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Abstract 
The first day at a new job is not an easy day. Not only are you presented to new job duties, 
you are also facing a new organizational culture which you need to learn and understand. 
Therefore, the purpose of this thesis is to gain knowledge and enhanced understanding of the 
organizational socialization process for new employees, focusing on the socialization 
processes into the organizational culture. Among other things, earlier research in this field has 
shown that modern organizations need to focus on the individual who is joining the company 
rather than focusing on the cognitive learning process. This study is based on qualitative semi-
structured interviews with open questions with new employees and managers at a company. 
The theories used in this thesis are Bang’s theory of organizational culture, Bauman and 
May’s theory of socialization, Goffman’s sociological concept “facade” and Blumer’s theory 
of the symbolic interactionism. The study shows that a continuous dialogue is an effective 
method to use when socializing the new employers into the organizational culture. 
 
Keywords: Organizational socialization, Organizational Culture, Symbolic Interactionism. 
 
  



	  

Sammanfattning 
Att komma som ny till en arbetsplats är inte lätt. Det är inte bara nya arbetsuppgifter man 
utsätts för, man ställs även inför en organisationskultur som man måste lära sig att förstå. 
Därför är syftet med denna studie att få en ökad kunskap och fördjupad förståelse för 
upplevelsen av den organisatoriska socialisationsprocessen för nyanställda, med fokus på 
socialiseringen in i organisationskulturen. Tidigare forskning har, bland annat, visat att man 
måste gå ifrån den kognitiva inlärningsprocessen och istället fokusera på den nyanställda som 
individ. Denna studie baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med öppna frågor 
där vi intervjuar nyanställd personal och chefer på ett företag. De använda teorierna är Bangs 
teori om organisationskultur, Bauman och Mays teori om socialisation, Goffmans 
sociologiska term ”fasad” och Blumers teori om symbolisk interaktionism. Studiens visar att 
en kontinuerlig öppen dialog om organisationskulturen på ett företag är ett effektivt sätt att 
aktivt arbeta med organisationskulturen.  
 
Nyckelord: Organisatorisk socialisation, Organisationskultur, Symbolisk interaktionism. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Tänk dig att du öppnar dörren till din nya arbetsplats och det är din första dag. Du möts av 
många nya intryck. Det är nya möbler du kommer sitta i, nya arbetsuppgifter som du kanske 
inte ställts inför tidigare men framförallt nya kollegor och en ny grupp att ta sig in i. Hur gör 
du för att anpassa dig till den rådande kulturen inom organisationen?  
 
Organisationskultur har blivit mer och mer populärt för företag att arbeta aktivt med. Detta 
tros bero på att arbetsmarknaden idag präglas av ökad konkurrens och att arbetstagare idag i 
hög grad konsumerar sina anställningar. Därför blir det ytterst viktigt att skapa en 
organisationskultur som främjar lojalitet, framgång och produktivitet.  På så vis möjliggör det 
för nyanställda att identifiera sig med organisationens mål, värderingar och känna sig 
delaktiga i organisationen (Bang 1999:15). Arbetssökande idag letar inte bara efter en 
anställning som generar lön, utan ett större krav ställs på att tillgodose behov som att bli sedd 
och känna meningsfullhet med sitt arbete. Tillgodoseendet av behoven sker genom omedvetna 
processer som inte kan förklaras genom till exempel ekonomiska kalkyler eller sunt förnuft. 
För att tillgodose arbetstagares behov och få de att stanna inom organisationen lägger företag i 
större utsträckning idag vikt på att arbeta aktivt med organisationskulturen (Bang 1999:15).  
 
Någonting som alla organisationer har gemensamt är att de bygger på regler. Dessa regler 
lägger grunden för de roller, relationsband och ansvarsområden som uppstår inom 
organisationen (Clegg m.fl. 2011:11). Dessa regler och ramar bildar en förutsättning för att en 
organisationskultur ska uppstå. Vare sig det handlar om en viss typ av klädkod, ett sätt att 
arbeta eller ett sätt att tala så skiljer sig organisationskulturen sig åt från företag till företag. 
Psykologen Henning Bang (1999) beskriver problematiken i sin bok Organisationskultur då 
han nämner att sociala fenomen och en viss rådande ton i samtal i en organisation kan 
innebära något helt annat i en annan organisation (Bang 1999:7). Hos vem ligger då ansvaret 
att nyanställda i en organisation ska bli en del av, inte bara organisationen, utan även dess 
kultur? Ser man till tidigare forskning råder det delade meningar bland arbetstagare och 
arbetsgivares uppfattning kring hos vem detta ansvar ligger men en tydlig enighet råder: under 
den organisatoriska socialisationsprocessen behöver nyanställda få, och tillgodogöra sig, 
information och kunskap om deras nya anställning, deras roll, värderingar inom 
organisationen samt de ansvarsområden som finns för att kunna fungera som funktionella 
organisationsmedlemmar (Saks & Gruman 2011:14).  
 
Sociologerna Zygmunt Bauman och Tim May(2010) menar att ett av de mest komplexa 
fenomen vi möter i våra liv är det faktum att vi har en vilja att fritt kunna vara oss själva men 
samtidigt måste vi ständigt förhålla oss till rådande normer och regler i vår vardag (Bauman & 
May 2010:31). Då vi spenderar hälften av våra liv på arbetsplatser och i olika typer av 
organisationskulturer, blir därför socialisationen in i en ny organisationskultur ett intressant 
område att studera. 
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När vi då möter denna komplexa situation, där vår egen vilja att välja fritt ställs emot regler 
och normer som råder på en ny arbetsplats, menar Bang att dessa regler och normer fungerar 
som ett filter som hjälper oss att sortera relevanta delar av informationen vi får av 
organisationen. Detta innebär att vår subjektiva inställning till organisationen görs med 
kulturen som grund (Bang 1999:106). Tidigare forskning kring socialisation in i en 
organisationskultur har ett tydligt fokus på hur någon ska bli en del av en statisk 
organisationskultur. Såvitt vi kan bedöma har merparten av tidigare forskning en tydlig 
psykologisk ansats men lämnar luckor kring sociologiska aspekter av socialiseringen in i en 
organisationskultur. Med denna studie ämnar vi att fylla de luckor som tidigare lämnats 
genom att belysa upplevelsen av socialisationsprocessen och hur ett företag aktivt kan arbeta 
med den.   

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för hur ett företag aktivt kan arbeta 
med socialisationsprocessen in i en organisationskultur samt nyanställdas upplevelse av denna 
socialisering.  

1.3 Frågeställningar 
1. Hur kan en organisation arbeta med den organisatoriska socialisationsprocessen? 
2. Hur upplever nyanställda att de har socialiserats in i organisationskulturen? 
3. Vilken betydelse anser chefer och nyanställda att socialisation in i 

organisationskulturen har? 
 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att genomföra studien på ett bemanningsföretag. Organisationen har under våren 
genomgått en större expansion gällande personal. Då ett bemanningsföretag har konsulter 
utspridda på olika organisationer har vi valt att fokusera på organisationens interna personal 
på deras kontor i Örebro. Företaget har även en uttalad policy kring värdegrunder och en 
tydlig medveten strategi när det gäller dess organisationskultur. Det är därför ett intressant 
företag att genomföra fallstudien på.  
 

1.5 Organisationens officiella beskrivning av organisationskulturen 
Företaget beskriver att de är måna om att ha en organisationskultur som ger energi och 
stimulerar till skratt. Kulturen skall även bidra till att utvecklas och att alltid få medarbetaren 
att göra sitt bästa. De beskriver att deras kultur bidrar till omtänksamhet där medarbetarna 
bryr sig om varandra. Företaget menar att kulturen inte sitter i väggarna, den skapas varje dag. 
Deras värdeord är "Share Energy", "Beat Yesterday" och "Show heart". Dessa värdeord 
handlar om att dela med sig av energi, att vara omtänksam och att alltid sträva efter bättre 
resultat. 
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2. Teori 
Här nedan presenteras teorier inom området för vår studie indelat i tre teman. Inledningsvis 
redogör vi för organisationskultur som fenomen för att skapa en grund för området. Därefter 
redogör vi för socialisation med utgångspunkt från Bauman och May (2010) och Erving 
Goffman (2013). Vidare beskrivs Blumers (1986) teori den symboliska interaktionismen.  

 

2.1 Organisationskultur 

2.1.1 Organisationskultur – en definition 
Inom samhällsvetenskapen råder det inte en enighet angående definitionen av 
kulturbegreppet. Detta oavsett om det handlar om större sociala system, grupper eller 
organisationer. Oenigheten är ett faktum då kultur är något abstrakt och immateriellt, vilket 
gör att begreppet i sig blir komplext (Bang 1999:21). En definition lyder; ”de 
verklighetsuppfattningar, värderingar och normer som gäller inom en given grupp” (Bang 
1999:22).  Exempel på andra definitioner är bland annat en socialpsykologisk definition, 
vilken skiljer sig från den sociologiska då den har som ansats att organisationskulturen 
etableras av en viss en grupp genom att gruppen utstått interna och externa 
anpassning/integrationsproblem. En antropologisk organisationsforskare utgår ifrån att 
organisationskulturen består av ett gemensamt system av kategoriseringar och värderingar. 
Den mest använda definitionen är den så kallade ”populära definitionen”, då den innebär att 
organisationskultur är det sätt vi utför något på, här och nu. Det är en enkel definition i den 
mening att man kan tolka den som att människor inom organisationen tror sig ha en 
uppfattning av kulturen. Den negativa aspekten av en sådan enkel definition är att 
människorna inom organisationens uppfattningar om organisationskulturen kan variera, då det 
inte alltid råder en entydighet om hur kulturen faktiskt ser ut (Bang 1999:23).  
 
Henning Bang har i sin bok ”Organisationskultur” skapat en entydig definition av 
organisationskultur där han har sammanvävt definitioner av begreppet från olika 
vetenskapsområden. Enligt Bang är detta möjligt då de flesta organisationsforskarna, oavsett 
vilket vetenskapsområde de är aktiva i, i stort sätt är överens om meningsinnehållet i 
kulturbegreppet. Han sammanfattar de olika definitionerna med denna definition: 
”organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med 
varandra och omvärlden” (Bang 1999:24). 
 

2.1.2 Organisationskultur – beståndsdelar 
Organisationskultur brukar delas in i två grundläggande komponenter: kulturinnehåll, även 
känt som kärnelement, och kulturuttryck. Kulturinnehåll är de betydelser meningar och 
handlingsmodeller som finns inom organisationskulturen och även i medarbetarnas 
undermedvetna. Kulturuttryck, alternativt artefakter, är hur kulturinnehållet ser ut i praktiken. 
Kulturuttryck blir därmed de handlingsmönster, objekt och praxis som blir synliga för 
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medlemmarna inom organisationen och gör det möjligt för medlemmarna att få en uppfattning 
av kulturen. Då kulturinnehållet påverkas av kulturuttrycken, samtidigt som kulturuttrycken är 
en produkt av kulturinnehållet, råder det en tydlig samverkan mellan de två komponenterna 
(Bang 1999:49).  
 
