

sig uppmuntra till proaktivt beteende, medan informellt strukturerade socialiseringstaktiker 

resulterade i att nykomlingar var mindre benägna att söka information, feedback och engagera 

sig i sociala relationer (Gruman et al 2006). Vidare indikerade resultatet att tron på den egna 

förmågan hade en tydlig koppling till proaktivt beteende och nätverkande. Gruman et al 

(2006) argumenterar att deras resultat lyfter fram en intressant paradox, nyanställda är mer 

benägna att vara proaktiva när socialiseringen är av formell karaktär, men det är mer sannolikt 

att den formella socialiseringen får positiva resultat när den nyanställda är som minst 

proaktiv. 

   Ashforth, Sluss och Saks (2007) studerade vilken effekt socialiseringstaktiker och 

proaktivt beteende har på nyanställdas inlärning och anpassning till organisationen. Ashforth 

et al (2007) menar på att det inte enbart handlar om vad anställda lär sig, utan hur de lär sig. 

Deras resultat pekar på att både organisationen och individens eget agerande har en effekt på 

socialiseringens utfall. Dock visade det sig att proaktivt beteende har större effekt på 

nyanställdas lärande jämfört med organisatoriska socialiseringstaktiker. Vi kan därför 

konstatera att både socialiseringstaktiker och individens eget agerande har en effekt på 

nyanställdas trivsel, identifiering med organisationen och känsla av tillhörighet. 
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Korte och Lin (2013) identifierade ett behov av ett bredare perspektiv på 

organisationssocialisering, och menade att det bör undersökas huruvida tillgången till sociala 

relationer kan påverka nyanställdas organisationssocialisering. Korte och Lin (2013) 

uppmärksammade i sin studie att socialiseringsutfallet till en stor del beror på hur god kontakt 

de nyanställda får med sina chefer och medarbetare. Nyanställda som lyckades skapa goda 

relationer med sina kollegor och chefer kände sig bättre integrerade i organisationen, mer 

tillfredsställda och rapporterade högre nivåer av prestationer jämfört med nyanställda som inte 

lyckats skapa en relation till sina kollegor. Korte och Lin menar därför på att kollegor och 

chefer har en viktig roll i socialiseringsprocessen då resultatet indikerar att nyanställda 

organisationssocialisering till störst del påverkas av relationerna de bygger med andra 

anställda (Korte & Lin 2013). 

Tidigare forskning tyder på att det finns ett behov av ett integrerat perspektiv då dessa 

studier påvisar att organisationssocialiseringen påverkas av både organisatoriska faktorer 

såväl som individuella faktorer, det har även visat sig att relationen mellan den nyanställda 

och kollegorna har en väsentlig roll i socialiseringsprocessen. Resultaten tyder på att utfallet 

av organisationssocialiseringen av nyanställda påverkas av socialiseringstaktiker, men även 

individens eget beteende.   

2.5 Sammanfattning 
Den största delen av de artiklar som vi läst fokuserar på snarlika aspekter av 

organisationssocialisering vilket tyder på att det inte skett någon större utveckling inom 

området, det är först på senare år som forskare argumenterar för ett behov av ett modernare 

perspektiv på organisationssocialisering (Saks & Gruman 2011). Majoriteten av forskningen 

har varit kvantitativ och har koncentrerat sig på de kognitiva aspekterna av 

organisationssocialiseringen, det vill säga hur nyanställda lär- och tar till sig normer, 

värderingar och liknande (Korte & Linn 2013). Kvalitativ forskning har däremot varit en 

utmaning att finna. Vi kan urskilja hur den tidigare forskningen förskjutits från ett 

organisationsperspektiv till ett medarbetarperspektiv och slutligen mot ett integrerat 

perspektiv varav det sistnämnda framhäver att både organisationen och individen själv har ett 

gemensamt ansvar för en väl fungerande socialisering. Denna forskningsöversikt tyder på att 

det behövs mer forskning som är inriktad på nyanställdas egna upplevelser, erfarenheter och 

tankar kring att socialiseras in i en organisation. Vi har uppmärksammat att de flesta artiklarna 

koncentrerat sig på nyexaminerade studenters organisationssocialisering, vilket kan tänkas 

påverka studiernas resultat. Ytterligare en aspekt vi lagt märke till är att ingen av de artiklar vi 

valt, fokuseras det på ledningens syn på socialiseringen, vilket överraskade oss då samtliga 

artiklar betonar ledningens roll i organisationssocialiseringen. Motbakgrund av detta anser vi 

att det finns ett behov av kvalitativa studier som fokuserar på de anställdas upplevelser av 

fenomenet och att se på organisationssocialiseringen utifrån ett ledningsperspektiv. Vår 

förhoppning med denna studie är därför att kunna bidra med en djupare och nyanserad 

förståelse för introduktionsprocessen.   
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3. Metod 

Nedan presenteras en redogörelse av hur undersökningen gått till och vårt tillvägagångssätt 

vid analysen. Kapitlet inleds med en diskussion gällande kvalitativ metod och hur vi tillämpat 

detta metodval. Därefter presenteras en genomgång av vårt tillvägagångssätt vid analysen. 

Avslutningsvis redogör vi för undersöknings etiska aspekter och slutligen förs en 

metoddiskussion.  

3.1 Kvalitativ metodologi 
Med en kvalitativ undersökning kan vi undersöka bredare dimensioner av den sociala världen. 

Styrkan med en kvalitativ undersökning är att vi kan se hur något fungerar i en specifik 

kontext och den mening som detta genererar (Mason 2002:1). Kvale (1997) menar att 

samtalet är den mest grundläggande formen av det mänskliga samspelet: ”Om man vill veta 

hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför då inte prata med dem?” (Kvale 1997:9). 

Ovanstående citat visar att varje människa har sin egen subjektiva upplevelse av ett fenomen 

och vi har därför valt att använda kvalitativ metod då de ger oss den möjligheten att se till 

individers upplevelser av introduktionsprocessen: hur den konstrueras, upplevs samt förstås. 

   Vi åsyftar således genom vår undersökning att ta del av ledningens och de anställdas 

samlade erfarenheter och upplevelser av introduktionsprocessen. Detta innebär att vi kommer 

att arbeta nära empirin och låta den ligga som grund till denna undersökning. 

3.2 Observation, intervju och dokument 
I denna studie har vi använt oss av intervjuer, observation och textanalys av 

organisationsintroduktionsdokument. Anledningen till att vi valt att kombinera olika metoder 

grundar sig i att vi på så sätt får en mer omfattande bild av introduktionsprocessen (Mason 

2002:34f; Bryman 2008:354). 

   För att kunna besvara vår första frågeställning som lyder: ”Hur beskriver och förstår 

ledningen introduktionsprocessen?” valde vi att ta del av introduktionsdokument och 

intervjua en HR-utvecklare, en enhetschef samt personalchefen vid myndigheten. Om vi 

skulle utesluta introduktionsdokumenten, anser vi att det blir svårt att få en full förståelse för 

introduktionen då dessa ger riktlinjer för introduktionen och därmed kommer dessa dokument 

att ha en inverkan på introduktionen. 

   För att kunna besvara vår andra frågeställning: ”Hur förstår och upplever medarbetarna 

introduktionsprocessen?” har vi valt att endast använda oss av information från intervjuer av 

medarbetare vid myndigheten. Detta för att vi ämnar få fram utsagor och tolkningar av 

introduktionen och genom intervjuer får vi bäst fram just subjektiva upplevelser. 

   Sista frågeställningen: ”Vilka likheter och skillnader finns det mellan ledningens och 

medarbetarnas förståelse av introduktionsprocessen?” har besvarats med hjälp av metoderna 

intervju och observation. Intervjuerna med enhetschef och personalchefen vid myndigheten 

avsåg att få kännedom om ledningens syfte med introduktionen, medan 

medarbetarintervjuerna åsyftade att få en förståelse av deras upplevelse av introduktionen. 

Observationen gjordes under ett introduktionsmöte för nyanställda i syfte att få en förståelse 

för hur ett introduktionstillfälle går till.  

3.2.1 Observation 

Vår studie inleddes med att vi deltog vid ett introduktionsmöte som HR-utvecklaren erbjudit 

oss att medverka vid. Anledningen till att vi tackade ja till att delta var för att få en 

uppfattning och en förståelse för introduktionen.  

   Innan introduktionsmötet hade samtliga deltagare blivit informerade om att studenter skulle 

medverka vid detta tillfälle. Mötet var i ett konferensrum och vi fick sitta med vid 

konferensbordet, när introduktionen började presenterade vi oss och berättade lite om varför 
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vi var där. Mötet varade i tre timmar och under tiden förde vi båda anteckningar om vad som 

sades och vad vi kunde observera (Bryman 2008:39). Vi var aktiva under mötet genom att 

ställa frågor till dem som höll i introduktionen, men vi förde även informella samtal med 

deltagarna under fikapauserna. Vi har vid detta tillfälle haft en öppen observatörsroll (Bryman 

2008:380).  I efterhand uppmärksammades att vi inte hade informerat deltagarna gällande hur 

materialet skulle användas, därför kommer inte observationsresultatet presenteras då vi inte 

har uppfyllt de etiska principerna för observationen. Dock har observationen påverkat oss och 

gett oss en ökad förförståelse för den gemensamma introduktionen. 

3.2.2 Intervjuer 

Vid vårt urval av respondenter har vi fått hjälp av en HR-utvecklare vid myndighetens 

personalavdelning. Denne informerade oss om hur introduktionen vid myndigheten gick till 

och vi bestämde oss därför för att utföra intervjuer med personalchefen, en enhetschef, HR-

utvecklaren för att få ett ledningsperspektiv på introduktionen. För att få ett 

medarbetarperspektiv ville vi få kontakt med tre medarbetare som genomgått det 

gemensamma introduktionsprogrammet inom den senaste treårsperioden. Anledningen till att 

vi valde tre år grundar sig i att det tar tid innan den anställde har genomgått det gemensamma 

introduktionsprogrammet och vi ansåg att medarbetare som varit anställda längre än tre år inte 

längre är nyanställd. HR-utvecklaren mailade oss tre e-postadresser som tillhörde tre 

medarbetare vilka genomgått hela introduktionsprogrammet. Innan vi fick uppgifterna hade 

HR-utvecklaren varit i kontakt med medarbetarna och fått ett godkännande från dem att de 

kunde ställa upp på intervjuer. Dessa tre respondenter, två kvinnor och en man, arbetar på 

olika enheter vid myndigheten och har varit anställda mellan 1 - 2,5 år.  

Vi har sammanlagt intervjuat sex personer, tre ur ett ledningsperspektiv och tre utifrån ett 

medarbetarperspektiv. Vårt urval har till stor del styrts av vad de olika respondenterna kan ge 

oss för information, vi har alltså haft ett målinriktat urval (Bryman 2008:434). 

3.2.2.1 Intervjuguide 

Vid skapandet av våra intervjuguider har vi använt oss av vår förförståelse som vi erhållit via 

tidigare forsning. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för att komma uppnå en 

flexibilitet vid intervjutillfällena (Bryman 2008:415). För att få så bra svar som möjligt från 

våra respondenter har vi valt att göra tre intervjuguider som är anpassade till den information 

som vi ville ha från respektive respondent (se bilaga 1-3). Den första intervjuguiden är 

anpassad för medarbetarna för att få en ökad kunskap om deras upplevelse av introduktionen. 

Den andra intervjuguide användes till HR-utvecklaren för att få reda på hur introduktionen var 

konstruerad. Den tredje intervjuguiden, vilken riktades till enhetschef och personalchef, 

åsyftade att få ett ledningsperspektiv på introduktionen. Under intervjun med personalchefen 

upptäckte vi dock att vissa frågor från intervjuguiden till HR-utvecklaren var användbara, vi 

gjorde därför en spontan kombination av dessa intervjuguider vid denna intervju. Enligt 

Mason (2002:7) är detta en av fördelarna med kvalitativa studier, det vill säga att det finns 

utrymme för just denna flexibilitet. 