För att vidare skildra den första komponenten kulturinnehåll beskriver Bang (1999) fyra 
beskrivningssätt som kan användas. Den första är värderingar, vilket enkelt kan förklaras som 
att ett särskilt handlingssätt eller mål bedöms vara av högre betydelse än andra handlingssätt 
och mål. Den andra är normer, som kan delas in i medvetna och omedvetna normer. En norm 
sammanfattar allt beteende som förväntas accepteras eller stödjas av gruppen. Den tredje är 
grundläggande antaganden som beskrivs som inlärda svar eller lösningar på externa och 
interna problem som gruppen ställs inför. Exempel på interna problem kan vara hur 
medlemmarna i en organisations förhåller sig till varandra. Då dessa svar eller lösningar 
ständigt används blir de med tiden tagna för givna och blir på så sätt en del av 
organisationskulturen. Det fjärde och sista beskrivningssättet är verklighetsuppfattningar. 
Med detta avses hur medlemmarnas egna uppfattningar i organisationskulturen hjälper dem 
att skapa mening av det som upplevs (Bang 1999:60). Dessa fyra kärnelement är någonting 
som överförs från befintliga medlemmar inom organisationen till nya medlemmar. Därför blir 
organisationskultur även något som lärs in i gruppen via socialisation (Bang 1999:63). De 
uttalade värderingsgrunderna som ovan nämnts kan ses som förfäktade teorier. Med detta 
menar Bang (1999) att medarbetarna har en uppfattning om värderingarna och tror sig vara 
medvetna om dem. Hur dessa värderingar sedan efterlevs i praktiken kallas för bruksteorier 
(Bang 1999:51-52). 
 
De kulturuttryck, som använts för att yttra kulturinnehållet, är konkreta och synliga produkter 
av organisationskulturen. Produkterna i sig skapar inte en organisationskultur, men utifrån 
organisationens kulturinnehåll tolkas dessa observerbara produkter för att på så sätt ge dem 
mening (Bang 1999:65). Det finns fyra kategorier som kulturuttrycken delas in i. Den första 
är beteendeuttryck, vilka omfattar handlingar och beteenden inom organisationer som anses 
vara lämpliga i olika situationer. De utgör även en ram för vilka känslouttryck en medlem kan 
uppvisa i olika situationer. Den andra kategorin är verbala uttryck. För att föra vidare de 
värderingar och normer som ovan nämndes vara en del av kulturinnehållet, används historier, 
myter och legender som ett verktyg för att ge uttryck för dessa värderingar och normer. Andra 
verbala verktyg som används för att ge uttryck för en organisationskultur är utvecklandet av 
ett eget språksystem eller jargong samt att i samtal medlemmar emellan ge uttryck för vad 
som är okej och inte okej inom organisationen (Bang 1999:69). Den tredje kategorin är 
materiella uttryck, som används i form av klädkod, tydliga fysiska objekt och den fysiska 
strukturen av organisationen. Materiella uttryck är ett sätt att förmedla organisationskulturen 
genom att direkt visa hur organisationen och dess kultur ser ut (Bang 1999:71-72). Den sista 
kategorin är strukturella uttryck, vilka kan sammanfattas med ritualer som upprepas på 
samma sätt, till exempel årliga konferenser eller introduktionskurser för nyanställda samt en 
viss typ av belöningssystem (Bang 1999:73-74).   
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2.2 Socialisation och Goffmans masker 
Zygmunt Bauman och Tim May (2010) menar att människors ”jag” skapas genom processer 
av sociala påtryckningar och dessa processer kallas socialisation (Bauman och May 2010:41).  
I sociala situationer bär vi ansvaret för våra handlingar och vårt agerande ska ses godtagbara i 
personers ögon vars grupp vi agerar inom. Personerna som vi interagerar med och som 
socialiserar oss kallas för signifikanta andra. Signifikanta andra har olika stor makt när det 
handlar om att påtvinga åsikter som de själva står för. Beroende på hur vår relation och i 
vilken social position vi befinner oss, kan vi i viss mån välja att förbise vissa signifikanta 
andras förväntningar på oss. Detta på grund av att personer i vår omgivning har olika 
förväntningar på oss och dessa kan krocka med varandra, vilket kan resultera i att vi inte kan 
leva upp till förväntningarna som ställs på oss från människor som vi ser upp till och 
respekterar. Detta kan i sin tur leda till missnöje från människorna i vår omgivning, särskilt 
om vi befinner oss i en heterogen grupp där åsikter och värderingar starkt skiljer sig från 
varandra (Bauman och May 2010:41). Referensgrupper används för att vi ska veta vilka i vår 
omgivning vi ska ta hänsyn till. Sättet vi talar på, hur vi klär oss och hur vi väljer att agera 
under olika omständigheter är beslut vi tar utifrån våra referensgrupper (Bauman och May 
2010:42).  
 
Chefer vi har i arbetslivet fungerar som normativa referensgrupper, då dessa fastställer hur vi 
ska agera i olika interaktioner, oavsett om chefen är närvarande eller inte. Detta betyder dock 
inte att chefer automatiskt blir en referensgrupp då vi inte alltid samtycker med cheferna 
vilket gör att chefen inte blir en signifikant andra för oss. För att chefer ska ha ett större 
inflytande över oss krävs det alltså att vi ser dem som signifikanta andra, med andra ord som 
”förebilder” vars förväntningar vi försöker leva upp till (Bauman och May 2010:42).  
 
Sociologen Erving Goffman (2013) menar att vårt sociala liv kan beskrivas som en 
teaterföreställning där vi spelar olika roller inför olika publiker. Med detta menar Goffman att 
när vi är i sociala sammanhang, står vi på en ”scen” där vi anpassar vårt framträdande efter 
den sociala omgivningen (Goffman 2013:9). En viktig aspekt som Goffman tar upp vid våra 
framträdanden är vår sociala fasad. Fasaden är den del av vårt framträdande som definierar 
situationen för dem som ser vårt framträdande. När vi tar oss an en etablerad social roll, till 
exempel en yrkesroll, finns det redan tydliga förväntningar på hur vi ska agera i denna roll 
och vår uppgift blir då att leva upp till dessa förväntningar och på så sätt upprätthålla den 
etablerade fasaden. Detta görs via abstrakta, stereotypiska förväntningar på rollen (Goffman 
2013:28,33). Om vi skulle porträttera rollen fel och agerar på ett sätt som inte accepteras i det 
sociala sammanhanget inträffar en så kallad incident. För att undvika sådana incidenter är det 
viktigt att alla deltagarna i interaktionen agerar i enlighet med den praxis som råder inom 
gruppen. Detta är viktigt då de övriga deltagarna kan rädda ansiktet när felsteg görs för att inte 
bara upprätthålla den individuella fasaden utan även den kollektiva fasaden (Goffman 
2013:185). Utöver kunskapen om den praxis som råder behöver även medlemmarna i en 
grupp ha egenskaper som lojalitet, disciplin och försiktighet. Besitter gruppmedlemmarna 
dessa egenskaper resulterar det i att de kan agera på ett betryggande sätt och undvika 
incidenter men även möjliggöra för ett tryggt scenframträdande (Goffman 2013:199).  
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2.3 Symbolisk Interaktionism 
Sociologen Herbert Blumer (1986) menar att tre premisser ligger till grund för symbolisk 
interaktion. Den första premissen är att människor agerar utifrån den mening de gett saker och 
ting i sin omvärld. Den andra premissen är att denna mening uppstår i den sociala 
interaktionen som sker mellan människan och dess omgivning. När detta sker uppstår därmed 
en tolkningsprocess. Den tredje premissen är att denna tolkningsprocess modifierar de olika 
meningar människan ger sin omgivning för att på så sätt kunna agera därefter (Blumer 
1986:3). Den symboliska interaktionismen ser då dessa meningar som sociala produkter 
eftersom de är skapade och definierade genom interaktioner mellan människor. 
Meningsskapande sker alltså inte individuellt utan förutsätter ett socialt samspel (Blumer 
1986:5). Detta betyder att när människan konfronteras med sin omgivning måste denna tolka 
och kategorisera omgivningen för att sedan kunna agera i enlighet med de normer som råder 
inom den sociala gruppen (Blumer 1986:15). 
 
Blumer (1986) fortsätter med att förklara den symboliska interaktionismen genom att lyfta 
fram ytterligare idéer. En av dessa är idén om det sociala samhället och sociala grupper. En 
social grupp består av människor som utför handlingar, antingen individuella handlingar eller 
kollektiva sådana. Den mest fundamentala tanken när det gäller grupper är att de inte existerar 
utan interaktion. Blumer (1986) menar att sociologer ser kultur som en av de mest dominanta 
beståndsdelarna av samhället. Han menar att oavsett vilka värderingar, normer och regler som 
gäller inom den sociala gruppen eller samhället är gruppens eller samhällets kultur en produkt 
av socialt samspel med dessa faktorer som ramar (Blumer 1986:6). Det uppstår en 
komplexitet då människan som aktör måste ta hänsyn till övriga medlemmars beteende, men 
samtidigt måste agera inom ramen för rådande värderingar och normer inom den sociala 
kontexten (Blumer 1986:8). 
 

2.4 Sammanfattning 
För att tolka intervjupersonernas utsagor i vår analys kommer vi att använda Bangs definition 
och teori om organisationskulturens beståndsdelar som grund. Detta ger oss möjlighet att öka 
förståelsen för organisationskulturen i vilken intervjupersonen socialiseras in i. Då vi kommer 
använda oss av socialisation som begrepp i vårt resultat och vår analys, presenteras därför 
Bauman och Mays teori om socialisation ovan. Som ett komplement till teorin om 
socialisation använder vi även Goffmans teori om fasaden. Vi kommer även att använda oss 
av Blumers teori om symbolisk interaktionism då hjälper oss att förstå hur människor skapar 
mening i sociala grupper.  
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3. Tidigare forskning 
Vi har tagit del av tidigare forskning om socialisation i samband med organisationskultur. 
För att få fram relevanta studier har vi gjort en informationssökning i databasen Sociological 
abstracts. I Sociological abstracts använde vi oss av sökorden ”Corporate Culture”, 
”Organizational Culture”, ”Organizational Behaviour” samt lade till ”Socialization” och 
”New Employees”. Vi fann dock ett nytt begrepp med hjälp av vår sökning, nämligen 
”Organizational Socialization”. Baserat på den forskning vi hittat har vi fastställt fyra teman 
som vi redogör för nedan: ”Organisationskultur”, ”Organisatorisk socialisation”, 
”Förebilder som socialisationsverktyg” och avslutningsvis ”Organisatorisk socialisation 
eller individanpassad socialisation”.  Efter presenterad forskning summeras avsnittet med 
avslutande kommentarer. 

3.1 Organisationskultur  
Organisationskultur är ett välstuderat område och det finns studier som alla har haft olika 
inställningar till fenomenet. Taormina (2009) presenterar kultur som när attityder, värden, 
uppfattningar och beteende delas av en specifik grupp av människor (Taormina 2009:653). I 
sin studie från universitetet i Macua, Kina, utgår han ifrån tre olika typer av 
organisationskulturer: Den byråkratiska organisationskulturen som kännetecknas av 
hierarkiska strukturer, tydliga regler och ramar och tydliga ansvarsområden. Den innovativa 
organisationskulturen som kännetecknas av resultatinriktning, kreativitet och risktagande. 
Den tredje typen är stöttande organisationskultur som kännetecknas av sociala interaktioner 
där tillit, samarbete och personlig frihet ligger i centrum (Taormina 2009:653).  
 