Vi utförde även en testintervju av medarbetarintervjuguiden. Då uppmärksammade vi att 

visa frågor var svårbegripliga och att ordningsföljden på frågorna inte var kronologisk. När vi 

gick igenom resterande intervjuguider uppmärksammade vi liknande problem i dessa. Vi 

justerade därför de frågor som var svåra att förstå samt ordningsföljden av frågorna i alla 

intervjuguider. 

   Våra intervjuguider inleddes med en redogörelse av de etiska aspekterna och därefter 

efterfrågades bakgrundsfakta så som "Hur gammal är du?", " Vad har du för position?" och så 

vidare. Dessa frågor hade inte någon egentlig betydelse i vår studie utan åsyftade främst att 

skapa en avslappnad och bekväm stämning och det gav oss även en uppfattning om vem vår 

intervjurespondent var. Medarbetarintervjuguiden fortsatte med frågor kring de anställdas 



8 
 

upplevelse av introduktionen. HR-utvecklarens intervjuguide innehöll främst frågor gällande 

hur introduktionen var konstruerad, medan vi i chefernas intervjuguide huvudsakligen 

fokuserat på frågor kring deras arbete och mål med introduktionen. 

Efter första intervjun med medarbetarrespondenten omformulerades vissa frågor då vi 

märkte att dessa inte gav tillfredställande svar, de omformulerade frågorna ställdes även till 

resterande medarbetarrespondenter. Således påverkades intervjuguiden av respondenternas 

svar. Exempelvis har vi frågan " Kan du beskriva myndigheten som organisation?" vilken 

fanns med i alla intervjuguider, denna fråga reagerade samtliga respondenter på och efterlyste 

en tydligare beskrivning av vad vi ville ha ut av svaret. Vi ville inte ge detta svar till 

respondenterna då vi ansåg att det vore önskvärt att dem skulle tolka frågan själva, då vi inte 

ville styra intervjupersonerna i deras svar. Detta har resulterat i att vi har fått väldigt 

varierande svar, allt från organisationsteoretiska till mer filosofiska svar. Anledningen till att 

just denna fråga inte fått bra utfall, tror vi kan bero på att frågan är för "teoretisk" och därför 

framstod som otydlig för intervjupersonerna.  

3.2.2.2 Genomförande 

Alla våra intervjuer genomfördes vid myndigheten då vi ville att intervjupersonerna skulle 

vara i samma kontext som där introduktionen ägt rum. Detta då vi anser att kontexten 

påverkar våra respondenter, men även att det är på deras ”hemmaplan” vilket skapade en 

bekvämare och mer avslappnad miljö under intervjuerna (Bryman 2008:421). 

   Vidare utfördes intervjuerna antingen på respondentens kontor eller i ett bokat 

konferensrum och varierade mellan 30 till 60 minuter. Vi frågade samtliga respondenter om vi 

fick spela in intervjuerna, vilket alla samtyckte till.  

   Under samtliga intervjuer deltog båda författarna då vi i ett tidigt skede ville kunna 

diskutera vilka teman som dök upp under intervjuerna (Bryman 2008:429f). För att uppnå en 

tydlighet valde vi att ha en huvudintervjuare under varje intervju, den som var medintervjuare 

antecknade och fyllde i med följdfrågor. 

3.2.3 Dokument 

Introduktionsdokumentens ändamål är att förmedla information om introduktionen vid 

myndigheten (Bryman 2008:501). För att få en ökad förståelse för hur introduktionen är 

konstruerad har vi bett om att få tillgång till dokumentation som har betydelse för den. De 

dokument vi fått tillgång till har vi fått från en medarbetare och HR-utvecklaren. 

Medarbetaren gav oss en utskrift från hur introduktionen presenteras på intranätet, medan HR-

utvecklaren gav oss dokument som samtliga nyanställd får och arbetsmaterial för enhets- och 

gemensamma introduktionen. Dessa dokument har vi använt oss av i analysen för att få en 

bättre helhetsbild av introduktionsprocessen vid myndigheten.  

3.3 Analysmetod 
Då vi har behandlat både intervjuer och dokument har vi valt att använda oss av två 

analysmetoder, en för intervjuer och en för dokument.  

3.3.1 Analys av intervjuer 

Då alla intervjuer blev inspelade, började vi med att transkribera dessa vilket gjordes 

omgående efter varje utförd intervju. För att bevara intervjupersonernas anonymitet 

avidentifierades respondenterna med olika bokstäver, dessa hade ingen koppling till deras 

namn. Varje författare transkriberade tre intervjuer och därefter valde vi att byta 

transkriberingar med varandra för att lyssna igenom och kontrollera felaktigheter, vilka 

justerades omgående. 

   Då avsikten med vår studie har varit att undersöka hur våra respondenter förstår och 

upplever ett fenomen och inte fokusera på underliggande föreställningar och faktorer, därför 
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har vi valt att inte transkribera ordagrant utan gjort en lättare korrigering av 

transkriberingsmaterialet. Detta kommer att ge en mer rättvisande bild av intervjupersonerna 

utsagor (Kvale 1997:156). Vidare har vi valt att transkribera intervjuerna efter ett skriftspråk 

då vi snabbare kan se vad respondenterna har svarat och för att tydligt kunna få fram vad 

intervjupersonerna har sagt. Vid denna form av transkribering är det av vikt att den andra 

författaren lyssnat igenom materialet för att undvika en allt för omfattande korregering av det 

som sades i intervjun (Kvale 1997:154).  

   När transkriberingarna var avklarade och genomlyssnade påbörjades en 

meningskoncentrering (Kvale 1997:174). Vi började läsa igenom alla intervjuerna för att få en 

känsla för dessa, därefter bearbetades materialet för att få fram olika kategorier som sedan 

sattes ihop till tre olika teman. Vi klippte sönder medarbetarintervjuerna och sorterade dem i 

de olika teman som vi identifierat, dessa tre teman utgör basen för vår analys. Vi hade vissa 

problem med att klippa i ledningens intervjuutskrifter då deras svar vid flera tillfällen 

omfattade två teman, vi valde därför att behålla ledningens intervjuer i dess helhet. Vid 

analysen har vi även haft alla intervjuutskrifter tillgängliga för att undvika att citaten tas ut ur 

dess sammanhang.  

3.3.2 Analys av dokument 

De dokument vi fick tillgång till var information från intranätet, dokument som varje 

nyanställd får och arbetsmaterial för enhets- och gemensamma introduktionen. Dokumenten 

är skrivna till en specifik målgrupp i en viss kontext (Bryman 2008:500f). Vi har därför haft i 

åtanke att andra dokument kan ha påverkat de dokument vi analyserat, alltså dokumentets 

kontext. Vid analysen av dokumenten använde vi oss av innehållsanalys, det vill säga vi gick 

igenom vårt material och sökte efter bakomliggande teman (Bryman 2002:505). Dessa teman 

har vi sedan jämfört med våra intervjuer. Anledningen till att vi ansåg att dokument är viktiga 

för vår studie, är på grund av att det finns en del dokument som berör introduktionen, vi hade 

därför inte fått en fullständig bild av introduktionen utan dokumenten. 

3.4 Etiska aspekter 
Vid introduktionsmötet som vi deltog vid glömde vi att informera om de etiska principerna 

för deltagarna. Därför har vi, som nämnts tidigare, valt att inte använda materialet från vår 

observation i uppsatsen.  

   Alla intervjuguider och således intervjuer inleddes med de grundläggande etiska principerna 

där vi muntligt informerade om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst 

under intervjun. Vidare gav vi information om att materialet endast är till för denna uppsats, 

att vi kommer avidentifiera materialet och att enbart författarna och vår handledare kommer 

ha tillgång till materialet samt att detta material kommer att förstöras när uppsatsen är klar 

(Bryman 2008:131).  

   Vid varje intervju redogjorde vi för syftet med vår uppsats och att vi endast var 

intresserade av introduktionen vid myndigheten. Detta för att ge intervjupersonerna en 

uppfattning om vad de samtycker till. Vidare gav vi ut vår kontaktinformation om 

respondenterna eventuellt skulle ha några frågor till oss, dock har vi efterhand insett att vi inte 

påpekat för respondenterna att dem även i efterhand kunde utesluta sig från undersökningen. 

I studien har vi avidentifierat samtliga respondenter. Medarbetarrespondenterna har fått en 

bokstav, denna bokstav har inget samband med deras namn, medan vi har valt att benämna 

ledningsrespondenterna utifrån deras yrkestitel. Vi har även valt att inte namnge vilken 

myndighet vi utfört vår studie vid för att kunna bevara intervjupersonernas anonymitet. 
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3.5 Metoddiskussion 
Vi har i detta metodkapitel försökt att öka studiens tillförlitlighet genom att uppnå 

transparens, med andra ord försökt att ge en så utförlig och detaljerad beskrivning som möjligt 

för hur studien har genomförts (Kvale 1997:213). Vi har även systematiskt arbetat med att 

kontrollera vårt material genom att exempelvis utföra en testintervju och kontrollerat 

varandras transkriberingar (Kvale 1997:261). Vidare har vi, i den utsträckning det varit 

möjligt, tillsammans utfört varje delmoment för att uppnå en intersubjektiv reliabilitet 

(Bryman 2008:352).  Nedan kommer vi att diskutera vår studie utifrån begreppen reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet.  

   Reliabilitet kan kortfattat beskrivas som en fråga om huruvida studien är pålitlig eller som 

Kvale (1997:213) uttrycker det ”…reliabilitet hänför sig till forskningsresultatets konsistens”. 

Detta innebär att det är viktigt att granska varje steg i forskningsprocessen, exempelvis är vi 

medvetna om att vårt urval kan påverka studiens reliabilitet. Förvisso hade vi möjlighet att 

komma med önskemål till HR-utvecklaren, men i övrigt hade vi inte några 

påverkansmöjligheter när det gäller medarbetarrespondenterna. Det är tänkbart att HR-

utvecklaren valt ut anställda som har en positiv inställning till sin arbetsplats och som därmed 

känner en viss lojalitet gentemot sin arbetsgivare och således inte vill kritisera denna. Vår 

uppfattning är dock att så inte är fallet då våra intervjurespondenter har varit öppna och till en 

viss grad kritiska.  

   En annan viktig del av studiens tillförlitlighet är vår förförståelse. Författarna till den här 

uppsatsen skilde sig åt i förförståelsen för organisationen. En av oss hade en personlig kontakt 

inom myndigheten och hade en del insikt i organisationens arbete och struktur. Medan den 

andra författaren inte hade en särskilt stor förförståelse gällande myndigheten. Dock har vi 

båda genom egen arbetslivserfarenhet en förförståelse för introduktionsutbildningar och hur 

den kan upplevas vilket är något som kan tänkas påverka studiens tillförlitlighet. Vi ansåg att 

det var positivt att vi själva genomgått introduktionsutbildningar då vi hade en viss kunskap 

gällande vilka intervjufrågor som var relevanta att ställa. Vi uppmärksammade även i 

inledningsskedet av studien att myndigheten har ett relativt omfattande introduktionsprogram 

vilket krävde en viss förförståelse vilket observationen vi utförde bidrog till.  

  Enligt Kvale (1997:261) är validitet i kvalitativa studier frågan om huruvida studien är 

hållbar och trovärdig det vill säga ”den vilken utsträckning vår empiri verkligen speglar de 

fenomen eller variabler som intresserar oss” (Pervin 1984:48). Enligt Kvale (1997:214) är det 

av vikt att intervjuaren ständigt ifrågasätter och kontrollerar det som sägs för att uppnå 

validitet. En kvalitetsbrist som vi i efterhand uppmärksammat är att vi vid intervjun med 

personalchefen inte förhåll oss fullt så kritiska som vi önskat. Det kan grunda sig i att vi inte 

hade räknat med att den situationen skulle uppstå eller alternativt att vi helt enkelt är oerfarna 

intervjuare. Alla våra intervjuer är dock inspelade vilket fick oss att inse vårt misstag och 

således vid analysen kunnat inta ett mer kritiskt förhållningssätt till denna intervju.   