Taorminas studie visar att oberoende av vilken kultur som råder i organisationen är det 
träning som anses vara av störst vikt när det gäller att socialiseras in i organisationskulturen 
(Taormina 2009:670). Taormina (2009) förklarar att träning har fördelar i alla typer av 
organisationskulturer. I en stöttande organisationskultur innebär träning ett tillfälle då man 
arbetar tillsammans med övriga kollegor för att lära sig av dem och på så sätt kan relationer 
byggas. Inom byråkratiska organisationskulturer innebär träning ett ”learning by doing” 
koncept där man lär sig sina arbetsuppgifter och de tydliga reglerna genom övningar på själva 
arbetsuppgifterna. Inom innovativa organisationer kan träning ge möjligheten att visa vad 
man går för, vilket då innebär att i en organisationskultur som präglas av resultatinriktning 
kommer man in i kulturen om man uppvisar resultat (Taormina 2009:671).   

3.2 Organisatorisk socialisation 
Begreppet organisatorisk socialisation definieras enligt Alan M. Saks och Jamie A. Gruman 
(2011) som processen där individer accepterar de värden, förmågor, förväntat beteende och 
den sociala kunskap som är nödvändig för att ta sig an organisatoriska roller och på så sätt 
kunna delta som en organisatorisk medlem (Saks och Gruman 2011:14). Begreppet 
organisatorisk socialisation behandlas i Robert J. Taorminas (2009) studie då studien söker 
finna anställdas behov- och motivationsfaktorers påverkan på den organisatoriska 
socialisationen i tre olika typer av organisationskulturer (byråkratisk, innovativ och stöttande). 
Forskaren utgår ifrån fyra olika motivationsbehov: behovet av prestation, behovet av 
känslomässig förankring (att ha en varm och vänskaplig relation med kollegor), behovet av 
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självständighet och behovet av makt. Författaren utförde en enkätstudie med 156 
heltidsanställda ifrån olika organisationer och analyserade sedan materialet (Taormina 
2009:650). Studien är relativ ny och det är den studie som närmast undersöker vårt 
problemområde. Det Taormina (2009) fann var att behovet av självständighet har mest 
påverkan på en effektiv socialisation. Enligt Taormina kan detta förklaras av att personer som 
strävar efter att bli mer självständiga snabbt vill förstå organisationen och ju mer personen 
förstår sig på den, desto snabbare kan personen bli självständig. Han förklarar även 
variationen i variabeln ”behov av känslomässig förankring”, även om variationen var liten, 
genom att säga att det kan bero på att personerna har en tanke att om de är samarbetsvilliga 
och kommer bra överens med övriga i organisationen kan det hjälpa dem att bli framgångsrika 
i organisationen (2009: s 669). 
 
Saks och Gruman (2011) har forskat kring hur ett företag aktivt kan arbeta med att socialisera 
in nyanställd personal i organisationen. Deras studie ämnar finna alternativa arbetssätt vid 
socialisationsprocessen än den kognitiva inlärningsprocessen. I studien använder de sig av så 
kallat positivt organisationsbeteende för att påvisa att självuppskattning, hopp, optimism och 
förmågan att tackla motstånd är väsentliga faktorer att ta hänsyn till när organisatorisk 
socialisation diskuteras (Saks och Gruman 2011:17-22). 
 

3.3 Förebilder vid socialisation  
Daniel M. Cable, Fransesca Gino och Bradley R. Staats (2013) nämner att det inte är ovanligt 
att företag redan vid dag ett för en nyanställd diskuterar vikten av att den nya medarbetaren 
ska förstå organisationen och dess värden (Cable m.fl 2013:23). Detta görs inledningsvis vid 
en nyanställning då företag investerar tid, pengar och arbetskraft för att rekrytera och 
socialisera in nyanställda i deras företag (Taorima 2009:650). Det finns en risk att man väljer 
att inte anställa en person baserat på antaganden att denne inte skulle passa in i kulturen, 
vilket i sin tur kan ses som diskriminering. Risken ligger också i att den nyanställda säger upp 
sig då den känner själv att denne inte identifierar sig med organisationskulturen (Taorima 
2009:650). Hur företag arbetar aktivt för att socialisera in nyanställda i organisationskulturen 
blir därför av stor vikt. 
 
En omfattande studie om hur nyanställda använder sig av förebilder för att socialiseras in i 
organisationer har genomförts av Cathrine Filstad (2004). Hennes studie är en av många 
studier om organisatorisk socialisation och den fokuserar på medarbetarens egen förmåga att 
proaktivt influera sin egen anpassning till organisationen, vilket Ardts (2001) lyfter fram som 
en av de mer moderna förhållningssätten till organisatorisk socialisation (Ardts 2011:160).  
 
Filstad (2004) genomförde sin studie med elva nyanställda på en mäklarbyrå. Med hjälp av 
sammanlagt 52 intervjuer med de nyanställda, observationer och informella intervjuer 
(samtal) sökte hon att finna om nyanställda använder sig av förebilder på företaget för att 
anpassa sig till den nya organisationen (Filstad 2004:398). Studien visar att de elva 
nyanställda använde sig av observation av sina chefer, kollegor och sekreterare på 
mäklarbyrån för att lära sig hur de skulle passa in i organisationen men de förnekar att det 
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skulle finnas någon form av identifikation, idoler eller liknande med anställda på arbetsplatsen 
(Filstad 2004:399). Slutligen visar det sig att de nyanställda använder sig av sina kollegor och 
chefer för att ta efter de positiva egenskaperna, men också göra sig av med de negativa 
egenskaperna, som deras kollegor och chefer har för att sedan skapa ett eget arbetssätt (Filstad 
2004:399). Slutsatsen går att liknas vid Taorminas (2009) studie som visar att medarbetare 
tillförskaffar sig information om organisationen för att själva bli självständiga och skapa sitt 
eget sätt att arbeta inom organisationen (Taormina 2009:699). Filstad (2004) presenterar en 
problematik i sin studie då hon menar att den teknologiska förändringen och en utveckling av 
en mer konkurrensinfluerad arbetsmarknad leder till att ansvaret att bli en konkurrenskraftig 
arbetare ligger hos individen själv (Filstad 2004:165). Detta innebär, enligt Filstad, att den 
organisatoriska socialisationen behöver göras av de nyanställda själva och att organisationens 
roll i socialisationen enbart blir en stöttande roll (Filstad 2004:165). Denna slutsats motsägs 
av Saks och Grumans (2011) som i sin studie beskriver att det finns en uppfattning om att det 
finns ett ansvar hos organisationen för socialisationen för den nyanställda för att på så sätt 
möjliggöra en karriär internt för den nyanställda (Saks och Gruman 2011:14). Det skapar en 
komplexitet då nyanställda anpassar sig till organisationskulturen samtidigt som de själva 
skapar en kultur med organisationen och dess medlemmar som stöttepelare. Detta innebär att 
det finns rum för ytterligare forskning inom området (Saks och Gruman 2011:23-24).  

3.4 Organisatorisk socialisation eller individanpassad socialisation? 
Även forskarna Cable m.fl. (2013) har undersökt vilka brister som finns i det traditionella 
kognitiva synsättet på den organisatoriska socialisationen. Utgångspunkten för 
undersökningen var att det traditionella sättet att informera om och lära ut organisatoriska 
värden till de nyanställda skapar en spänning då det innebär att nyanställda måste lägga sin 
egen identitet åt sidan för att anpassa sig till organisationskulturen (Cable m.fl. 2013:24). Med 
hopp om att skapa en socialisationsmodell för företag att följa som skulle vara mer långsiktig 
än den tidigare föreslog författarna den så kallade socialisationsmodellen för den personliga 
identiteten (Cable m.fl. 2013:26). Nyckelkomponenter i modellen är att istället för att ge 
information om företaget från ledningen och chefer till nyanställda ges information om de 
ramar som finns gällande hur man kan uttrycka sig som medarbetare inom företaget. Man ska 
träna de nyanställda att lösa arbetsuppgifter på ett individuellt sätt och de erbjuds mer 
självständighet (Cable m.fl. 2013:26). Denna modell testades i ett experiment mot den äldre 
modellen genom att man delade upp nyanställda på företaget Wipro BPO i tre grupper. En 
grupp som genomförde en introduktion på det tillvägagångsätt Wipro BPO alltid gjort, en 
grupp som hade den personliga identiteten som huvudintresse vid introduktionen samt en 
grupp som hade organisationsidentitet som huvudintresse vid introduktionen (Cable m.fl. 
2013:24). Resultatet visade att när organisationer fokuserade socialisationsprocessen i första 
hand på de nyanställdas egna identiteter skapades ett starkare band mellan kollegor, lägre 
personalomsättning och företagets kundnöjdhet växte. Även produktiviteten och kvalitén på 
medarbetarna blev högre i ”personlig identitets”-gruppen (Cable m.fl. 2013: 24) vilket då är 
anledningen till att Cable m.fl. uppmanar företag att ta efter denna socialisationsmodell för 
den personliga identiteten (Cable m.fl. 2013:28).  
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Det är inte enbart Cable m.fl. som menar att den organisatoriska socialisationen kräver mer än 
bara ett informationsbyte. I Saks och Grumans (2011) rapport ”Organizational Socialization 
and Positive Organizational Behaviour: Implications for Theory, Research, and Practice” 
lyfter författarna fram en ny inställning till organisatorisk socialisation. Genom att applicera 
ett så kallat ”positive organizational behaviour”, eller positivt organisationsbeteende, 
utvecklas nyanställdas upplevda självförmåga, hopp och optimism. Till följd av detta 
utvecklas deras förmåga att tackla motgångar redan vid socialisationsprocessen in i 
organisationen. Detta tror Saks och Gruman kommer leda till att de framgångar de nyanställda 
får i organisationen kommer lyfta dem som individer (Saks och Gruman 2011:23). Att 
fokusera på individen själv snarare än organisationen tror Saks & Gruman också ökar 
möjligheten för relationsband att skapas, vilket gör det lättare för de nyanställda att komma in 
i organisationskulturen (Saks och Gruman 2011:23). 

3.5 Summering 
Den tidigare forskning som presenteras ovan uppvisar en enighet: den organisatoriska 
socialisationen är av stor vikt vid en nyanställning. Men forskarna är också överens om att 
risken för att den nyanställda säger upp sig ökar om denne inte kommer in i företaget och dess 
kultur. Det råder dock inte konsensus i den tidigare forskningen om hur denna socialisering 
går till. Något vi finner intressant är Taorminas (2009) resonemang gällande att nyanställda 
vill komma in i kulturen enbart för att kunna prestera bra i sitt arbete. I hans resonemang 
utelämnar han möjligheten att nyanställda skulle vilja komma in i organisationskulturen av 
sociala skäl. Är det enbart ett skådespel som Tomescu (2008) var inne på eller finns det andra 
faktorer som påverkar den nyanställdas vilja att bli en del av organisationskulturen? Hur 
förhåller sig då organisationer gentemot socialisationsprocessen och hur stor vikt lägger 
organisationer vid detta arbete?  
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för hur vi har gått till väga vid vår studie. Inledningsvis 
redogörs för vilka fördelar och nackdelar det finns med vår design, sedan diskuterar vi 
utformningen av vår intervjuguide  
 

4.1 Metodval 
I denna studie har vi valt att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt. Utgångspunkten i 
en kvalitativ metod är att undersöka vad deltagarna uppfattar som betydelsefullt och viktigt för 
dem i ämnet. Metoden fokuserar på att komma nära deltagarna för att öka förståelsen för de 
uppfattningar som deltagarna har. I en kvalitativ studie söker forskaren förståelse av beteende, 
värderingar och åsikter i intervjupersonens egen miljö samt kontexten inom vilken studien 
genomförs (Bryman 2013:371-372). 
 