   Det är vidare diskutabelt huruvida kvalitativ forskning kan generaliseras, det vill säga om 

vårt resultat kan tänkas gälla i andra sociala sammanhang och situationer (Bryman 2008:352; 

Mason 2002:199). Dock menar Mason (2002:8) på att det är viktigt att även i kvalitativa 

studier föra en diskussion om studiens generaliserbarhet. Det är möjligt att på olika sätt tala 

om generaliseringar, dels går det att tala om en empirisk generalisering och dels om en 

teoretisk generalisering. En empirisk generalisering är inte aktuell i denna studie då det berör 

frågan om resultatet är representativt för en större population, vilket inte är syftet med denna 

undersökning (Mason 2002:195). Dock kan vi diskutera frågan om vår studie är teoretiskt 

generaliserbar, vilket kan beröra frågan om vårt resultat är unikt eller om det är tänkbart att 

det går att återfinna i andra sammanhang (Mason 2002:195). Med tanke på det begränsade 

antalet respondenter i denna studie är det svårt för oss att dra några generella slutsatser, vilket 

utgör en begränsning. Vi har dock sett att vårt resultat till en viss grad överensstämmer med 
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tidigare forskning (se slutdiskussion), vilket tyder på att vårt resultat inte är så unikt att det 

inte går att återfinna i andra situationer.  
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4. Teori 
I detta kapitel presenteras den teori som vi använt i analysen av vårt material. Vi inleder med 

en generell beskrivning av teorins huvudtankar. Därefter presenteras begrepp som är 

relevanta i förhållande till teorin. Avslutningsvis för vi en diskussion kring vårt val av teori. 

4.1 Sensemaking 
Teorier som sensemaking eller meningsskapande i organisationer betonar betydelsen av språk 

och interaktion vid ledning och organisering. Sensemaking flyttar därmed fokus från individ, 

grupp eller organisation till den sociala interaktionen – från organisation mot organisering 

som process. Begreppet sensemaking är dock långt ifrån entydigt men en förklaring handlar 

om processen att ge mening åt en situation eller handling som vi ställts inför, genom att 

begripliggöra det på ett sätt som låter vettigt. Detta är en aktivitet och en process som sker på 

både individ och social nivå, alla skapar och eftersträvar att skapa mening. När vi funnit 

”ledtrådar” som hjälper oss att skapa mening, behöver vi en ram att lägga dem i, annars 

tilldelas dessa ledtrådar ingen mening (Weick 1995:111; Clegg et al 2011:17). Hur vår 

sensemaking utvecklas beror därmed dels på tidigare erfarenheter (vår ram), dels på den 

aktuella kontexten (ledtrådar) det vill säga den information vi får och slutligen hur engagerade 

vi är när vi skapar mening (Weick 1995:13; 156).  

   Sensemaking ses som en process vilken grundar sig på följande antaganden: 1) 

identitetskonstruktion det vill säga hur vi uppfattar omgivningen och hur omgivningen 

påverkas av identiteten, 2) retrospektivitet eller återblickande vilket innebär att sensemaking 

alltid utgår från tidigare erfarenheter och beslut. Exempelvis kan det handla om att vi utifrån 

kunskap och erfarenhet som finns sedan tidigare om situationen fattar ett beslut, 3) selektiv 

perception det vill säga att vi konstruerar vår omgivning med utgångspunkt i några utvalda 

element, vi lägger mer vikt vid vissa faktorer som tydliggör situationen för oss, 4) är social, 

då vi använder oss av rutiner som gör att sociala och gemensamma uppfattningar samt 

erfarenheter bidrar till ett beslutsfattande, 5), pågående processer där vi kontinuerligt 

utvärderar erfarenheter och olika alternativ, 6) fokuserar på signaler eller tecken från 

omgivningen samtidigt som vi signalerar ut sådana, vilket bidrar till en gemensam förståelse 

av situationen och slutligen 7) syftet med sensemaking är att skapa en förståelse av 

situationen men inte nödvändigtvis den korrekta förståelsen. Dessa kännetecken i processen är 

relaterade till varandra och integrerar med handling och kontext. För att få en ömsesidig 

förståelse försöker vi binda samman vår övertygelse och våra handlingar. Det är detta som är 

sensemaking (Weick 1995:135). Det är denna process som separerar sensemaking från 

begrepp som förståelse, tolkning och attribution (Weick 1995:17f). I ovanstående beskrivning 

har vi gett en överskådlig beskrivning av vad sensemaking är, vi kommer därför att nedan 

presentera de sju karaktärsdragen lite mer ingående.  

4.1.1 Grundad i identitets konstruktion  

Vid meningsskapande påbörjas processen med den som ska skapa själva meningen, det vill 

säga meningsskaparen. Weick skriver ”How can I know who I am until I see what they do?” 

(Weick 1995:23). Citatet belyser att vi genom att observera kontexten vi befinner oss i 

kommer att välja ett ”jag” som lämpar sig till denna kontext. När vi har valt ”jaget” kommer 

detta påverka vårt beteende och handlingsmönster. Vi har flera ”jag” att välja på men desto 

fler ”jag” vi har desto lättare blir det för oss att hitta ett ”jag” som är anpassat till kontexten 

och vi kommer då inte uppleva oss överraskade eller förvånade i den förvirrade situationen 

(Weick 1995:24). Ett exempel på detta kan vara att vi definierar oss själva som barn 

tillsammans med våra föräldrar, medan vi på vårt arbete definierar oss som anställd och 

kollega. Våra föräldrar skulle inte uppskatta om vi bemötte dem som om de vore våra 

kollegor, medan arbetsgivaren antagligen skulle bli fundersam om vi bemötte denne som en 
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förälder. Det är alltid vi själva som avgör vilket ”jag” vi väljer och hur vi skapar mening. 

Detta innebär att vår identitet i slutändan är ett resultat av vår integration med omgivningen 

(Clegg et al 2011:19; Weick 1995:20).   

4.1.2 Retrospektivt 

Grunden i sensemaking är att vi inte kan skapa mening av något som inte har hänt. För om det 

inte har hänt, då vet vi inte att det finns. Detta innebär att vi endast kan veta vad vi gör efter vi 

har gjort det (Weick 1995:24; Clegg et al 2011:18). Ett sätt att se på tiden är att vi ser det som 

ett flöde av erfarenhet. Varje erfarenhet vi gör är unik i sig och därför benämns det i singular 

för att poängtera att flödet är ett: ”…coming-to-be and passing-away that has no contours, no 

boundaries, and no differentiation" (Schutz, 1967:47). När vi ser på händelser vi har varit med 

om behöver vi ta ett steg ut detta flöde av erfarenhet och observera det som har passerat oss 

(Weick 1995:25). Exempelvis när vi utför ett arbete i grupp kommer vi inte veta om det var 

ett lyckat samarbete förrän vi känner till resultatet. Vår erfarenhet baseras på de händelser 

som vi tidigare gett mening till. Dock kan det uppstå problem om vi har många liknande 

händelser som vi har gjort meningsfulla, vilket kan leda till förvirring och resultera i 

svårigheter att skapa mening i den nuvarande situationen. Ett vanligt misstag är att vi då tar 

till oss ännu mer information, vilket tyvärr leder till ytterligare förvirring. Det vi behöver i 

denna situation för att lyckas få klarhet är riktlinjer, värden och tydlighet om vilken roll vi ska 

anta (Weick 1995:27f).   

4.1.3 Utvinna ledtrådar/selektiv perception  

Vid meningsskapande kan vi omöjligt ta till oss allt som händer runt om oss och ta in alla 

information. För att lyckas med meningsskapandet kommer vi utvinna olika ”ledtrådar” i vår 

omgivning som vi sedan skapar mening av. Weick (1995:51) gör liknelsen att varje ledtråd vi 

utvinner är som ett frö och kommer växa med hjälp av sin omgivning. Vilket innebär att vår 

ledtråd därmed kommer att växa till en förståelse av den situation vi befinner oss i. När vi 

utvinner ledtrådar görs detta från flödet av erfarenhet, vi blickat tillbaka och ser en händelse 

som vi ”klipper ut”- ett ögonblick som vi sedan använder för att skapa mening med i den 

nuvarande situationen. Den nya ledtråden kommer att påverkas av den kontexten som den 

placeras in i (Weick 1995:51). Vidare kommer omgivningen påverka vilka ledtrådar vi 

kommer att välja ut. Om vår omgivning inte bedömer ledtråden som väsentlig blir inte heller 

ledtråden tillgänglig för meningsskapande, om omgivningen däremot anser att den utvunna 

ledtråden faktiskt är en ledtråd att skapa mening med, bli den tillgänglig för sensemaking. När 

vi exempelvis deltar vid ett informationsmöte kommer vi att välja ut de ledtrådarna som vi 

anser är av vikt (Weick 1995:52). Den informationen som vi inte anser är av vikt kommer 

emellertid inte tas med i vår sensemaking, och därmed inte växa. 

4.1.4 Sociala 

Det är lätt att tro att vårt meningsskapande sker individuellt, men så är inte fallet. När vi gör 

tolkningar blir vi påverkade av dem som finns omkring oss (Weick 1995:38f). När ett 

dokument produceras kommer detta påverkas av skribenten, men även av läsarna då vi 

behöver anpassa språket för målgruppen dokumentet är avsett för. 

   Ytterligare en aspekt är att när vi börjar ett nytt jobb kommer kollegorna förklara hur de 

arbetar och vad det finns för riktlinjer. Det vill säga socialiseringsprocessen blir påverkad av 

vem och hur vi blev socialiserade, resultatet syns i hur vi beter oss i olika situationer beroende 

på vilka som finns i vår omgivning (Weick 1995:62).   

4.1.5 Pågående 

Vårt meningsskapande är ständigt pågående, till och med när vi sover (Clegg et al 2011:18). 

Det finns ingen tydlig början eller slut på meningsskapandet, utan även när vi blir inkastade i 
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en pågående situation tvingas vi skapa mening av det som händer (Weick 1995:43f). I vårt 

dagliga liv märker vi knappt av att vi ständigt skapar mening. Det är först när det blir ett 

tydligt avbrott i vårt flöde som vi faktisk märker av vår sensemaking. Ett avbrott i flödet är en 

händelse som ofta medföljer en känslomässig reaktion, exempelvis om vi blir svikna av en 

person i en specifik situation. Vi kommer då skapa mening av denna situation samtidigt som 

vi influeras av en känsla av exempelvis svek (Weick 1995:45). Nästa gång en liknande 

situation uppstår kommer vi därmed referera till den känslan.  

4.1.6 Vi reagerar på varandra/fokuserar på signaler  

Ibland kan det vara lätt att glömma att vår omgivning faktiskt reagerar på oss och att det är vi 

själva som skapar en del av vår omgivning. Som tidigare nämnt sker inte sensemaking 

isolerat, utan vi läser av hur andra reagerar samtidigt som vår omgivning läser av våra 

signaler (Weick 1995:30ff). Exempelvis när vi gör tolkningen att någon är sur på oss. 

Personen har inte sagt att denne är sur, men vi har tolkat personen som det vilket kommer att 

påverka vårt handlande även om det är riktigt eller inte. Detta leder till att, när vi agerar, 

skapar vi det som blir våra egna begränsningar, men även våra möjligheter i den aktuella 

situationen.  

4.1.7 Drivs av rimlighet än noggrannhet 

Slutligen menar Weick (1995:57ff) att det inte är relevant att fokusera på hur rätt vårt 

meningsskapande är utan endast hur rimlig den är för den personen som skapar meningen. 

När vi möter en situation som vi vill skapa mening av görs detta snabbt och av de ledtrådar 

som är mest rimliga för oss. Vi lägger inte ner tid på att få en korrekt uppfattning av 

situationen eftersom vi vill kunna hantera den så snart som möjligt. Det är svårt att lägga 

fokus på korrekta tolkningar eftersom vår identitet och omgivning är i ständig rörelse (Weick 

1995:57; Clegg et al 2011:18). 

4.2 Teoridiskussion 
Det svårt att förutse vad sensemaking kommer att resultera i, då vilka vi är med, var vi är, vad 

vi har varit med om och vad vi gör kommer ha stor inverkan på vårt meningsskapande. 

Sammanfattningsvis hjälper sensemaking oss att: ”… render the world less unique, more 

typical, more repetitive, more stable, more enduring.” (Weick 1995:108). Sensemaking 

handlar om hur vi skapar mening av en förvirrande situation, när en nyanställd börjar ett nytt 

jobb kan detta vara en förvirrande upplevelse som föder en osäkerhet hos den nyanställde. Ett 

sätt att reducera denna osäkerhet och göra den förvirrade omgivningen lite mer hanterbar, är 

genom en introduktion för nyanställda. Många människor runt den nyanställde kommer 

berätta sin version av vad organisationen gör och vad denne ska tänka på. Introduktionen är 

därför ofta förenad med många olika intryck som den nyanställde måste förhålla sig till och 

göra en filtrering av dessa. Sensemaking handlar om just detta filter, hur det är påverkat av 

vår omgivning och av oss själva som leder till vad vi väljer att ta med oss samt vad vi väljer 

bort. På så sätt skapar den anställde mening i den förvirrande situation med hjälp av det som 

ledning och kollegor förmedlar till dem. Därför är sensemaking en lämplig teori för denna 

studie då vi vill undersöka hur ledningen beskriver och förstår introduktionen och vad den 

anställde använder för att skapa mening och förståelse, för att sedan jämföra dessa. 
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5. Resultat och Analys 
Detta kapitel inleds med en presentation av våra respondenter följt av en deskriptiv 

redogörelse av hur introduktionen är konstruerad, vad den innehåller samt vad den åsyftar. 

Därefter presenteras två teman som vi identifierat som centrala i vårt material. Varje tema 

presenteras med en inledande beskrivning, följt av underkategorier och avslutas med en 

analys för respektive underkategori.  

5.1 Presentation av våra respondenter 
Våra respondenter är uppdelade i ledingsrespondenter och i medarbetarrespondenter. De som 

utgör ledningsrespondenterna är personalchefen, enhetschefen och HR-utvecklaren. Vidare 

har medarbetarrespondenterna olika arbetsuppgifter vid myndigheten. Nedan kommer vi ge en 

kort beskrivning av våra respondenter. 

 Personalchefen innehar huvudansvaret för personalarbetet vid myndigheten.  

 Enhetschefen arbetar med att leda och fördela arbetet på enheten. 

 HR-utvecklaren arbetar med att bland annat uppdatera olika 

policydokument, introduktionsprogrammet, rekrytering, uppdateringar 

inom arbetstidsavtal och verksamhetsplanering.  

 Astrid arbetar som informatör inom och för myndigheten. 

 Börje arbetar en del utanför myndigheten och möter många externa aktörer 

i sitt arbete. 

 Cecilia arbetar med rådgivning och överprövning av beslut. 

5.2 Introduktionen 
Syftet med introduktionsprogrammet vid myndigheten är att den nyanställda ska trivas och 

snabbt bli insatt i sina arbetsuppgifter. Vidare åsyftar introduktionen att den anställde ska få 

en förståelse för sin arbetsroll men även för enheten och organisationen som helhet. I våra 

intervjuer med ledningsrespondenterna uttrycker dem att introduktionen avser att ge den 

nyanställde en känsla av att denne får förutsättningarna för att kunna utföra ett bra arbete och 

skapa en grund för ett successivt lärande i organisationen.  

Myndighetens introduktion består av tre delar och beskrivs i arbetsmaterialet för 

introduktionen på följande sätt: 

 
--- Introduktionen skall huvudsakligen ske lokalt på enheten. Enhetschefen eller utsedd fadder 

ansvarar för att den nyanställde snarast får en tid hos personalhandläggare för basinformation. Ett 

myndighetsövergripande introduktionsprogram tas årligen fram av personalhandläggare/chef. 

(Arbetsmaterial för introduktionen 2013) 

 

Bilden till vänster 

illustrerar hur 

introduktionen är 

uppbyggd. Fokus för 

introduktionen ligger 

främst på den enhet som 

den anställde ska utföra 

sitt arbete vid. Nedan 

beskrivs detta 

introduktionsprogram 

närmre.  

 
Figur 1. Ovanstående bild illusterar introduktionsprogrammets uppbyggnad. 
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Enhetsintroduktionen, som enhetschefen är ansvarig för, fokuserar främst på välkomnandet 

och praktiska aspekter så som att ge en rundvandring vid myndigheten, visa vart olika saker 

finns och liknande. Tanken är även att en fadder ska utses, som är extra tillgänglig för den 

nyanställda, vilket enhetschefen även bekräftar:  

 
Jag som chef på enheten är ansvarig för introduktionen någonstans så klart. Och jag försöker se 

till att det finns ett en förberedelse, jag brukar ofta utse någon som kommer vara fadder för den 

som kommer…  

 

Nästa del som först är aktuell efter en till två veckor efter den nyanställdes första dag är 

personalavdelningens basintroduktion, vilken personalavdelningen ansvarar för. Denna del 

avser framförallt att ge information om exempelvis semester och olika avtal samt policy- och 

styrdokument. Anledningen till att denna del är lagd efter en till två veckor förklarar HR-

utvecklaren:”--- Så det är lite information om det också. Som man får då som ny. Då brukar vi 

säga att det är bra om man har jobbat några dagar så det har väckts någon fråga…”. Under 

detta tillfälle får den anställde även en mapp med dokument som är relevanta i förhållande till 

anställningen så som information om arbetsmiljö, facket, säkerhetsrutiner, 

statstjänstemannarollen med mera. 

   Sista delen inom introduktionsprogrammet är myndighetens gemensamma introduktion, 

som även den anordnas av personalavdelningen, vilken är uppdelad i fem block och utförs två 

gånger per år. Denna är inte enhetsbunden utan sker utanför enheten och arrangeras för de 

nyanställda vid myndigheten. Tanken är att den nyanställde ska börja med det block som ger 

en övergripande bild av myndigheten. Av resterande fyra block utgör två block en 

förvaltningsutbildning som berör frågor kring vad det innebär att vara statstjänsteman.  De 

återstående blocken behandlar frågor som jämställdhet och mänskliga rättigheter vilka är 

avsedda att genomsyra den anställdes arbete. I de sistnämnda blocken ges även praktisk 

information om lön och liknande.  

   Det som framgår i ovanstående beskrivning är att det finns en tydlig tidsram för den 

gemensamma introduktionen, där tanken är att först ge en mindre, sammanfattande 

presentation av myndigheten, och därefter kommer mer praktisk information som anses vara 

viktig för den anställdes arbete. Hur de olika blocken kommer i tiden fastställs innan den 

gemensamma introduktionens start då det ska passa de inblandades scheman. 

   Sammanfattningsvis har vi sett är att de tre olika delarna tar upp olika aspekter av 

introduktionen för den nyanställde. Enhetsintroduktionen är mer praktiskt inriktad och avser 

att introducera den nyanställde till dennes arbetsuppgifter. Basinformationen från 

personalavdelningen lägger fokus på den anställdes anställning medan den gemensamma 

introduktionen eftersträvar att förmedlar en bild av myndigheten och dess verksamhet. Vi kan 

sålunda se att det finns en tydlig tanke bakom introduktionen och hur den är uppdelad. 

5.3 Information 
Under introduktionen får den nyanställde mycket information. Alltifrån vart toaletten finns till 

vad myndighetens värdegrund är. Det vårt resultat visar är att tiden, det vill säga när 

informationen kommer och vilken roll den nyanställde har inom myndigheten påverkar vad 

denne tar med sig efter att denne genomfört den gemensamma introduktionen. Nedan 

presenterar vi tiden- och rollens inverkan på introduktionen.  

5.3.1 Tidens inverkan  

Det som varit genomgående i våra intervjuer är att tiden varit en viktig del för upplevelsen av 

den gemensamma introduktionen. I citatet nedan uttalat sig HR-utvecklaren om svårigheterna 

att anordna de gemensamma introduktionsmötena så att de ligger rätt i tiden för de 
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nyanställda, vidare uttrycks även en viss oro för att den anställda ska missa viktig 

information. 

 
Men så får man säga så här att nu… att dom hoppar över vissa, kanske den som var idag. Den blir 

ju inte lika aktuell när man har jobbat här en längre tid om vad vi har för uppdrag. Då får man 

verkligen hoppas att man har lärt sig innan dess. ´oj, jobbar du med det´ Då är det lite 

oroväckande. – HR-utvecklare om introduktionen 

 

Vi ser en medvetenhet hos ledningen att vissa delar av den gemensamma introduktionen 

hamnar fel i tiden. Problemet uppstår främst när den nyanställde börjar vid myndigheten i 

mitten av - eller precis efter det gemensamma introduktionsprogrammets början, vilket 

resulterar i att den anställde inte får informationen i den följd som det var tänkt. Ledningen 

åsyftar vidare att förmedla en bild av myndigheten till den nyanställde vilket blir svårt när den 

nyanställde kommer ”fel” i den gemensamma introduktionen. Det uttrycks i våra intervjuer att 

ledningen försökt att lösa problemet, men det är svårt att hitta en bra lösning då den 

gemensamma introduktionen är beroende av att olika personer från myndigheten kommer och 

informerar. Dock har personalavdelningen hittat en tillfällig lösning vilket är att det block 

som innefattar information om stadstjänstemannarollen ges vid behov.  

   Utifrån ett medarbetarperspektiv kan vi se att den främsta kritiken är riktad gentemot 

tidsaspekten av den gemensamma introduktionen. Beroende på när medarbetarna började sin 

anställning, kan vi se att de har varierande upplevelser: 

 
Intervjuaren: Så om vi har förstått dig rätt så skulle du lägga upp introduktionen ungefär likadant 

som det är nu? 

Cecilia: Jaa, det tror jag. Den enda skillnaden som jag kanske skulle göra, fast det är rätt svårt i en 

så stor organisation. Men de specifika datumen vi har på passen, om man hamnar fel, det vill säga, 

man börjar jobba här när dom har hunnit med hälften eller väldigt långt till det börjar. Då skulle de 

kunnat ha passen tidigare 

 

Den medarbetare som inlett sin introduktion med det första blocket har upplevt att den första 

tiden var intensiv och innehöll mycket information. De som däremot kom i otakt med den 

gemensamma introduktionen uttrycker att tiden mellan första dagen på arbetet och det första 

blocket var för lång. Det finns följaktligen en önskan hos majoriteten av medarbetarna att få 

det första blocket tidigt i sin anställning, dock delar inte alla den bilden. Vidare fanns det även 

en önskan att få en repetition av den gemensamma introduktionen. Det vi kan konstatera är 

således att tiden har en inverkan på hur introduktionen upplevs.  

5.3.1.1 Analys 

Svårigheterna med att anordna den gemensamma introduktionen vid rätt tidpunkt kan kopplas 

till Weicks (1995) tankar om att meningsskapandet är som starkast när vi är som mest 

engagerade. När vi är engagerade kommer vi att ta till oss informationen och arbeta vidare 

med den så den passar in i helheten, det vill säga skapa mening. När vi börjar ett nytt jobb är 

det sannolik att vi är mer engagerade den första tiden, jämfört med när vi har arbetat under en 

längre period. Om den gemensamma introduktionen inträffar i ett tidigt skede, är det också 

mer sannolikt att denna blir ett föremål för meningsskapande, förutsatt att den nyanställde är 

engagerad.  

   När vi skapar mening har tiden stor inverkan på vad vi tar till oss och skapar mening av. Vi 

måste bedöma den information vi får som värdefull för att denna information överhuvudtaget 

ska bli något vi skapar mening av. Detta kan vara en förklaring till varför våra respondenter 

hade varierande uppfattningar om den gemensamma introduktionens upplägg.  

   En av våra medarbetarrespondenter beskrev att det var mycket information vid 

introduktionens början. Detta kan relateras till den problematik som Weick (1995) har 
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uppmärksammat, när vi får mycket information som är meningsfull kommer vi gallra i den 

informationen för att sedan plocka ut det som vi anser är relevant för vårt meningskapande. 