Då vi avser att bland annat ta reda på hur socialisationsprocessen in i en organisationskultur 
upplevs har vi valt en kvalitativ metodansats. För att få denna förståelse ansåg vi att vi var 
tvungna att komma nära deltagarna för att höra deras resonemang kring deras upplevelser. Då 
organisationskultur är ett abstrakt socialt fenomen kan djupgående intervjuer om de 
nyanställdas upplevelser hjälpa att närma oss begreppet och göra det mer konkret.  
 
Vi har valt att genomföra en fallstudie på ett bemanningsföretag i Örebro. Att göra en 
fallstudie innebär att vi som forskare gör en detaljerad och ingående granskning av ett 
specifikt fall. En fallstudie gör det möjligt för forskaren att bland annat studera viktiga sociala 
processer (Bryman 2013:73-78). Detta gör denna typ av design lämplig för vår studie, då vi 
ämnar studera den sociala processen som uppstår vid en nyanställning. Bemanningsföretaget 
som vi valt att utföra studien på har under det senaste året expanderat sin personalstyrka, 
vilket gör företaget relevant för en fallstudie. 
 
För denna studie har vi valt att använda oss av en abduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen 
innebär en växelverkan mellan teori och empiri utan att enbart fokusera på en av de två (Fejes 
& Thornberg 2012:24-25). Fördelen med denna ansats blir att vi flexibelt kan anpassa oss till 
insamlat empiriskt material, samtidigt som vi förhåller oss till vår teoretiska referensram. 
Detta gör att vi lättare kan hantera analysen, då vi kan tolka data relativt öppet men samtidigt 
hålla analysen inom området vi ämnar studera. På så sätt möjliggör vi även för andra aspekter 
att ta plats i studien som vi eventuellt inte tog hänsyn till i början av vår studie.  
 

4.2 Deltagare och urval 
Då syftet med denna studie är att få ökad kunskap och fördjupad förståelse för upplevelsen av 
den organisatoriska socialisationsprocessen för nyanställda och hur organisationer arbetar 
med den, valde vi att intervjua chefer och nyanställda vid ett företag som nyligen genomgått 
en expansion gällande personal. Vi båda jobbar deltid på ett företag i Örebro där 
organisationskulturen är någonting som diskuteras dagligen av de internt heltidsanställda, 
vilket gjorde företaget till en relevant organisation att studera. Vi är medvetna om att denna 
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förförståelse kan komma att påverka hur vi tolkar vår insamlade empiri. Vi är även väl 
medvetna om att vår professionella relation med intervjupersonerna kan påverka den 
information dessa personer ger oss. Detta kommer vi att diskutera vidare i avsnitteten 4.7 
förförståelse och 4.4 genomförande av intervjuer. 
 
Då företaget har fokus på organisationskulturen internt och under hösten 2014 och våren 2015 
har genomgått en rekryteringsprocess och anställt ny intern personal använde vi oss av 
bekvämlighetsurval. Samtidigt hade vi kriterier för personerna som vi valde intervjua och 
därför kan vår urvalsmetod även ses som strategiskt. Enligt Bryman (2013:194-195) innebär 
ett bekvämlighetsurval att urvalet består av personer som råkar finnas tillgängliga för 
forskaren. I detta fall hade vi nyanställda med olik lång tid in i deras introduktion. Med hjälp 
av bekvämlighetsurvalet i kombination med ett strategiskt urval kom vi i kontakt med fyra 
nyanställda som var lämpliga för vår studie och som vi därför valde att intervjua. Vi 
kontaktade även chefen för säljavdelning och chefen för leveransavdelningen för att kunna 
intervjua två ansvariga för introduktionen av nyanställda. Samtliga intervjupersoner delegerar 
våra arbetsuppgifter och kan därför ses som ansvariga över oss. Dock är chefen över 
leveransavdelningen vår formella chef. Anledningen till att vi nöjde oss med sex 
intervjupersoner var dels vår begränsade tidsaspekt, men vi ansåg också att det var viktigare 
att kunna gå in mer på djupet än att ha fler men ytliga intervjuer.  
 
De kriterier vi hade för urval av intervjupersoner bland nyanställda var att de skulle ha en 
anställningsperiod som inte fick överstiga åtta månader. Detta för vi ville intervjua personer 
som var i olika faser av introduktionen. De kriterier för urval av cheferna vi hade var att de 
under det senaste halvåret skulle ha ansvarat eller ansvarar för att introducera en eller flera 
nyanställda in i organisationen. Våra intervjupersoner är internt heltidsanställda. I studien 
deltog tre män och tre kvinnor och alla är mellan 24- till 40-år.  
 

4.3 Insamling av empiriskt material 
Som datainsamlingsmetod har vi valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Innan 
vi genomförde intervjuerna fastställde vi de teman som intervjuerna skulle beröra (se bilaga 1 
och 2). Bryman menar att tematisering av intervjuerna innebär en stor frihet för 
intervjupersonen att besvara frågorna på sitt eget sätt, samtidigt som forskaren kan leda 
samtalet till relevanta samtalsområden (Bryman 2013:415). Anledningen till att vi valde 
denna typ av intervju är att vi ville att intervjupersonen skulle känna stor frihet i hur denne 
svarade på frågorna, men att vi samtidigt enkelt skulle kunna leda samtalet i den riktning som 
var relevant för vår undersökning.  
 
Bryman menar att en intervjuguide innebär en kort strukturerad lista över vilka områden som 
skall täckas i den semi-strukturerade intervjun. Viktigt enligt Bryman är att forskaren är 
medveten om vad hen måste veta för att kunna besvara sin studies frågeställningar (Bryman 
2013:419).  
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Utifrån vårt syfte och frågeställningar utformade vi våra intervjuguider. Den första 
intervjuguiden riktar sig till chefer på företaget och fokuserar mer på hur de upplever sitt 
arbete med socialisation in i organisationskulturen. Den andra intervjuguiden utformades efter 
nyanställd personal, som fortfarande genomgick socialisationsprocessen då intervjuerna 
genomfördes. Båda intervjuguiderna inleddes med frågor om bakgrund, detta för att dels 
skapa en avslappnad stämning, och dels för att få information om intervjupersonernas position 
och tid inom företaget. Sedan delades intervjuguiderna in i tre huvudteman, vilka var: 
”Organisationskultur”, ”Introducering av organisationskulturen” och 
”Socialisationsprocessen in i organisationskulturen”. Intervjuguiderna avslutades sedan med 
två avslutande frågor, där intervjupersonerna gavs möjlighet att tillägga eventuell information 
som vi inte berört under intervjun.  
 
I utformningen av intervjuguiden formulerade vi frågor som inte skulle ses som ”känsliga” att 
ge ett ärligt svar till. Vi hade som avsikt att utforma frågor som var så öppna som möjligt, för 
att på sätt skapa möjligheten för intervjupersonerna att besvara frågan utifrån sina egna 
erfarenheter. Detta gjorde vi med avseende till det som Bryman förklarar vara essentiellt för 
semi-strukturerade intervjuer (Bryman 2013:415). Frågorna var även utformade på detta sätt 
då vi i studien var intresserade av subjektiva upplevelser av socialisationsprocessen in i 
organisationskulturen och ville därför förhålla frågorna så öppna som möjligt. Tematiseringen 
vi utförde gällande vår intervjuguide möjliggjorde dock att vi kunde förhålla oss till vår 
teoretiska referensram och därmed bibehålla den abduktiva ansatsen, trots att frågorna var 
öppna. 

4.4 Genomförande av intervjuer 
Då vi har gjort en fallstudie på ett företag valde vi att genomföra samtliga intervjuer i deras 
konferensrum, som vi på förhand bokade. I dessa rum håller informanterna till vardags 
arbetsintervjuer, vilket vi ansåg vara positivt då de befann sig i en trygg miljö. På så sätt hade 
även samtliga intervjupersoner samma förutsättningar. Vidare valde vi att inte intervjua 
deltagarna samtidigt, eftersom vi önskade att deltagarna skulle svara så fritt som möjligt och 
andra intervjupersoners närvaro skulle kunna hämma detta. 
 
Något som vi ställer oss kritiska till är huruvida vår professionella relation till 
intervjupersonerna har påverkat deras utsagor. Det finns en risk att intervjupersonerna vinklat 
sina svar för att inte skada vår relation. Då en av intervjupersonerna är vår närmsta chef är det 
möjligt att hennes utsagor till viss del varit utformade för att vi ska få en positiv bild av 
organisationen. Detta är något vi varit medvetna om och för att hämma denna risk valde vi att 
genomföra intervjuerna individuellt. Vi valde även att den av oss som genomfört intervjun 
även transkriberade densamma. Samtliga intervjuer utfördes under en veckas tid under april 
månad 2015 och varje intervju tog cirka en timme. För att på bästa vis underlätta 
transkriberingen valde vi att spela in intervjuerna med diktafon.  
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4.5 Transkribering av data 
När vi transkriberat data har vi ordagrant dokumenterat vad som sagts under intervju tillfället. 
Det innebär att vi, förutom sagda ord, även dokumenterat andra typer av utryck till exempel 
tvekanden eller skratt. Detta har vi gjort eftersom det underlättar att analysera vad som sagts 
under intervjun och det har hjälp oss att minnas omedvetna tolkningar som vi gjort.  
 
Då vi delade upp intervjuerna valde vi att den av oss som höll i intervjun även transkriberade 
densamma. Detta val gjorde vi med hänsyn till ovanstående text, alltså på grund av att 
personen som transkriberar inte bara hör vad som sägs, utan även kan minnas hur det sas. 
 

4.6 Analysmetod 
Kännetecknande för en kvalitativ analys är att forskaren systematiskt studerar och bryter ned 
sitt empiriska material för att generera ett resultat. Forskaren söker efter mönster och teman i 
sin analys för att skapa mening (Fejes och Thornberg 2012:32). I vår analys har vi tolkat vårt 
material utifrån en hermeneutisk tolkning. Vi ville tolka och förstå den insamlade empirin och 
finna de centrala delarna i intervjupersonernas utsagor och därför valde vi att använda oss av 
en hermeneutisk tolkning. Hermeneutiken har tre inriktningar där vi har valt att utgå ifrån den 
allmänna tolkningsläran. Denna innebär att man ständigt ställer enskilda textdelar i relation 
till helheten samt öppnar upp möjligheten att förstå metaforer. Med andra ord är det alltså 
förståelsen av det som sägs som är av vikt och inte en redogörelse av det som sägs. Forskaren 
uppmärksammar även återkommande uttryck från intervjupersonerna för att sedan ställa dessa 
emot varandra och på så sätt skapa en helhet av alla intervjuer (Fejes och Thornberg 2012:65). 
Under vår tolkning och analys av det empiriska materialet som vi fick in följde vi metodiskt 
Brymans modell för kodning. Vi valde att, efter transkriberingen, läsa igenom materialet ett 
par gånger för att ”lära känna” materialet. När vi kände oss bekväma och hade en helhetsbild 
över vårt material valde vi att koda materialet, vilket innebär att vi gjorde ett index över 
termer som bidrar till teoretiseringen av det empiriska materialet. Därefter valde att vi att 
granska koderna kritiskt och såg över om materialet var av relevans för teorin eller om vi 
behöver korrigera vår teoretiska grund. Efter att vi skapat en översikt av insamlat empiriskt 
material i förhållande till vår teori ansåg vi endast få korrigeringar var nödvändiga. Vi valde 
att addera Bangs begrepp förfäktade- och bruksteorier till vår teoridel. När vi sedan hade 
kodat material uppmärksammade vi återkommande utsagor från intervjupersonerna. Dessa 
utsagor kategoriserade vi sedan och skapade tre teman: Uppfattning av organisationskulturen, 
introduceringen av organisationskulturen samt att hitta sig själv i organisationskulturen. 
Denna tematisering genomfördes dels med hänsyn till de återkommande utsagorna men även i 
relation till våra frågeställningar för att kunna nå studiens syfte.  
 