Utifrån Weicks (1995) tankegångar hade det varit önskvärt att ledningen, i denna situation, 

hade gett klarhet och riktlinjer gällande hur informationen ska förstås. Då vi tar till oss 

information som gör att vi kan hantera situationen, skulle Weick säga att de anställa utan 

riktlinjer, kommer ta till sig den information dem behöver för att hantera sin situation. Detta 

kan i längden innebära att de anställda inte får med sig den helhetsbild som ledningen vill 

förmedla under den gemensamma introduktionen. Detta är en anledning till varför det är 

viktigt att den gemensamma introduktionen kommer inom rätt tidsram och att det tydliggörs 

av ledningen hur informationen ska användas, då det kommer förmedla dessa riktlinjer som 

den anställde ska förhålla sig till i sin roll.  

   Ytterligare något som vi lagt märke till är att de respondenter som fått sin introduktion vid 

ett sent skede, har haft svårt för att ta till sig den information som den gemensamma 

introduktionen gav. En anledning till detta skulle kunna vara att den anställda upplever 

informationen som onödig, då denne redan arbetat en längre tid och därigenom skaffat 

informationen på andra sätt. Vidare innebär detta att den information som bedömts som 

onödig, sållas bort, då vi i vårt meningsskapande filtrerar informationen vi får. Detta kan 

utgöra ett problem utifrån ett ledningsperspektiv då deras huvudsakliga uppgift, om vi utgår 

från sensemaking, är att styra de anställda gentemot ett gemensamt meningsskapande. 

Introduktionen är ett sätt för ledningen att förmedla till den anställde vad de ska använda vid 

sitt meningsskapande, så som hur organisationen arbetar, mål eller liknande. Men om den 

anställde redan skapat mening av denna information blir det svårt för ledningen att veta om 

alla är på väg åt samma håll. 

   En förutsättning för meningsskapande är att vi bedömer en situation, information eller 

liknande som betydelsefull (Weick 1995). För att koppla detta till den gemensamma 

introduktionen krävs det därför att informationen som denna förmedlar är något som den 

anställda kan skapa mening av. Utifrån detta synsätt är det viktiga inte bara när introduktionen 

infaller, utan det betonar också vikten av att informationen kommer i rätt följd så att den 

nyanställde känner att informationen är meningsfull i förhållande till dennes arbete och roll 

inom myndigheten. Detta för oss vidare till hur rollen inverkar på den gemensamma 

introduktionen.  

5.3.2 Rollens inverkan   

Vid den det gemensamma introduktionsprogrammet ligger övervägande fokus på vad det 

innebär att vara statstjänsteman. Vilket även HR-utvecklaren påpekar:  
 

Intervjuaren: Under introduktionen vad anser du att ni lägger stört fokus på? 

HR- utvecklaren: Jaaa, jag tycker ju att det här med tjänstemannarollen är viktig som ligger i den 

här förvaltningsdelen. Den är ju viktig. Den är på två halvdagar, det blir en heldag. Det är viktigt 

att veta vad det innebär att vara tjänsteman. 

 

Statstjänstemannarollen innefattar vissa skyldigheter som är reglerade via lag som den 

anställde behöver känna till. Samtliga ledningsrespondenter uttrycker vikten av att den 

anställde ska ha denna kunskap, då tanken är att genom den gemensamma 

introduktionen förmedla en roll som de anställda förväntas anta.  

   De som arbetar vid myndigheten har olika professioner som innebär att de har olika 

arbetsuppgifter och roller. Vissa av de anställda har en myndighetsutövande roll, medan 

andra arbetar med att serva myndigheten exempelvis anställda vid ekonomi- och 

kommunikationsenheten. Det vårt resultat visar de som innehar dessa två roller, 

myndighetsutövande eller inte myndighetsutövande, tar till sig lite olika delar av den 

gemensamma introduktionen. 
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--- Men, ja, alltså det är klart vi är ju, det är ju många som håller på med myndighetsutövning, och 

det ser vi ju i den här klarspråksutbildningen att man gärna liksom döljer sig bakom, att man är en 

myndighet så. ’Myndigheten anser att’ det kanske är svårare för, jag kan tänka mig, nu är jag ju 

liksom inte myndighets, jag har ju ingen tillsyn eller så men att man kanske gärna tar på sig den 

här myndighetskostymen.  – Astrid  

 

Det Astrids citat belyser är att det finns olika roller inom myndigheten. Det vi har sett är att de 

som har en tydlig myndighetsutövande roll hade en tydlig bild av sin introduktion och kunde 

uttrycka vad de ansåg var viktigt, medan den medarbetaren som inte hade en 

myndighetsutövande roll hade svårt att komma ihåg vad den gemensamma introduktionen tog 

upp. Vi såg även att förändringar i arbetsrollen medför att den anställda uppmärksammade 

olika delar av den gemensamma introduktionen. En av medarbetarna arbetade till en början 

inte så mycket tillsammans med de andra enheterna, nedan beskriver Börje hur hans syn på 

myndigheten ändrades när han fick andra arbetsuppgifter: 
 

Börje: --- HELA myndigheten ska stå bakom beslutet och inte bara en enhet och sådär utan det är därför 

viktigt att vi internt då har ett bra samarbete och så…  

Intervjuaren: Är det någonting som du idag kan identifiera dig med? 

Börje: Ja, absolut! Framförallt nu när jag jobbar med plan- och detaljfrågorna.  

 

Det som Börjes citat även belyser är att beroende på vilka arbetsuppgifter och roll som de 

anställda har kommer dem lägga vikten vid de delar som har betydelse för deras roll. Även 

vart medarbetaren utförde sitt arbete hade en viss inverkan på vad de tog till sig från den 

gemensamma introduktionen. Medarbetaren som utförde sitt arbete en del ute på fält ansåg att 

det viktigaste var att kunna förmedla myndigheten korrekt, det vill säga att vara ”ansiktet 

utåt”. Följaktligen har vi sett att våra medarbetarrespondenter har tagit till sig olika delar av 

den gemensamma introduktionen beroende på roll, arbetsuppgifter och vart arbetet utförs.  

5.3.2.1 Analys  

Anledningen till att de nyanställda tar till sig olika delar av den gemensamma introduktionen 

kan relateras till Weicks (1995) tankar om att vi tar till oss information vi kan använda för att 

växa. Om de anställda skulle ta till sig information som inte har någon mening för dem, 

kommer det inte ge dem mening i den aktuella situationen. Det vi har sett är att den 

medarbetare som inte har en myndighetsutövande roll har svårigheter att minnas den 

gemensamma introduktionen. En förklaring till detta är det som Weick (1995) benämner som 

selektiv perception. Den anställde som inte har myndighetsutövanderoll har inte kunnat 

relatera till den information som förmedlas på den gemensamma introduktionen och då inte 

gett denna information någon mening vilket leder till att den anställde inte kommer minnas 

den informationen. Ytterligare ett exempel på detta är att vi har en respondent vars 

arbetsuppgifter involverar att arbeta ”utåt” gentemot allmänheten. Denna medarbetare 

uttryckte att en del av dennes roll innebar att vara en god representant för myndigheten utåt 

sätt. Medan de som inte har den kontakten med yttre aktörer inte behöver förhålla sig till detta 

på samma sätt, det vill säga skapa mening av denna information.  

   Samtidigt är meningsskapandet något som sker tillsammans med andra, vi är mer benägna 

att skapa samma mening som människorna i vår omgivning (Weick 1995). Beroende på vad 

de anställda ska arbeta med kommer de lägga fokus på det som är intressant för dem i den roll 

de har. Därmed är det sannolikt att även medarbetares närmsta kollegor påverkar vilken del av 

introduktionen som medarbetaren väljer att lägga vikt vid och skapa mening av. 

   Vidare visar vårt resultat att beroende på vilken roll den anställda har, påverkar de vilket 

”jag” dem kommer att använda sig av och ger dem ett visst beteende och handlingsmönster. 

Vid intervjuerna uppmärksammade vi att de med tydlig myndighetsutövanderoll använde sig 

av ett mer så kallat ”byråkratiskt” språk. Detta skulle sensemaking förklara med att det är ett 
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”jag” som ger den anställde ett beteende som behövs för att kunna axla den roll som denne 

ska utföra. 

   För att den anställde ska kunna utvinna relevanta ledtrådar behöver denne veta vilken ram 

denne ska lägga sina ledtrådar i för att kunna skapa mening av dem (Weick 1995). Utifrån 

detta synsätt kan vi se att de ledtrådar som respondenterna uppmärksammat är de delar av den 

gemensamma introduktionen som kan relateras till deras konkreta arbetsuppgifter. Det vi har 

sett är att alla delar i den gemensamma introduktionen inte är relevant för den anställde, då 

den tar upp delar som är mest relevanta för dem som har en tydlig myndighetsroll, vilket kan 

bli problematiskt för den som inte har en myndighetsutövande roll. Detta bekräftas av den 

medarbetare som fick förändrade arbetsuppgifter, som i efterhand förstått vikten av andra 

delar av den gemensamma introduktionen som denne till en början inte bedömt som viktiga. 

Denne medarbetare uttrycker även vikten av att kunna repetera introduktionen vid behov. 

5.4 Från outsider till insider 
Introduktionen kan ses som ett verktyg som hjälper och underlättar för den nyanställde att 

komma in i sitt arbete och organisationen. Vårt resultat har visat att detta sker på individ, 

mellanmänsklig och organisatorisk nivå. Vi kommer nu presentera hur individen själv 

påverkat sin introduktion (proaktivt beteende), hur socialt stöd haft betydelse för att sedan 

avsluta med vikten av myndighetens bemötande.    

5.4.1 Proaktivt beteende 

Samtliga medarbetare uttrycker att de själva haft ett eget ansvar i introduktionsprocessen 

genom att söka information, ställa frågor samt försöka vara aktiva under sin introduktion. I 

nedanstående citat belyses detta: 

 
Intervjuaren: Vilket ansvar upplever du själv att du haft under introduktionen? 

Cecilia: Ja, alltså, jag har ju varit delaktig så det är klart. Så jag haft någon form av ansvar. Jag 

tänker mig att inriktningen kanske hade kunnat bli något annat om inte jag hade ställt liksom 

frågor eller så. Så att, delaktig har jag ju varit 

 

Vi har fått uppfattningen att de anställda delvis själva skapar sin egen introduktion och 

därmed har en del i hur utfallet blir av introduktionen. Även ur ett ledningsperspektiv har vi 

sett att det ställs krav på den anställde att själv vara aktiv under introduktionen. Det uttrycks 

ett flertal gånger att fokus ligger på att rekrytera personer som är självständiga, tar ett ansvar 

och som är initiativtagande. Det är således en förväntning från ledningen att medarbetarna ska 

inneha en aktiv roll i sin introduktion. 

 
Intervjuaren: Upplever du att de nyanställda bli självgående fort?  

Enhetschefen: --- jag rekryterar såna som jag vet kommer klara jobbet ganska på en gång och sen 

lär som känna mig ganska snabbt också/…. / Man kan inte ha en konferens om allt ifrån stort till 

smått, utan man får ta initiativ. Jag tror man börjar veta om att det är det som förväntas, för det har 

man redan pratat om under intervjun eller redan beskrivit det i annonsen. 

 

Förutom den anställdes beteende, kan vi även se att självtillit är av betydelse. Majoriteten av 

medarbetarrespondenterna uttryckte att de tidigare hade haft en arbetsroll som liknande den 

de nu har vid myndigheten. Denna erfarenhet upplevde vi att medarbetarna uppfattade som 

användbar under den första tiden vid myndigheten. Medan medarbetare med mindre 

erfarenhet upplevde en viss osäkerhet. Vår uppfattning är därför att en tillit till den egna 

förmågan och kompetensen är viktig i förhållande till upplevelsen av introduktionen.  
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5.4.1.1 Analys  

En förklaring till de anställdas proaktiva beteende och självtilliten till den egna förmågan är 

att vi människor är olika och har olika personligheter. En tolkning är att våra 

medarbetarrespondenter genom ett återblickande av den tidigare erfarenheten som ”ny på 

jobbet” uppmärksammat att vissa beteenden är viktiga för att skapa mening i den aktuella 

situationen. Vidare kan de anställda genom denna återblick relatera situationen till deras 

identitet som ”nyanställd” vilket resulterar i en mindre osäker situation. Då 

medarbetarrespondenterna redan skapat mening av situationen, är situationen redan bekant 

och inte helt och hållet okänd. Utifrån ett sensemakingperspektiv kan detta betraktas som en 

konstruerad identitet. 