4.7 Förförståelse  
Fangen (2005:49) menar att all förståelse vi har går att härleda till en förförståelse som vi 
alltid bär med oss, men samtidigt är det optimalt att gå in med ett öppet sinne när man 
påbörjar sin forskning. Denna krock gör det viktigt, enligt Fangen, att forskaren redogör för 
sin förförståelse om det som forskaren ska studera. Därför väljer vi här att redogöra för de 
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förkunskaper och förförståelse som vi har inom vårt studieområde. Vi är båda deltidsanställda 
på företaget som vi har studerat. Därför har vi erfarenhet och kommit i kontakt med 
organisationskulturen.  
 
Som vi ovan nämnt kan vår relation med intervjupersonerna påverka deras utsagor, på samma 
sätt som vår förförståelse kan komma att påverka vår analys av det empiriska materialet. Vi 
har därför i största möjliga mån bortsett från vår förförståelse och undvikit att ha förutfattade 
meningar. Vår förförståelse har gjort att vi har ett intresse för organisationskulturen och enligt 
Fejes och Thornberg bidrar det till att vi medvetandegör förförståelsen och på så sätt lättare 
ser vad det empiriska materialet erbjuder (Fejes och Thornberg 2012:72). Fangen trycker även 
på att avsaknad av förförståelse inom området kan leda till bortfall av intressanta teman i 
analysen (Fangen 2005:49). Därför ser vi positivt på att vi har gått in med en god förförståelse 
inom ämnet.  
 

4.8 Etiska principer 
Ett kvalitetskriterium för kvalitativ forskning är enligt Fejes och Thornberg bland annat att 
studiens metod ska innehålla ett etiskt värde. Det innebär att forskaren ska förhålla sig efter en 
god forskningsetik (Fejes och Thornberg 2012:227). Detta görs genom att ta hänsyn till de 
etiska principer som gäller inom forskning. Bryman lyfter upp fyra utav dessa principer. De 
han talar om är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att berörda personer måste bli informerade av 
forskaren om undersökningens syfte. Det innebär också att deltagarna är medvetna om att 
deras deltagande är frivilligt och de har rätt att avsluta sin medverkan när de vill. 
Samtyckeskravet innebär att forskaren inte kan tvinga personer att delta i studien, deltagarna 
har alltså själva rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet handlar om att 
uppgifter om deltagarna ska behandlas med konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att de 
uppgifter forskaren erhåller från deltagarna endast får användas för studiens syfte (Bryman 
2013:131-132).  
 
I vår studie har vi förhållit oss till dessa krav på följande sätt; deltagarna informerades innan 
intervjun genom ett informationsbrev (se bilaga 3) där studiens syfte samt varför deras 
deltagande var viktig framgick. På så sätt fyller studien kravet om information. Innan 
intervjun var vi noggranna med att informera deltagarna att deras medverkan var frivillig. I 
informationsbrevet underrättar vi även om att de själva får avgöra om de vill medverka och att 
uppgifterna vi tar del av endast används för vår studies ändamål. Eftersom vi har en 
professionell relation med intervjupersonerna blir dessa inte anonyma för oss, men i 
informationsbrevet underrättar vi dem att vi behandlar deras uppgifter med konfidentialitet. 
 

4.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
När vi talar om i vilken utsträckning studien kan upprepas kommer vi in på extern reliabilitet. 
Intern reliabilitet handlar bland annat om att man vill uppnå en konsensus om hur 
medlemmarna i ett forskarlag tolkar det de ser och hör, samt att man utför studien på ett 
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konsekvent sätt. Detta genom att man till exempel ställer samma (det vill säga liknande) 
frågor till intervjupersonerna. Validitet handlar om att de undersökningar som görs under 
studien är relevant för det som forskaren avser att studera. Detta kallas för intern validitet. 
Den externa validiteten sammanfattar hur pass generaliserbar studiens resultat är till andra 
sociala kontexter (Bryman 2013:352). 
 
Det finns ingen entydighet bland kvalitativa forskare om huruvida reliabilitet och validitet är 
relevant när det kommer till kvalitativa undersökningar. Då kvalitativa forskare inte har någon 
”mätning” i fokus när det gäller deras studier. För att öka validiteten och bemöta denna 
begränsning har vi tagit god tid på oss att läsa på om företagets värdegrunder, deras historia 
och har även under intervjuerna ställt frågor som rör andra aspekter om företaget så som 
arbetsuppgifter och inte enbart fokuserat på organisationens kultur. Detta tror vi ökar 
valideten då vi fick en bild av företaget som organisation och inte enbart som kultur och 
kunde därefter få en helhetsbild av organisationen vi skulle studera. Det är även svårt att 
uppfylla en hög extern reliabilitet i vår studie då vi studerar sociala fenomen och det är svårt 
att ”låsa” en social miljö och på så sätt göra den replikerbar. För att öka vår studies reliabilitet 
har vi försökt att beskriva i detalj i detta avsnitt hur vi gått tillväga vid studien. Det ger läsaren 
en bild av hur vi gjort i vår studie och det bedömer vi kan höja reliabiliteten. (Bryman 
2013:352). 
 
Gällande vår studies generaliserbarhet är vi väl medvetna om att denna påverkas negativt av 
det faktum att vi genomfört en fallstudie. Intervjupersoners åsikter och upplevelser kan med 
största sannolikhet inte vara representativt för alla individer i samma situation. Samtidigt kan 
denna fallstudie jämföras med andra kvalitativa studier inom området och på så sätt fungera 
som arbetshypotes (Fejes och Thornberg 2012:230). Genom att läsa en kvalitativ studie kan 
läsaren göra en analytisk generalisering. En sådan innebär att man gör en väl överlagd 
bedömning i vad mån resultatet från en undersökning kan ge vägledning för vad som kan 
hända i en annan situation. Vårt forskningsresultat tillhandahåller då ett forskningsperspektiv 
snarare än en sanning (Fejes och Thornberg 2012:230).  
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5. Resultat och analys  
I detta avsnitt redogör vi för det material vi införskaffade under intervjuerna. För att skapa 
en sammanhängande helhet och underlätta för läsaren kommer resultatet att analyseras i 
relation till våra valda teorier löpande i texten. I vår kodning av materialet har vi tematiserat 
centrala teman som framkommit i alla sex intervjuer. De centrala teman är: Uppfattning av 
organisationskulturen, Introduceringen av organisationskulturen samt Att hitta sig själv i 
organisationskulturen.   
 
För att upprätthålla anonymiteten hos intervjupersonerna har vi valt att presentera de med 
fingerade namn. Nedan redogör vi för intervjupersonerna, deras ålder och anställningstid: 

- Elsa, 24 år, en månad, 
- Lisa, 26 år, tre månader,  
- Erik, 33, åtta månader, 
- Klas, 28 år, åtta månader.  
 
De chefer som vi intervjuat är:  
- Håkan, 40 år, som har en anställningstid på 4 år och en position som teamchef på 

säljavdelningen samt,  
- Pernilla, 27 år, som även hon har en anställningstid på 4 år och en position som 

teamchef på leveransavdelningen. 
 

5.1 Uppfattningen av organisationskulturen 
Det som framkom i samtliga intervjuer var en tydlig uppfattning av organisationen och dess 
identitet. Vad organisationen har för värderingar, hur de yttras och förmedlas – men kanske 
framförallt: vad organisationen är. En intressant aspekt av uppfattningen av 
organisationskulturen är att samtliga intervjupersoner tenderar att ha samma bild av den 
oavsett position och hur lång deras anställningstid är. Detta indikerar att Bangs (1999) 
resonemang kring grundläggande antaganden går att applicera på intervjupersonernas 
uppfattningar kring organisationskulturen. Detta eftersom organisationskulturen verkar ha 
blivit för givet tagen av samtliga intervjupersoner och på så sätt blivit en social realitet utan 
variation. Organisationskulturen kommer till uttryck på olika sätt enligt intervjupersonerna, 
men det som är unikt för organisationen enligt samtliga intervjupersoner är att organisationen 
aktivt och dagligen jobbar med sin organisationskultur. De framhäver framförallt de 
värderingsgrunder och kärnvärden som organisationen står för. Här nedan beskriver Pernilla, 
på frågan om varför hon anser att några av medarbetarna i hennes team är förebilder gällande 
kulturen, vilka de olika värderingsgrunderna är och innebörden av dessa. 
 

För att de har alla parametrar i den här kulturen, alltså de har beat 
yesterday – vilket betyder att alltid slå gårdagen och alltid vilja leverera 
lite bättre, vara utvecklingsbenägen, alltid vara hungrig, vara öppen på 
feedback. […] Sen har vi share energy som handlar om att inte… äh, eller 
det handlar om att dela med sig med energi och se till att klimatet och 
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arbetsmiljön är positiv och se till att den är peppande och man ser till att 
sin egna dåliga morgon inte går ut över teamet. Ähm, eller kanske ett show 
heart som kan vara alltifrån att hämta en kopp kaffe till varandra till att 
hjälpa varandra att hålla intervjuer eller ge varandra en kram när den ena 
mår dåligt. Det finns definitivt förebilder och jag är väldigt noggrann i att 
de ska veta om att de är förebilder (Pernilla).  
 

Pernilla beskriver här ovan de tre kärnvärden som hennes organisation arbetar efter och 
förklarar vad dessa kan innebära. Bang menar att värderingar är ett kulturinnehåll som 
innebär att ett sätt att agera är att föredra framför ett annat (Bang 1999:50). Vi tolkar 
Pernillas uttalande som att det är dessa tre värderingsgrunder hon vill framhäva som 
hennes organisations viktigaste kärnelement för organisationskulturen. Pernilla som är 
chef beskriver här de uttalade värderingsgrunderna som finns, dessa skulle kunna ses 
som förfäktade teorier. Med andra ord uttalade värderingar som anställda menar att de 
tror på och är medvetna om. Förfäktade teoriers motsats är bruksteorier som handlar om 
hur de uttalade värderingarna faktiskt efterlevs (Bang 1999:51-52). Pernillas 
beskrivning av värdegrunderna är då det som kommer ifrån ledningen och en 
beskrivning av vad, exempelvis beat yesterday, innebär. Huruvida dessa efterlevs 
beskriver Lisa, som enbart varit anställd i tre månader, i nedanstående citat. 
 

Dels så har vi tre budord, eller vad man ska säga. Då är det show heart, beat 
yesterday och share energy som vi har. De skulle jag väl säga att alla mål, 
hur man beter sig och ja, alla uppföljningar och möten, introduktioner och 
så vidare baseras på de tre budorden. [...] Alltså, man har ju förstått liksom, 
dels så berättade de om kulturen på introduktionen, om hur budorden togs 
fram, att alla anställda fick skicka in de dom tänker på när dom tänker på 
[företaget]. Men sen har man fått se mer i vardagen hur man faktiskt 
praktiserar dem här, för jag kan tänka mig att företag ofta tar fram några 
värdeord som man står för, men att man kanske inte riktigt lever dem. Men 
det tycker jag visar sig, dels på våra måndagsmöten, man delar ut kort till 
varandra. Då delar man ut kort för att liksom lyfta varandra lite extra, 
utifrån de här värdeorden. Det känns ändå som att, skulle man jobba här en 
dag, så skulle man märka i alla fall två av tre ord, bara genom att vara här 
(Lisa).  

 
Det blir alltså tydligt efter Lisas utsagor om hennes uppfattning av organisationskulturen att 
de värderingar som företaget strävar att förmedla faktiskt blir förmedlade genom bland annat 
kortutdelning och därigenom bruksteorier. Att detta blivit möjligt tolkar vi genom Bangs teori 
att bruksteorier uppstår om man använder de värderingar som verkligen finns i företaget 
(Bang 1999:53). I ovanstående citat beskriver Lisa hur värderingar tagits fram, genom att 
anställda fick vara delaktiga i beslutet om vad som skulle värderas inom organisationen. På så 
sätt undviker man att värderingsgrunderna endast förblir förfäktade teorier och möjliggör för 
dem att bli bruksteorier. Lisa beskriver även en så kallad kortutdelning, något som samtliga 
intervjupersoner har tagit upp som ett sätt att uttrycka organisationskulturen. Enligt Bang 
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uttrycks bruksteorier genom ceremonier och ritualer för att belöna medarbetare inom 
organisationen om denne har efterlevt organisationskulturen (Bang 1999:52). Vilket är ett 
ytterligare exempel på att de värderingar och dess innebörd som Pernilla beskriver inte enbart 
är någonting som ledningen och chefer har nedskrivet på papper, utan är något levande och 
som dagligen praktiseras medarbetare emellan.  

 
Dessa kort som Lisa och samtliga intervjupersoner nämner är också ett exempel på fysiska 
objekt där organisationskulturen blir synlig. Ett kort där det exempelvis står ”Show Heart” har 
en viss innebörd inom organisationen, som även Pernilla var inne på. Men i slutändan är det 
enbart ett kort som fått en laddning av medarbetarna som är medlemmar i organisationen. Mer 
exempel på den fysiska miljön är även någonting som Klas har uppfattat, trots att han enbart 
har en anställningstid på åtta månader. Han beskriver miljön här nedan.  
 

Ja, ähm. Färg och formspråket [på den fysiska arbetsplatsen] skulle jag 
säga är ljusa gråa nyanser också våra värderingsord som finns liksom 
runt om i lokalerna, och ja, vad ska man säga mer. Allting är enhetligt i 
form av små detaljer ifrån lampor, skyltar, möbler, möblemang. Det 
finns en tydlig tanke med hur det ser ut då det går igen på alla 
[företagets] kontor i hela Sverige. (Klas).  
 

Det färg- och formspråk som Klas beskriver ovan är alltså de fysiska objekt och ting som vi 
då tolkar som exempel på de materiella uttryck organisationen använder sig av som 
kulturuttryck (Bang 1999:71). Detta sätt att uttrycka sin kultur är även ett sätt att upprätthålla 
den. Även om värderingsorden som Klas beskriver sitter runtom i lokalerna, har de återigen 
en speciell innebörd för medlemmarna inom organisationen. Han nämner även att det en finns 
en tydlig tanke med utformning av hans arbetsplats. Detta är även något som är genomgående 
i intervjuerna med cheferna på företaget. Cheferna menar att tanken är att oavsett om du är 
kandidat, konsult eller kund till företaget ska du få en tydlig bild av vad företaget 
representerar. Tanken bakom utformning är även, enligt cheferna, att intern personal ska 
kunna arbeta på varierande orter men samtidigt känna att de är inom samma företag.  
 

5.2 Introduceringen av organisationskulturen 
Förmedlingen av värderingar är någonting som företaget lägger fokus på redan vid 
introduktionen, eller som Klas även nämner under vår intervju, redan under avtalsskrivningen. 
Klas berättade för oss att han fick en pärm med information om hans anställning. Han kunde i 
denna pärm finna dels dokument gällande hans anställningsvillkor, men även ett enskilt 
policydokument där information om företagets kultur förmedlades. Ett sätt som företaget 
arbetar med att introducera organisationskulturen för nyanställda är någonting som chefen 
över säljteamet Håkan går in på när vi talade om de tidigare nämnda värderingskorten. 
 

Sen har man kanske också satt in det i facket att ”du fick ett show 
heart-kort för att jag gillar att du gjorde någonting utan vinnings skull” 
eller vad det skulle kunna vara. Och jag menar, på det sättet blir det ju 
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också tydligare hela tiden mot den nyanställda för då ser ju de lite hur 
hjulen snurrar. Äh, och… ibland är det ju till och med som så att man 
kanske uttrycker det inför grupp också och berömmer en person för den 
har just starka egenskaper som är åt någon av de här värderingarna. 
Och det sänder ju också ut signaler mot en anställd om vad det är som 
är, och vad man berömmer. Vilka beteenden man är ute efter (Håkan). 

 
Håkan menar här att genom utdelningen av detta kort kan man i tidigt stadium förmedla ett 
eftertraktat beteende. Denna kortutdelning tolkar vi utifrån Bangs (1999) resonemang kring 
grundläggande antaganden. Kortutdelningen i sig är ett grundläggande antagande för hur man 
belönar kollegor för prestationer. Det verkar vara ett underförstått och för givet taget sätt att 
visa uppskattning gentemot sina kollegor. Genom att lyfta beteenden som går i linje med 
värdeorden kan företaget även statuera ett exempel för hur en nyanställd förväntas bete sig på 
arbetsplatsen. Vi tolkar detta utifrån Goffmans teori om fasad. Enligt Goffman träder vi in i 
roller med redan förutbestämda förväntningar på vilket sätt vi ska agera inom den specifika 
rollen (Goffman:2013:33). Genom att arbeta på detta sätt som Håkan beskriver, skapar 
företaget en abstrakt och stereotypisk förväntning på den nyanställde gällande hur denna ska 
agera och den nyanställda får då en uppfattning om vad som är ett accepterat socialt beteende 
på arbetsplatsen. Detta är något som även Erik uppfattade tidigt i sin anställning och redogör 
för det eftertraktade beteendet i citatet nedan.  
 

Men det är väl mer att man kan känna att det är svårt att känna att en 
förebild är väldigt olik en själv, som vissa delar, till exempel har vi en 
senior säljare där jag ser vissa likheter mellan oss, det här drivet, och att 
man är jäkligt på hela tiden och det har gått väldigt bra för honom, så 
det är lätt att man försöker att kopiera honom, så är det ju. Han är ju en 
bra kollega och visar framfötterna och han lever upp till värderingarna 
som finns här hos oss, så lite som han är önskar jag att andra kunde 
uppfatta mig, om du förstår vad jag menar (Erik). 

 
Det som Erik beskriver här, och även någonting som varit återkommande i våra intervjuer 
med nyanställda, tolkar vi som att det finns tydliga förebilder på företaget. Det finns en tydlig 
referensgrupp av längre anställd personal vars beteende anses vara eftertraktad. 
Medlemmarna i referensgruppen kallas teoretiskt för signifikanta andra och är de personer 
som vi dels tar efter men också vill efterlikna (Bauman och May 2010:41). Eriks utsagor om 
den seniora säljaren talar för att det finns signifikanta andra som avgör hur Erik väljer att 
agera men också avgör vad han vill få för uppfattning. Detta talar även för att de nyanställda 
på företaget använder sig av förebilder under deras socialiseringsprocess. Något som Filstad 
tryckte på att nyanställda gör när de kommer in i en organisation och använder sig av 
företaget som en stöttepelare (Filstad 2004:165).  
 
När vi diskuterade just det här om förebilder och vad som var ett eftertraktat beteende på 
företaget med våra intervjupersoner var det genomgående att de nyanställda såg deras chefer 
främst som förebilder. I yrkeslivet kan chefer ses som så kallade normativa referensgrupper 
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enligt Bauman och May (2010:42) då de fastställer hur vi ska agera i olika situationer. 
Förutsättningen för detta är att cheferna anses vara förebilder och därmed signifikanta andra 
och detta var någonting som Elsa, med en anställningstid på en månad, beskriver i 
nedanstående citat.  
 

Ja men, jag tänker framförallt på min chef. Hon är så ung och duktig på 
att hålla struktur, men jag vet inte, har en positiv attityd till alla och hon 
finns till för alla verkligen. Jag är så imponerad över henne och förstår 
inte hur hon hinner, ja men hon är snäll och tålmodig med allt och alla. 
Det är väl det jag tänker. Hon räcker liksom till åt alla håll, sen så lever 
hon verkligen upp till våra värdeord! Hon är liksom värdeorden 
förkroppsligad, och det är något jag verkligen respekterar. Sen har hon 
ju, men hon har tagit initiativ för att jag ska komma in i gruppen, sett 
till att jag varit med och dragit med mig till grejer. Vi har haft en dialog 
också om min första tid, så det är främst det, hon har tagit 
huvudansvaret för mig känns det som (Elsa). 

 
Att Elsa då, som hon beskriver, haft sin närmsta chef som dels stöttepelare men 
också förebild under hennes första månad på företaget tolkar vi genom Blumers teori 
symbolisk interaktion. Teorin innebär att vi skapar mening av vår omgivning genom 
ett socialt samspel och när vi konfronteras med vår omgivning måste vi tolka och 
kategorisera den för att sedan kunna agera i enlighet med det som ses som accepterat 
beteende (Blumer 1986:5,15). Under sin första månad när Elsa konfronteras med, för 
henne, den okända miljön på företaget har hon alltså observerat sin närmsta chef för 
skapa en bild av hur värdeorden ser ut i vardagligt beteende. Hon beskriver sin chef 
som ”värdeorden förkroppsligad” och har alltså då på enbart en månad fått en bild av 
hur man ska agera utifrån värdeorden inom företaget.  
 
Hur dessa värdeord tolkas, kategoriseras och sedan mynnar ut i ett beteende är även 
någonting vi har diskuterat vidare med våra intervjupersoner. I nästa avsnitt kommer 
vi att redogöra för de utsagor som handlar om att ta till sig värdeorden och att hitta 
ett sätt, eller sitt sätt, att agera utefter dem. På så sätt skapar de nyanställda inte bara 
en mening av sitt företag utan när de väl accepterar värdeorden och agerar på sitt sätt 
utifrån dem har de även hittat sin plats i organisationen. 
 

5.3 Att hitta sig själv i organisationskulturen 
Genomgående för våra intervjuer var att varje intervjuperson ville betona att den individuella 
tolkningen av värderingarna anses vara viktig vid introduceringen av företagets 
organisationskultur. Vid våra intervjuer, med både chefer och nyanställda, nämndes det att det 
finns en grundläggande definition av till exempel ”Show heart” och att den handlar om att 
vara omtänksam. Men sedan vad omtänksam är för en person kan vara något helt annat för en 
annan. I vår intervju med Pernilla är detta någonting som hon är väl medveten om och 
uppmuntrar de nyanställda till att tolka värderingarna individuellt. Hon beskriver det mer 
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utförligt nedan när hon ska besvara frågan om hon upplever att det finns utrymme att vara sig 
själv på hennes arbetsplats.  
 