   Utifrån ett ledningsperspektiv har vi uppmärksammat att det proaktiva beteendet är något 

som förväntas av den anställde. Detta beteende kan vi utifrån sensemaking betrakta som en 

ledtråd som medarbetaren skapat mening av genom att anta ett proaktivt beteende.  

   Det vi vidare kan se är att faddern ingår i ett ömsesidigt samband med den anställdes 

beteende. När den anställda får det stöd som denne uppleveler sig behöva av faddern, skapar 

det ett proaktivt beteende hos den anställde, medan vi samtidigt kan se att detta beteende 

skapar förutsättningar för faddern att kunna göra en bättre introduktion för den nyanställde. 

5.4.2 Social stöttning 

Ledningen visar en medvetenhet att den sociala stöttningen är viktig för att den nyanställda 

ska känna sig trygg och sedd, vilket tyder på att trygghet ges betydelse vid introduktionen 
 

Intervjuaren: Vad har faddern för funktion? 

Enhetschefen: Det är väl både att kunna känna att den nye medarbetaren vet att det finns alltid 

någon som alltid har tid för mig. Att jag aldrig stör med min fråga, helt enkelt då. Så man alltid kan 

gå till någon. Och att den personen är beredd på att faktiskt, alltså, nu kommer det någon ny och 

den kan behöva lite tid och då lägger man undan sitt och ser till att man har den tiden. Och ger 

intrycket att det inte känns jobbigt eller så där att man har mycket att göra. Man får ge det tid helt 

enkelt.  

 

Att ledningen utser en fadder, som avsätter tid till förmån för den nyanställde, fungerar som 

ett verktyg för att skapa trygghet. Det uttrycks även i dokumenten för introduktionen att 

sociala stödet är en viktig del, dock har vi i våra intervjuer sett att ledningen främst vill 

minska tiden som otrygg för att den nyanställde snabbt ska bli insatt i arbetsuppgifterna. 
 

Intervjuaren: Introduktionen här på enheten vad är syftet med den? 

Enhetschefen: Att man som ny medarbetare här på enheten snabbt ska lära sig vad man faktiskt har 

för uppgift och tillsammans med vilka man utför den uppgiften. Och sen vardagsrutiner som vi har 

här på enheten. Allt i från var toan ligger till hur hämtar jag en ny penna, när fikar vi, vad heter vi. 

Intervjuaren: Du sa snabbt, varför snabbt? 

Enhetschefen: Ja alltså den tiden man är osäker ska vara så kort som möjligt, det är väl därför jag 

säger snabbt. 

 

En annan aspekt som vid upprepade tillfällen nämnts i våra intervjuer är vikten av att känna 

social stöttning från andra kollegor som nyanställd. Det finns ett behov av att kunna vända sig 

till någon med frågor, eller helt enkelt känna att någon finns där. Samtliga medarbetare som vi 

intervjuat anser att kollegorna utgjort en viktig del av introduktionen, då det upplevs som 

betydande att kunna diskutera olika frågor som dyker upp gällande arbetet. En annan viktig 

del av den sociala stöttningen är att det tydligt uttryckts vem som är ansvarig för den 

nyanställde så som en fadder eller någon annan kollega. 
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Intervjuaren: Skulle du kunna beskriva din allra första dag här på myndigheten? 

Astrid: Ehm, jag tror man skulle få en fadder av något slag, men det upplevde jag inte att jag hade 

i alla fall. Jag hade i och för sig en projektledare, så hon var väl antagligen ja min fadder, men jag 

kan inte minnas att någon sa liksom att ”jaa, jag är din handledare” så.  

 

Vidare kan vi se en viss skillnad i hur mycket social stöttning våra medarbetarrespondenter 

fått vilket har resulterat i olika upplevelser. Anställda som fått social stöttning och hade någon 

som var ansvarig för deras introduktion kände sig trygga, då de alltid hade någon att fråga om 

hjälp. Medan en anställd, som inte tydligt hade någon som var ansvarig för henne, upplevde 

att hon inte hade någon att vända sig till för att ställa frågor. Detta resulterade i att hon kände 

sig stressad och osäker, vilket tydligt belyser hur viktig den sociala stöttningen faktiskt är.  

   Vi har även sett att faddern fungerar som en slags informationsbärare vars information den 

nyanställda vill komma åt för att kunna lära sig sina arbetsuppgifter. Vi kan därmed 

konstatera att faddern och kollegorna har två funktioner; dels ger dem en trygghetskänsla och 

dels fungerar dem som en viktig informationskälla. På grund av detta får vi därför 

uppfattningen att kollegorna, men främst faddern, har en viktig roll i introduktionen. Som ny 

på arbetet behövs det någon som är uttalat ansvarig, just för att ”man inte ska känna att man 

stör” som enhetschefen uttrycker det.  

5.4.2.1 Analys 

Fadderns betydelse vid introduktionen kan förklaras utifrån hur vi utvinner ledtrådar i 

sensemakingprocessen. Sensemaking är alltid tillbakablickande och vi uppmärksammar 

enbart den information som vi anser är av betydelse inom den ram vi ska skapa mening 

(Weick 1995).  Sålunda är en möjlig förklaring att våra respondenter, när de tänker tillbaka till 

sin introduktion, nämner faddern som viktig. Då faddern var den som gav informationen 

respondenterna värderat som viktigast vid introduktionen, eller snarare den information som 

respondenterna ”bäst” kunde skapa mening utifrån. Detta är trovärdigt då faddern och andra 

kollegor också är de som bäst har koll på den nyanställdas arbetsuppgifter, således vänder sig 

den nyanställde främst till faddern och kollegorna.  

   Som vi har påvisat i resultatet värdesätter medarbetarna faddern i det dagliga arbetet när 

dem är nyanställda. Meningsskapandet är bland annat en social process där kollegorna och 

faddern kan ses som viktiga resurser för att den nyanställda ska kunna lyckas med att skapa 

mening i den nya situationen. Faddern och kollegorna bidrar med ledtrådar som den 

nyanställda kan använda sig av- sådana ledtrådar kan vara hur dem bör beter sig i 

arbetsrelaterade relationer, vilket språk som är lämpligt att använda och hur arbetet borde 

utförs. Detta kan tänkas vara en förklaring, utifrån ett medarbetarperspektiv, till varför det 

främst lagts vikt vid just kollegorna och inte chefen under introduktionen. Chefen kan vara 

svår att relatera till, dock kommer denne ge viktig information som bidrar till ett bättre 

meningsskapande för den nyanställde.    

   Det är mycket fokus på faddern ut ett medarbetar perspektiv, men om vi vänder på det och 

utgår från fadderns perspektiv, ser vi att denne inte alltid har den tid som krävs för att den 

nyanställde ska känna sig trygg och insatt i sina arbetsuppgifter. Att faddern vill vara vänlig 

och hjälpsam kan resultera i att den nyanställde slutar söka den information som denna 

behöver själv, och istället vänder sig direkt till faddern, denne måste då känna av vilka behov 

den nyanställde har för att kunna skapa mening så fort som möjligt. Faddern gör en tolkning 

av den anställdes beteende för att kunna avgöra vad den anställde kan behöva stöd i, vilket 

utifrån sensemakning kan förklaras som en reaktion från omgivningen. En anledning till att 

den nyanställde främst vänder sig till sin fadder är att denne kommer att ge övervägande flest 

ledtrådar för meningsskapande, vilket kan innebära en reproducering av ett beteende. Weick 

(1995) menar att resultatet för hur vi blir socialiserade kommer att synas hur vi beter oss. 

Således kommer fadderns agerande ha en stor inverkan på den nyanställdas socialisering. 
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Dock har vi i vårt resultat sett att det inte bara är det sociala stödet som har en inverkan på den 

nyanställdes introduktion, utan även hur den nyanställda blir bemött.  

5.4.3 Bemötande (tydlighet) 

Något som har varit framträdande i medarbetarintervjuerna, är att både organisationens och 

kollegornas bemötande varit viktigt. Mest betydande har varit myndighetens förberedningsfas 

inför den nyanställdes ankomst, så som att enheterna ordnat ett schema för den första tiden, 

välkomnat med en blomma och liknande praktiska saker. Något som återkommande nämnts, 

är blomman som den nyanställde får, nedan uttrycker Cecilia att detta var uppskattat:  
 

Intervjuare: Motbakgrund av dina erfarenheter kring introduktionen, hur skulle du lägga upp 

introduktionen för en ny kollega? 

Cecilia: ---Ja, men det där med blomman var ju väldigt trevligt, så det kan man ju börja med 

kanske. Amen, liksom ett välkommen och så, det tyckte jag var väldigt trevligt…  

 

Medarbetarna har även betonat vikten av kollegornas bemötande och har upplevt att de snabbt 

känt sig välkomna, eller som Börje uttryckte det: ”jag kom väldigt snabbt in i gänget”.  

   I dokumenten för introduktionsprogrammet har vi sett att planeringen och förberedelsen är 

något som det avsatts tid för, även ledningen uttryckter bemötandet som en viktig del av 

introduktionen. Nedan beskriver personalchefen vikten av att den nyanställde känner sig 

välkommen. 

 
Intervjuare: Vad är det du vill att den nyanställde ska ha med sig av introduktionen? 

Personalchef: Dels vill jag då som syfte ha en god bild liksom utav myndigheten, så att man 

känner sig lite trygg också/... / och att känna att man faktiskt är viktig och att vi vill satsa på er…  

 

Följaktligen har vi uppfattat att det både är organisationens- och kollegornas bemötande som 

har betonats i våra intervjuer. Något som vi uppmärksammat i medarbetarintervjuerna är att 

ingen av våra respondenter uttryckt att den första tiden präglades av osäkerhet eller 

otydlighet. Vår uppfattning är att detta är resultatet av myndighetens förberedningsfas, vilket 

skapat en tydlighet och trygghet hos den nyanställde.  

5.4.3.1 Analys 

Som nyanställd är det mycket intryck och svårt att kunna veta vilka ledtråd som de ska ta till 

sig för att kunna skapa mening. Vi har sett att bemötandet är en viktig del av vårt resultat, 

vilket främst kan kopplas till begreppet tydlighet. Utifrån sensemaking är det av vikt att 

ledningen skapar ledtrådar genom symboler och liknande, tanken är sedan att dessa ledtrådar 

ska bidra till en gemensam mening. Introduktionsschemat, faddern och introduktionsmötena 

kan ses som verktyg ledningen använder sig av för att skapa denna gemensamma förståelse. 

   Det vi även har sett i resultatet är att våra intervjurespondenter inte beskrivit sin första dag 

på arbetet med ord så som förvirrande eller osäker– något som vi i det inledande stadiet av 

denna undersökning trodde det skulle läggas större vikt vid. En förklaring till detta skulle 

kunna vara att medarbetarrespondenterna har tidigare erfarenhet av att vara ”den nya” på 

jobbet. Därför kan det tänkas att osäkerheten minskar i och med att våra respondenter genom 

att relatera till tidigare erfarenheter, kan känna sig mer säkra i denna situation. 

   Vi uppmärksammade vid ett intervjutillfälle att en respondent jämförde tidigare 

introduktioner denne genomgått, med den introduktionen hon upplevde på myndigheten. Det 

som medarbetaren visar är om vi har genomgått en tidigare introduktion kommer den vara 

referensen som vi kommer använda oss av. Så om medarbetaren varit med om en introduktion 

med olika moment som inte var med i myndighetens, skulle detta kunna leda till att 

medarbetaren inte upplevde myndighetens introduktion som bra. Men om den förra 

introduktionen i princip inte existerade kommer detta leda till att medarbetaren får en helt ny 
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erfarenhet som kan ställas mot erfarenheten ”välkommen”. Detta kan således beskrivas som 

det Weick (1995) benämner som ett återblickande, där individen letar efter ledtrådar som 

sedan ställs mot tidigare erfarenheter för att skapa mening i den nya situationen. Detta 

kommer påverka hur medarbetarna upplever introduktionen, vilket vårt resultat har visat. Våra 

medarbetarrespondenter hade ingen erfarenhet av att arbeta på just denna myndighet, men de 

kan genom ett återblickande relatera till situationen som ”ny på jobbet” och följaktligen skapa 

mening utifrån denna erfarenhet. På så vis bidrar denna erfarenhet till att medarbetarna kan 

känna sig mer trygga då situationen inte är helt och hållet okänd. 