Men jag tror också att man kan uppleva det på olika sätt om man är 
medarbetare eller chef här. Jag tror att man som medarbetare ännu mer 
upplever att man kan vara sig själv. Äh, att man är väldigt accepterad 
och man kan få sväva ifrån i sin personlighet. Men man får liksom inte 
frångå våra värderingsgrunder. Och det är viktigt att säga att det som är 
share energy för mig och vad det är för min medarbetare, det behöver 
överensstämma men vi kan dela energin på olika sätt. Man behöver inte 
vara stöpta i samma form (Pernilla). 

 
Pernilla beskriver här att det finns utrymme för hennes medarbetare att vara sig själv, 
så länge man inte frångår värderingsgrunderna i företaget. Vi tolkar Pernillas utsagor 
som att det finns en grund att agera utefter men sedan får medarbetarna skapa sin 
uppfattning av hur man, till exempel som Pernilla nämner, delar energi. Goffmans 
teori om att man träder in i en roll i teamframträdanden förutsätter att man dels tar till 
sig den praxis som råder, men även lojalitet, disciplin och försiktighet är avgörande 
faktorer för att scenframträdandet ska bli lyckat (Goffman 2013:199). Vi tolkar att 
företaget skapar en grunduppfattning om lojalitet, disciplin och försiktighet gentemot 
”teamet” i förhållande till organisationskulturen genom kontinuerlig dialog med de 
anställda om kulturen. Vi gör denna tolkning på grund av att de nyanställda 
medarbetarna inom företaget har beskrivit hur deras definition av värdegrunden togs 
upp redan vid introduktionen och diskuteras på månadsbasis i samtal med deras chef. 
Klas beskriver företagets arbetssätt nedan när han besvarar samma fråga som Pernilla 
fick ovan. 
 

Ja, jag fick en… ett långt pass där vi pratade kultur egentligen och vad 
det innebär för [företaget] och jag minns att vi hade ett litet, jamen 
workshops kring det också på plats under introduktionen där vi fick 
jobba och jamen sätta våran prägel på vad Show heart, share energy 
och beat yesterday är för någonting egentligen för oss som var där 
öppet. Och det är något vi pratar om även här också, pratar om det i 
mina månadssamtal med min chef till exempel så absolut (Klas).  

 
Genom detta kontinuerliga fokus på vad värdegrunderna betyder för medarbetarna 
själva tolkar vi det som att företaget bygger upp en lojalitet, disciplin och försiktighet 
bland sina nyanställda. Detta för att de nyanställda ska kunna känna att när de 
hamnar i olika situationer ska de veta hur man ska agera, eller ha uppfattningen om 
vad de ska basera sitt agerande på, för att vara goda representanter för företaget.  
 
Det är just det här fokus som varit det mest genomgående temat under alla intervjuer. 
Företaget vi har träffat jobbar från starten av en nyanställning och kontinuerligt 
under anställningstiden med organisationskulturen. Det är en medveten strategi och 



	   23	  

det finns en tydlig tanke bakom detta sätt att arbeta. Vi vill därför avsluta detta 
avsnitt med ett citat från intervjun med Pernilla då hon beskriver att hon själv, när 
hon nyanställt någon, lägger mer vikt på organisationskulturen än något annat 
arbetsmoment för den nyanställda.  
 

[…]jag tycker att det är viktigt att det går snabbt att de känner sig 
välkomna och liksom behövda och att de känner att de hamnat på ett 
väldigt accepterande ställe där man kan ha väldigt kul. Men det är inte 
lika viktigt att man snabbt kommer upp i resultat, utan snarare att man 
visar vilja att komma upp i resultat. Ähm… var det svar på frågan?  
 
M: Äh, ja. Så med andra ord så är det viktigare att komma in i kulturen 
snarare än att komma in i arbetsuppgifterna?  
 
Ja.  
  

5.4 Slutsats 
Syftet med denna studie är att få en ökad kunskap och fördjupad förståelse för upplevelsen av 
den organisatoriska socialisationsprocessen för nyanställda, med fokus på socialiseringen in i 
organisationskulturen. Vår avsikt är att söka dels hur en organisationskultur överförs till en 
nyanställd genom aktivt arbete från organisationen men också hur organisationskulturen och 
presentationen av den uppfattas av de nyanställda. För att kunna uppnå vårt syfte utformade vi 
tre frågeställningar vilka vi nedan avser att besvara.  
 
Den första frågeställningen är: Hur kan en organisation arbeta med den organisatoriska 
socialisationsprocessen? Svaret på denna fråga framgår i nästintill varje fråga under 
intervjutillfällen med de olika personerna vi träffat. Det finns en tydlig medvetenhet och 
strategi när det gäller organisationskulturen inom det företag vi har utfört våra intervjuer på. 
Organisationskulturen är någonting som det läggs stor vikt på att redan i samband med 
signerandet av anställningsavtalet ges det även ut policydokument till en nyanställd om 
kulturen, klädkoder samt de värdeord som organisationen står för. Att sedan vid 
introduktionen lägga enskilda pass som enbart handlar om organisationens kultur och genom 
workshop ge de nyanställda en chans att sätta sin egen prägel på vad värdeorden innebär för 
dem är ytterligare exempel på hur organisationen snabbt introducerar sin organisationskultur 
för nyanställd personal. Vi avsåg att undersöka hur arbetet med organisationskulturen går till 
vid den organisatoriska socialisationsprocessen, men under studiens gång visade det sig att 
företaget inte nöjer sig med att enbart presentera dess organisationskultur utan använder sig 
även av den i sitt vardagliga arbete. Samtidigt har vi uppmärksammat att det finns tydliga 
grundläggande antaganden gällande organisationskulturen. Vårt resultat har visat att alla 
verkar dela uppfattning av vad organisationskulturen innebär. 
 
Det framgick i våra intervjuer att organisationskulturen är någonting som diskuteras på 
månadsbasis vid så kallade månadssamtal med varje medarbetare, oavsett anställningstid. Att 



	   24	  

företaget även har byggt upp en feedbackkultur som bygger på kort som vi varit inne på är 
också ett exempel på hur företag kan arbeta med sin kultur. Det mest påtagliga arbetet med 
organisationskulturen på företaget är dessa kort. Genom att kontinuerligt dela ut dessa 
värderingskort är kulturen alltid närvarande och precis som Håkan var inne på, ger det chans 
för nyanställda på företaget att få klart för sig vad ett ”Show Heart”-beteende faktiskt är.  
 
Vår andra frågeställning är: Hur upplever nyanställda att de har socialiserats in i 
organisationskulturen? Av resultatet framgår det att, oberoende av anställningstid på 
företaget, finns det en entydig uppfattning av organisationen och dess kultur, vilket är ett 
tecken på att överföringen och presentationen av organisationskulturen får ses som lyckad. 
Men med denna frågeställning har vi även som avsikt att belysa upplevelsen av att 
socialiseras in i organisationskulturen. Något som är återkommande i alla intervjuer med de 
nyanställda är vikten av att skapa sig en egen bild av organisationskulturen. Precis som vi 
presenterar i vårt resultat har cheferna som ambition att inte ”stöpa alla ur samma form” och 
att varje individ ska ges möjlighet att skapa sin bild av vad kulturen är. Detta tycks ha präglat 
uppfattningen av socialisationsprocessen hos de nyanställda. Något vi finner intressant är 
även att mer än hälften av de nyanställda som vi intervjuade använde sig av sina kollegor och 
chefer för att anamma organisationskulturen. Så svaret till vår andra frågeställning finner vi i 
en kedja som går att bryta ned i fyra steg. 1. Tydlig information från organisationen genom 
introduktionspass enbart avsedda för organisationskultur. 2. Möjligheten att genom 
exempelvis workshops diskutera och sätta sin prägel på vad värderingsorden innebär för 
individen själv. 3. Observation av kollegor och chefer i jobbrelaterade sammanhang. 4. 
Agerande baserat på en kombination och en kategorisering av observation och information 
som framkommit i de tre tidigare stegen. Denna kedja anser vi vara ett tydligt exempel på hur 
meningsskapande genom symbolisk interaktion kan gå till i verkliga livet.  
 
Slutligen är vår sista fråga: Vilken betydelse anser chefer och nyanställda att socialisation in i 
organisationskulturen har? Det framkommer i intervjuerna med cheferna på arbetsplatsen att 
socialiseringen av en nyanställd är en arbetsuppgift som är väsentlig för att denne ska kunna 
utföra sitt jobb. Det framkommer även att när en nyanställd kommer in på ett nytt företag är 
det lika viktigt att komma in i gruppen som det är att få sina inloggningsuppgifter. Chefernas 
utsagor visar vidare att det är lika viktigt att de nyanställda kommer in i gruppen som att de 
snabbt kommer upp i goda arbetsprestationer. Det går alltså inte att säga att det ena är 
viktigare än det andra. På företaget verkar socialisationsprocessen in i organisationskulturen 
ses som vilken given arbetsuppgift som helst och på så sätt ligger den högt upp på företagets 
prioriteringslista vid en nyanställning. 
  



	   25	  

6. Slutdiskussion 
I detta avsnitt kommer vi inledningsvis att jämföra vårt resultat med den tidigare forskning vi 
presenterade under avsnitt 2 i denna uppsats. Därefter för vi en diskussion om resultatet från 
vår studie i helhet. Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning.  
 
 

6.1 Resultat i relation till tidigare forskning 
Resultatet i vår studie överensstämmer till stor del med Taorminas (2009) tredje definition av 
organisationskultur i hans studie. Denna typ av kultur kallas för stöttande organisationskultur. 
I vårt resultat framkommer det tydligt att företaget vi undersökt har en organisationskultur 
som präglas av personlig frihet genom att företaget uppmanar medarbetarna att skapa sin bild 
av dess värderingar. Den stöttande organisationskulturen kännetecknas även av samarbete, 
vilket blir tydligt i företaget då de värderingsgrunder som företaget har skapas då man 
exempelvis delar med sig av energi och på så sätt förmedlar ”Share energy.” Dessa är faktorer 
som lägger till grund för Taorminas resonemang kring en stöttande organisationskultur.  
 
I Saks och Grumans (2011) studie kom de med förslag om ett nytt tänkande kring 
organisatorisk socialisation. Detta förslag innebär att man ska lämna den kognitiva 
inlärningsprocessen, som bygger på en enkel informationsöverföring, och istället ta hänsyn till 
de nyanställdas engagemang och motivation. Detta förslag är någonting som stärks av vår 
studies resultat och som tydligt används av företaget i vår studie. Istället för information från 
ett håll så finns det en kontinuerlig dialog mellan chefer och medarbetare vid deras 
månadssamtal om organisationskulturen. På så sätt blir organisationskulturen på företaget 
någonting som skapas genom interaktion och självuppskattning. Dock kvarstår fortfarande 
spår av denna kognitiva inlärningsprocess, då det finns en tydlig värderingsgrund som inte 
längre är föremål för förhandling. På så sätt sker skapandet av kulturen genom interaktion och 
självuppskattning utifrån dessa grunder. 
 