   Sammanfattningsvis har vi sett att medarbetarna uttryckt att vissa faktorer varit viktiga i 

deras introduktion. Vidare har vissa delar betonats i varierande grad av våra respondenter. 

Dock sker sensemaking, som tidigare nämnt, aldrig isolerat och den mening som jag skapar, 

är just min mening – även om den har influeras av andras meningsskapande. En rimlig 

förklaring till dessa variationer i upplevelserna skulle därför kunna vara det grundläggande i 

sensemaking; vi bär alla med oss en ryggsäck med olika erfarenheter, således lägger vi olika 

vikt vid olika saker. 
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6. Slutsatser 
Vårt syfte med denna studie är att få en ökad förståelse för den formella introduktionen vid en 

statlig myndighet. Detta genom att undersöka hur introduktionen förstås och upplevs i 

praktiken. Utifrån detta syfte har vi formulerat tre frågeställningar som vi nedan kommer att 

besvara. 

6.1 Hur beskriver och förstår ledningen introduktionsprocessen? 
Ledningen ser introduktionen som en möjlighet att hälsa den nyanställde välkommen till 

myndigheten och visa att den nyanställde är viktig för dem. De olika delarna fokuserar på 

olika moment inom introduktionsprocessen. Ledningens syfte med enhetsintroduktionen är att 

förmedla den nyanställdes arbetesuppgifter och annan praktisk information som kan vara 

användbar i dennes dagliga arbete. Basintroduktionen hos personalavdelningen är kopplad till 

information om den nyanställde anställning så som olika rättigheter och skyldigheter. Den 

gemensamma introduktionen ska enligt ledningen ge en helhetsbild av myndigheten vilken 

ska genomsyra den nyanställdes dagliga arbete, som på så sätt bidrar till en sammanhållning 

vid myndigheten. Varje moment i introduktionen är noggrant övervägd och det finns ett 

tydligt syfte. Tanken bakom introduktionen är främst att ge den nyanställde generell 

information gällande organisationens verksamhet, mål och värderingar, men även att ge mer 

praktiskt inriktad information.  

6.2 Hur förstår och upplever medarbetarna introduktionsprocessen? 
Genomgående tycker medarbetarna att introduktionsprocessen är bra och den hjälper dem på 

flera områden att komma in i sitt arbete. Det medarbetarna uttrycker som viktigast är 

enhetsintroduktionen då det är denna del av introduktionsprocessen som hjälpt dem att utföra 

sitt praktiska arbete. De faktorer som visar sig påverkat denna positiva upplevelse har varit 

socialt stöd, proaktivt beteende, bemötande och till en viss del tidigare erfarenheter. Enligt vår 

bedömning är sociala stödet det medarbetarna lagt stört vikt vid under sin introduktion. 

Vidare har förståelsen för introduktionen påverkats av tiden, det vill säga när den nyanställda 

lär sig, och även rollen som haft en inverkan på vad den nyanställda lärt sig. 

6.3 Vilka likheter och skillnader finns det mellan ledningens och 

medarbetarnas förståelse av introduktionsprocessen? 
Både ledningen och medarbetarna uttrycker att introduktionen är ett viktigt verktyg för att den 

nyanställde ska lära känna verksamheten och dennes specifika arbetsuppgifter. Både ledning 

och medarbetare har upplevt hela introduktionen som bra och givande. Vi har dock sett att 

ledningen och medarbetarna lägger vikt vid olika delar av introduktionen. Utifrån ett 

ledningsperspektiv är den gemensamma introduktionen viktigast, medan medarbetarna lägger 

vikten vid enhetsintroduktionen. Det som ledningen vill förmedla med den gemensamma 

introduktionen, det vill säga helheten, har medarbetarna till en viss del uppfattat. Dock har vi 

sett att helhetsbilden försummats av medarbetarna till förmån för mer praktiskt inriktad 

information. Sammanfattningsvis ser vi att både ledningen och medarbetarna har en liknande 

förståelse för introduktionsprocessen, men har varierande uppfattningar om vad som faktiskt 

är viktigast. 
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7. Slutdiskussion 
Myndighetens introduktionsprogram är gediget och tar upp flera aspekter som är relevanta för 

den nyanställde. Personalchefen återger att den gemensamma introduktionens syfte är att 

medarbetarna ska få med sig en helhetbild av myndigheten. Den del av introduktionen som vi 

har uppmärksammat svagheter hos var främst den gemensamma introduktionen. Här såg vi att 

tiden samt rollen hos den anställde hade inverkan på vad den nyanställde tog med sig för 

information. Det vi ser är att denna helhet som personalchefen talat om, går att förmedla i 

andra forum såsom myndighetens café eller via intranätet. Eftersom introduktionen skapas i 

interaktionen mellan ledningen och medarbetarna kan detta göras i andra forum än ett 

konferensrum. Arbetslivet är idag så pass flexibelt, varför inte spela in ett videoklipp och 

lägga upp detta på intranätet som den nyanställde kan titta på, och därefter ha ett 

informationsmöte där frågor kan ställas.  

   Det märks att det finns en grundtanke bakom introduktionen och den upplevs som positiv 

bland de anställda, genomgående uttrycker de anställda att de är nöjda med sin introduktion. 

Det som förvånade oss var att våra respondenter inte har upplevt sig osäkra eller stressade 

som nyanställda. Detta kan tolkas på olika sätt. Det är exempelvis svårt för oss att avgöra 

huruvida den uppfattning som våra respondenter hade vid intervjutillfället är den 

uppfattningen som dem hade under själva introduktionen. Utifrån sensemaking är 

meningsskapandet retrospektivt, det vill säga, dem har skapat mening av introduktionen i 

efterhand. Även om respondenterna idag tycker att det var en bra introduktion, är det mycket 

möjligt att det fanns faktorer som glömts bort eller som respondenterna inte lagt så stor vikt 

vid under introduktionen. Vi har uppmärksammat vissa brister med introduktionen, men våra 

respondenter, såväl ledning och medarbetare, har trots detta visat en förståelse för dessa. En 

tanke är att organisationen, genom att lägga ner tid, resurser och ansträngning på den 

nyanställda skapar en tolerans och acceptans hos denne. Således skapas en lojalitet, ett 

psykologiskt kontrakt, mellan den nyanställda och myndigheten via introduktionen.  

   Det som medarbetarna har anser varit viktigt för att de ska uppleva introduktionen som bra, 

är hur de har blivit bemöta och vilket socialt stöd de har fått. Detta kan jämföras med Korte 

och Lins studie där resultatet indikerade, att hur väl den nyanställda socialiseras in i en 

organisation, beror delvis på hur kollegorna väljer att bemöta den nyanställde (Korte & Linn 

2013). I vårt resultat har vi, likt Korte och Linn, funnit att den nyanställdes kollegors 

bemötande har en betydande inverkan på upplevelsen av introduktionen. 

   Det sociala stödet lägger myndigheten redan idag stor vikt vid, men vi anser att de inte ser 

den potential som exempelvis faddern har. Faddrarna kan användas för att förmedla det som 

ledningen vill få fram till den nyanställda på ett effektivt och smidigt sätt. Genom att 

faddrarna får den information dem ska förmedla blir informationen lättare för den nyanställde 

att ta till sig och på så sätt ”försvinner” mindre information. Det är även sannolikt att en 

fadder kan fungera som ett ”styrmedel” för myndigheten och ge den nyanställda vägledning i 

hur arbetet ska bedrivas och vad som ska prioriteras. Det är därför viktigt att myndigheten ser 

rollen som faddern har, då denne kan bli en ”tratthals” och även en selektiv kunskapsfördelare 

som i värsta fall prioriterar fel saker - exempelvis exkludera vissa områden som denna anser 

mindre viktiga och därav förhindrar en helhetsyn.  

   Ovanstående belyser vikten av fadderns sensemaking och hur det kan påverka den 

nyanställdes upplevelse av introduktionen. Med hjälp av sensemaking blir fadderns roll i 

introduktionen tydlig, vilket den även varit i tidigare forskning, men nu ser vi att faddern bär 

en viktigare roll när det gäller att påverka den selektiva perceptionen som sker hos den 

nyanställda. En annan tanke är att faddern fungerar som en förebild för den nyanställde. I 

Morrisons (1993) studie visade resultatet att nyanställda observerar andra kollegors beteende, 

och på så sätt får tillgång till relevant information, detta kan vara en anledning till varför våra 

respondenter ansett att faddern varit så värdefull. Vidare har tidigare forsking främst haft 
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fokus på nyexaminerade studenter utan tidigare erfarenheter av introduktion. Vår studie 

däremot innefattar anställda som har introduktionserfarenhet vilket vi har sett har betydelse 

för vad som upplevs vara nödvändig information. Detta förstärker fadderns roll då denne mer 

effektivt kan välja ut den information som den nyanställde behöver i förhållande till den 

nyanställdes erfarenhet. Ledningen vid myndigheten har, anser vi, inte sett värdet i faddern 

vid introduktionen och utnyttjat detta till fullo. Myndigheten har kännedom om fadderns 

påverkan, men har trots detta inte gett faddrar det stödet som dem behöver i form av 

utbildning. 

   En lyckad introduktion ligger dock inte enbart på myndighetens axlar utan den anställdes 

egen informationssökning har betydelse för deras upplevelse av introduktionen. Proaktivt 

beteende har varit en del i vårt resultat vilket har haft en inverkan på hur introduktionen 

upplevs. I likhet med både Korte & Linns (2013) samt Morrisons (1993) studier har vi också 

sett att den nyanställda själv måste engagera sig i ett proaktivt beteende för att bli 

insocialiserad i organisationen. Det är sannolikt att organisationen rekryterar individer som 

har ett specifikt beteende (proaktivt beteende) och specifika förkunskaper, vilket således 

underlättar deras introduktionsprocess. 

   När det gäller studiens upplägg har varit fördelaktigt att använda en kvalitativ metod för att 

undersöka introduktionen, då vi känner att det gett oss en djupare förståelse för 

introduktionsprocessen för nyanställda. Det som vi anser utgör styrkan i vår studie är att vi 

låtit vårt resultat tala till oss och sålunda inte låtit oss styras av en specifik teori. I och med 

detta har vi identifierat två nya aspekter som inte nämnts eller fått så stort utrymma i tidigare 

forskning vilka är tidens inverkan samt rollens inverkan på introduktionen. Vidare har vi sett 

att det utgjorts en fördel att integrera olika datainsamlingsmetoder. Intervjuerna har tillfört 

mest, men dokumenten bidrog till ett ytterligare perspektiv och utgjorde ett komplement till 

våra intervjuer. Vi har dock i efterhand uppmärksammat att det hade varit önskvärt att vi 

observerat fler moment av introduktionsprocessen då vi anser att det hade tillfört ett bredare 

perspektiv. Detta har inte varit möjligt med tanke på den tid och de resurser vi haft till vårt 

förfogande. Vår studie har utgått från de nyanställdas retrospektiva upplevelser, därför anser 

vi inför framtida studier att fältstudier är lämpliga då det skulle kunna bidra med den direkta 

upplevelsen av introduktionen. Vilket skulle ge ett annat perspektiv på introduktionsprocessen 

och på så sätt bidra med en utökad förståelse. 

   Vi har i vårt resultat sett att den roll den nyanställde har inom myndigheten påverkar vad 

denne tar till sig för information vid introduktionen. Det hade därför varit önskvärt med en 

större urvalsgrupp där ett flertal yrkesprofessioner representeras, då vi menar att rollens 

betydelse vid introduktionen hade blivit tydligare belyst.  

   Det vi har uppmärksammat, likt tidigare forsning, är att ett integrerar perspektiv (lednings- 

och medarbetarperspektiv) bör användas vid organisationssocialiseringsstudier. För att få en 

full förståelse för hur introduktionen upplevs och förstås är det nödvändigt med både 

ledningens och medarbetarnas perspektiv. Detta då ledningen tillsammans med medarbetarna 

skapar introduktionen, både vid enheten och vid den gemensamma introduktionen.  

   Vidare anser vi att sensemaking är en teori som med fördel går att använda inom 

organisationssocialiseringsstudier, utifrån ett integrerat perspektiv, bidrar sensemakingteorin 

med en djupare förståelse för hur introduktionen upplevs och förstås av nyanställda respektive 

ledningen. Utifrån ovanstående resonemang anser vi att sensemaking kan bidra med 

verktygen för hur ett introduktionsprogram bör konstrueras. 

   I denna studie har vi fokuserat på introduktionen som fenomen, och således inte lagt någon 

större vikt vid dess kontext. Dock har vi i efterhand i vårt resultat uppmärksammat att 

kontexten har en inverkan på introduktionsprocessen. Därför uppstår en fråga gällande 

huruvida vårt val av organisation påverkat vårt resultat. Myndigheten i fråga som vi valt att 

utföra vår studie vid är en byråkratisk organisation, där det finns tydliga regler och lagar att 
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förhålla sig till som anställd. På grund av denna organisationsstruktur kan vi därför tänka oss 

att introduktionen innehar en annan betydelse vid andra, mer decentraliserade organisationer 

där ledningen främst använder organisationskulturen som ett styrmedel. Inom en byråkratisk 

organisation blir det på så vis inte lika viktigt att den anställde identifierar sig med 

organisationens värderingar och normer, då de anställda är hårt styrda av explicita regler och 

lagar. Vi kan därför tänka oss att introduktionen vid byråkratiska organisationer främst 

eftersträvar en likformighet bland de anställda, i vår studie stadstjänstemannarollen. Medan 

decentraliserade organisationer framförallt vill använda introduktionen som ett verktyg för att 

effektivisera och producera lönsamma medarbetare. Detta innebär att organisationsstrukturen 

påverkar både målet med introduktionen och utfallet av denna. Vi kan därför konstatera att 

vårt val av organisation har påverkat vårt resultat. Något som vi reflekterat kring i efterhand 

är huruvida vårt val av organisation har påverkat vårt resultat. Myndigheten i fråga som vi 

valt att utföra vår studie vid är en byråkratisk organisation där det finns tydliga regler och 

lagar att förhålla sig till som anställd. På grund av denna organisationsstruktur kan vi därför 

tänka oss att introduktionen innehar en annan betydelse vid andra, mer decentraliserade 

organisationer där ledningen främst använder organisationskulturen som ett styrmedel. Inom 

en byråkratisk organisation blir det på så vis inte lika viktigt att den anställde identifierar sig 

med organisationens värderingar och normer, då dem anställda är hårt styrda av explicita 

regler och lagar. Vi kan därför tänka oss att introduktionen vid byråkratiska organisationer 

främst eftersträvar en likformighet bland de anställda, i vår studie stadstjänstemannarollen. 

Medan decentraliserade organisationer framförallt vill använda introduktionen som ett 

verktyg för att effektivisera och producera lönsamma medarbetare. Detta innebär att 

organisationsstrukturen påverkar både målet med introduktionen och utfallet av denna. Vi kan 

därför konstatera att vårt val av organisation har påverkat vårt resultat.  

   Med denna studie ville vi få en djupare förståelse för introduktionsprocessen, vilket vi anser 

att vi har fått. Vi har sett att hur introduktionsprocessen förstås är beroende av var den utförs 

och vilka som är delaktiga i den. Vi kan alltså inte lyfta ur introduktionen från sin kontext då 

denna färgar av sig på hur introduktionen ser ut och dess syfte. 

7.1 Förslag till framtida forskning  
I framtida studier vore det av intresse att fokusera mer på fadderns roll vid introduktionen och 

se till interaktionen mellan den nyanställda och faddern, detta då vi sett att faddern är en 

nyckelperson för den nyanställdes introduktion. Som vi tidigare nämnt (tidigare forskning) 

anser vi att den kvalitativa forskningen inom detta område är bristfällig. Utifrån denna studies 

resultat gör vi bedömningen att fler kvalitativa studier kan bidra mycket till detta 

forskningsområde. Slutligen anser vi att det finns ett behov av att titta närmre på tidsaspekten 

av introduktionen. I framtida forskning tycker vi därför att det skulle vara av intresse att följa 

nyanställdas upplevelser under en längre tid och göra en jämförelse mellan den första tiden på 

arbetet med själva utfallet av introduktionen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide – Medarbetare 

Vi läser femte terminen på personalvetarprogrammet vid Örebros universitet. Vi gör en 

uppsats om introduktionsprocessen inom myndigheten här i Örebro. Vi vill främst veta vad 

din uppfattning om Myndighetens introduktion. 

 

Går det bra att vi spelar in intervjun? 

 

Deltagandet är frivilligt och när som helst under intervjun kan du avstå att svara på frågan 

eller helt avbryta intervjun. Intervjumaterialte kommer att avidentifieras och endast vi och vår 

handledare vid universitetet kommer ha tillgång till materialet. När vår uppsats är 

betygsbedömd, då kommer vi förstöra allt material så att ingen annan kan använda det. Dvs 

materialet kommer endast att användas till vår uppsats. 

 

Personlig Bakgrund 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetet vid myndigheten? 

Vad har du för position? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Kan du beskriva en vanlig arbetsdag för dig?  

 

Myndigheten 

Vad var din uppfattning om myndigheten innan du blev anställd här? 

Kan du beskriva myndigheten som organisation?  

Vad arbetar myndigheten med, och var har du fått den informationen ifrån? (via ledningen, 

dokument, introduktionen)? 

 

Introduktionen  

Kan du beskriva din första dag på jobbet?  

Hur upplevde du din första tid på myndigheten? Att vara ny på jobbet 

Har någon varit ansvarig för din introduktion, vem i sådana fall? 

Vad anser du att introduktionen koncentrerade sig på? 

Vad tycker du var bra/användbart med din introduktion? 

Anser du att det fanns några brister med din introduktion? Vilken/Vilka i sådana fall? 

Vad har introduktionen betytt för dig?  

 

Introduktionens innehåll 

Har du kunnat påverka din introduktion  

(vad du vill lära dig, få information om, hela organisationens introduktion/avdelningens 

introduktion, vägledning – letat själva, fått hänvisning)? 

Vilket ansvar har du själv haft under introduktionen? 

Har den informationen du fått under introduktionen påverkat dig? Anser du att 

introduktionen/informationen resulterat i att du har kunnat prestera bättre (osäkerhet osv.) 
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Fick du en uppfattning om vad Myndigheten har för förväntningar på dig som anställd genom 

introduktionen? 

Upplevde du att introduktionen gav dig vägledning i hur myndigheten bedriver sitt arbete? 

Efter avslutad introduktion vad anser du att myndigheten värdesätter mest? 

Kan du identifiera dig med det? 

Kan du identifiera dig med myndighetens normer och värderingar? 

Vad (tycker du) har varit viktigast i din introduktion, från din första dag till idag? Har 

kollegor, chef, andra nyanställda via den gemensamma introduktionsutbildningen? 

Motbakgrund av dina erfarenheter, hur skulle du lägga upp introduktionen för en ny kollega?  

Har du i efterhand fått möjlighet att göra en utvärdering av introduktionen?  

 

Avslutning 

Är det något du vill tillägga? 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Intervjuguide HR-avdelningen  

Vi läser femte terminen på personalvetarprogrammet vid Örebros universitet. Vi gör en 

uppsats om introduktionsprocessen inom myndigheten här i Örebro. Vi vill främst veta vad 

din uppfattning om myndighetens introduktion. 

 

Går det bra att vi spelar in intervjun? 

 

Deltagandet är frivilligt och när som helst under intervjun kan du avstå att svara på frågan 

eller helt avbryta intervjun. Intervjumaterialte kommer att avidentifieras och endast vi och vår 

handledare vid universitetet kommer ha tillgång till materialet. När vår uppsats är 

betygsbedömd, då kommer vi förstöra allt material så att ingen annan kan använda det. Dvs 

materialet kommer endast att användas till vår uppsats. 

 

Personlig bakgrund2 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetet vid myndigheten? 

Vad har du för position? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Kan du beskriva en vanlig arbetsdag för dig?  

Kan du beskriva myndigheten som organisation?  

Vad arbetar myndigheten med, och var har du fått den informationen ifrån? (via ledningen, 

dokument, introduktionen)? 

 

Introduktionen 

Beskriv den gemensamma introduktionsprocessen (vilka är involverade, tid, plats, hur många 

gånger görs den, upplägg)  

Vad har du för ansvar i introduktionsprocessen?  

Vilka dokument styr introduktionsprocessen (policydokument, handlingsplaner osv.)? 

Vad är syftet med en gemensam introduktion (mål)? 

Involverar ni befintlig personal i introduktionen? 

Vilka erbjuds en introduktion, vem riktar den sig mot? (chefer, olika avdelningar osv.) 

Vad tas upp under introduktionen? Vilka ämnen? 

Vad lägger ni störst fokus på i introduktionen? Varför? 

Vad anser du är viktigast under introduktionen?  

Hur skapar man en gemensam anda på myndigheten genom introduktionen dvs. hur skapar 

man en ”Myndighetsmedarbetare”? (Med tanke på att myndigheten är en så pass ”spretig” 

organisation med många olika avdelningar, kunskapsinriktningar osv.) 

Vad är din uppfattning om de nyanställdas upplevelse av introduktionen? 

Vilka signaler har du fått från medarbetarna (befintlig personal) när det gäller introduktionen 

av nyanställda vid myndigheten?  

 

Avslutning 

Är det något du vill tillägga? 
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Kan vi återkomma om vi har någon följdfråga i efterhand? 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 

Intervjuguide – Enhetschef & Personalchef 

Vi läser femte terminen på personalvetarprogrammet vid Örebros universitet. Vi gör en 

uppsats om introduktionsprocessen inom myndigheten här i Örebro. Vi vill främst veta vad 

din uppfattning om myndighetens introduktion. 

 

Går det bra att vi spelar in intervjun? 

 

Deltagandet är frivilligt och när som helst under intervjun kan du avstå att svara på frågan 

eller helt avbryta intervjun. Intervjumaterialte kommer att avidentifieras och endast vi och vår 

handledare vid universitetet kommer ha tillgång till materialet. När vår uppsats är 

betygsbedömd, då kommer vi förstöra allt material så att ingen annan kan använda det. Dvs 

materialet kommer endast att användas till vår uppsats. 

 

Personlig bakgrund 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetet vid myndigheten? 

Vad har du för position? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Kan du beskriva en vanlig arbetsdag för dig?  

 

Introduktionen 

Kan du beskriva myndigheten som organisation?  

Vad arbetar myndigheten, hur har du fått reda på vad myndigheten är för någonting (via 

ledningen, dokument, introduktionen)? 

Vad är syftet med introduktion (mål)? 

Styrs introduktionsarbetet av gemensamma riktlinjer, direktiv, handlingsplaner? 

Kan du beskriva din roll i introduktionen av en ny anställd vid din enhet? 

Hur arbetar du med introduktionen (ex introduktion av arbetsuppgifter, arbetsplats, kollegor, 

vilka är involverade, tid, plats, upplägg) Involverar ni befintlig personal i introduktionen? 

Vad är det du vill att den nyanställde ska ha med sig från introduktionen? 

Vad är din uppfattning om de nyanställdas upplevelse av introduktionen? 

Vad lägger ni störst fokus på i introduktionen? Varför? 

Vad anser du är viktigast under introduktionen?  

Vilka förväntningar förmedlas till den nyanställde? 

Hur upplever du engagemanget hos en nyanställd?  

Hur arbetar du med att skapa lojalitet och engagerade medarbetare? 

 

Avslutning 

Är det något du vill tillägga? 

Kan vi återkomma om vi har någon följdfråga i efterhand? 

Tack för din medverkan! 

 

 