Resultatet från vår studie överensstämmer med resultat från Filstads (2004) studie om 
förebilder vid en mäklarbyrå. Filstads resultat visade sig vara att nyanställda använder chefer 
och kollegor som verktyg för att orientera sig själva i organisationen och på så sätt finna ett 
accepterat beteende. Filstads resultat stärks av vår studie då det framkom i våra intervjuer att 
de nyanställda använder sig av förebilder för att sedan agera därefter. Samtidigt finns det en 
tydlig strategi och medvetenhet kring detta från chefers håll, då man implementerat ett 
feedbacksystem i form av kort för att visa vad som är eftersträvat beteende i relation till 
organisationskulturen.  
 
Den tidigare forskning som går att liknas mest med vår studies resultat är studien från Harvard 
av Cable m.fl (2013) som resulterade i en uppmaning till företag att se individen vid en 
nyanställning. Resultatet av deras studie visade att en organisatorisk socialisering som 
fokuserar på individens egna drifter resulterar i högre produktivitet och kvalité. Genomgående 
för alla våra intervjuer och för hela vår studies resultat är att företaget vi undersökt 
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individanpassar sin socialiseringsprocess. Samtidigt som alla nyanställda genomgår samma 
introduktionsschema och eftersträvar samma värderingar och mål, lyckas företaget ta hänsyn 
till den enskilda individen som anslutit sig till företaget. På så sätt ger företag den nyanställda 
möjlighet att hitta sig själv i organisationskulturen och finns samtidigt där och stöttar den 
nyanställda i rätt riktning.  
 

6.2 Diskussion kring studiens resultat 
Intressanta aspekter som dykt upp vår studies gång är främst vad som egentligen händer när 
man arbetar med organisationskultur. När man till exempel säger att ett beteende är önskvärt 
säger man samtidigt att ett annat beteende inte är det. Detta är kännetecknande för 
organisationskultur enligt Bang (1999). Utan att faktiskt säga det, och lägger en positiv 
värdering i ett beteende, kan alltså företag styra medarbetarnas beteende i en för företaget 
önskvärd riktning utan att medarbetarna är medvetna om det eller att ledningen är medvetna 
om vad de förmedlar. Tänker man ett steg längre, kan man fråga sig vilka processer det är 
som faktiskt sker. Företaget har en tydlig värderingsgrund som baseras på tre värdeord. En av 
dessa, som intervjupersonerna förklarat, är beat yesterday vilket innebär att aldrig nöja sig 
med sitt arbete och alltid sträva efter förbättringar. Men frågan blir då: vad innebär detta 
egentligen? Vad innebär det att ha en värdegrund som handlar om att sätta ett ouppnåeligt mål 
för medarbetarna inom organisationen? Det har inte framkommit i intervjupersonernas 
utsagor att detta ska vara någonting negativt, men en fråga vi ställde oss under arbetets gång 
var om detta egentligen handlade om en viss form av maktutövning. Ett företag med denna 
värdegrund skapar engagemang och motivation bland medarbetarna, men i slutändan mynnar 
det ut i lönsamhet för organisationen. En retorisk fråga är då: på vems bekostnad sker denna 
lönsamhet? Dock tycker vi att det säger sig själv att ett företag vill vara lönsamt och företaget 
vi har undersökt har visat ett tydligt uppskattningssystem för att visa medarbetarna deras 
tacksamhet. När man uppvisar ett accepterat beteende belönas man av kollegor i form av ett 
kort som syftar till att ge beröm till medarbetaren. På så sätt upplever vi att företaget, genom 
organisationskulturen, upprätthåller en balans mellan medarbetarnas behov och företagets 
lönsamhet.  
 
Som ny på ett företag vill säkerligen individer känna att de passar in och inte bli utlämnade. 
Med detta i åtanke vill vi lyfta diskussionen om den grundläggande orsaken till varför en 
nyanställd accepterar en organisationskultur. Detta mynnade ut i en fråga vi ställde oss: om 
detta spelar in på något sätt i vår studie? Majoriteten av de personer vi intervjuat är relativt 
unga och har inte många års arbetslivserfarenhet. Det innebär att dessa personer kanske inte 
har kommit i kontakt med många organisationskulturer. Detta skulle kunna innebära att man 
accepterar organisationskulturen eftersom man inte har någonting att jämföra tillsammans 
med denna säkerliga känslan att man vill passa in. Men två av de sex intervjupersoner vi 
träffat, varav en är nyanställd, är lite mer erfarna på arbetsmarknaden. Det intressanta och det 
som även ger svar på om det har någon betydelse för studien är att samtliga intervjupersoner, 
oavsett arbetslivserfarenhet, har en gemensam uppfattning om företaget och dess kultur. Detta 
visar att oavsett bakgrund, kan man genom denna form av stöttande organisationskultur, 
lyckas med socialisationsprocessen in i kulturen. 
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Vi tycker att det är just detta som är mest tydligt i vår studie, att socialisationsprocessen blir 
lyckad vid detta aktiva arbete. Alla personer är uppenbart insocialiserade i 
organisationskulturen och känner att de har hittat sig själv inom den oavsett tid på 
arbetsplatsen. Med andra ord har vi funnit en indikation på att detta är ett effektivt sätt att 
aktivt arbeta med socialiseringen in i organisationskulturen i den här typen av organisationer. 
 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Under vår studie har vi lagt fokus på socialisationsprocessen in i organisationskulturen. I 
samband med vår studie har vi berört området att organisationer ser till den nyanställdes egna 
behov och motivationsfaktorer vid socialisationsprocessen. Dock har vi bara berört detta 
område och lyfter det som en avgörande faktor vid socialiseringen. Det hade därför varit 
intressant att gå in mer på djupet vad dessa motivationsfaktorer kan vara och vad det kan 
innebära för den enskilde aktören när dessa behov och motivationsfaktorer blir uppfyllda.  
 
En intressant aspekt som man även kunde undersöka närmare är att bemöta den 
organisatoriska socialisationsprocessen utifrån den diskursiva maktutövningen. Vi har berört 
detta ämne, om än lite, i vår diskussion ovan. Men då studiens syfte var att få fördjupad 
förståelse och kunskap kring socialisationsprocessen in i en organisationskultur har vi inte 
gått in mer på den aspekten. Därför vore en studie om hur företag använder 
organisationskulturen som en diskursiv maktutövning intressant.  
  



	   28	  

Referenser 
 
Ardts, J., Jansen, P., & van, d. V. (2001). The breaking in of new employees: Effectiveness of 
socialisation tactics and personnel instruments. The Journal of Management Development, 
20(2), 159.  
 
Bang, H (1999). Organisationskultur. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Bauman, Z., & May, T (2004). Att tänka sociologiskt. 2., omarb. [och utvidgade] uppl. 
Göteborg: Korpen 

Blumer, H (1986[1969]). Symbolic interactionism: perspective and method. Berkeley: 
University of California Press 
 
Bryman, A (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 
 
Cable, D. M., Gino, F., & Staats, B. R. (2013). Reinventing employee onboarding. MIT Sloan 
Management Review, 54(3), 23-28. 
 
Clegg, S. R., Kornberger, M., & Pitsis, T (2011). Managing & organizations: an introduction 
to theory & practice. 3. ed. Los Angeles: SAGE 
 
Fangen, K (2005). Deltagande observation. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 
 
Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) (2012). Handbok i kvalitativ analys. 1. uppl. 
Stockholm: Liber 
 
Filstad, C. (2004). How newcomers use role models in organizational socialization. Journal of 
Workplace Learning, 16(7), 396-409.  
 
Goffman, E (2009). Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. 5. uppl. 
Stockholm: Norstedts 
 
Saks, A. M., & Gruman, J. A. (2011). Organizational socialization and positive organizational 
behaviour: Implications for theory, research, and practice. Canadian Journal of 
Administrative Sciences, 28(1), 14.  

 
Taormina, R. J. (2009). Organizational socialization: The missing link between employee 
needs and organizational culture. Journal of Managerial Psychology, 24(7), 650-676. 
 
Tomescu, M (2008). Organization Culture And Corporate Values. Economics, Management 
and Financial Markets, 3(3), 43-47. 

  



	   29	  

Bilaga 1 – Intervjuguide för chefer 
Denna intervju är konfidentiell och du som svarar kommer att förhållas anonym. Du behöver 
inte svara på frågor om du inte vill. Du kan även välja att avbryta intervjun när du vill. 
Bakgrundsfakta 

1. Ålder? 
2. Kön? 
3. Utbildning? 
4. Anställningstid på arbetsplatsen? 
5. Position på arbetsplatsen? 
6. Hur kommer det sig att du började arbeta på just denna arbetsplats? 

-‐ Avgörande faktorer?  
Tema 1 – Organisationskultur 

1. Kan du beskriva din arbetsplats?  
2. Kan du beskriva de mål som ditt företag jobbar efter?  

-‐ Hur yttrar sig dessa mål i ditt dagliga arbete?  
3. Skulle du säga att det finns ett visst sätt att tala på hos er? 

-‐ Hur yttrar det sig, i så fall? 
-‐ Kan du ge exempel? 

4. Har ni en tydlig värdegrund? 
-‐ På vilket sätt märks det i det dagliga arbetet? 
-‐ Kan du ge exempel? 

5. Upplever du att det finns ett visst accepterat sätt att uppföra sig gentemot kollegor?  
-‐ Hur ska man bete sig i så fall? 
-‐ Kan du berätta om en situation där du kände att du gick utanför ramarna för vad 

som var accepterat? Vilken reaktion fick det från andra? 
6. Upplever du att det finns utrymme för dig att vara dig själv inom organisationen? 

-     Om ja, uppmuntrar du nyanställda till detta och i så fall på vilket sätt yttrar det sig 
i ditt dagliga arbete? 
-‐ Om nej, vad tror du det beror på att det inte finns utrymme?  

7. Finns det en viss klädkod hos er?  
-‐ Beskriv den gärna i så fall 
-‐ Hur förmedlas denna till anställda? 

Tema 2 – Introducering av organisationskulturen 
1. Hur tycker du att det var att komma som ny när du började arbeta här? 

-‐ Hur blev du mottagen? 
2. Fick du genomgå en introduktion när du började? 

-‐ Om ja, vad handlade den om?  
-‐ Om nej, känner du att du hade behövt det?  

3. Vad var viktigt för dig de första månaderna som nyanställd? 
-‐ Motivera  
-‐ Kan du ge beskriva hur du gick till väga? 

4. Kände du att du kom in i gruppen?  
-‐ Om ja, vad tror du det berodde på?  
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-‐ Om nej, vad tror du det berodde på?  
5. Fick du klart för dig tidigt vad din organisation har för normer och värderingar? 

-‐ Hur presenterades dessa för dig?  
-‐ Om nej, vad tror du det beror på?  
-‐ Om de inte uttalades hur fick du veta vilka normer och värderingar som råder? 

Tema 3 – Socialisationsprocessen in i organisationskulturen 
1. Var tycker du att det främsta ansvaret ligger när det kommer till att få in nyanställda i 

din organisation? 
-‐ Varför, motivera?  

2. Finns det en uttalad policy från företaget avseende introduktion av nyanställda?  
-‐ Om ja, kan du beskriva den? 
-‐ Om nej, är detta något du saknar? 

3. Finns det en uttalad policy ifrån ledningen gällande värderingar och ett accepterat sätt 
att uppföra sig hos er? 
-‐ På vilket sätt i så fall? 
-‐ Delar du dessa värderingar? Om inte, hur fri känner du att du själv är att agera som 

du själv vill? 
-‐ Kan du ge ett konkret exempel? 

4. Gör du något särskilt för att få de nyanställda att veta vad som förväntas av dem i 
sociala sammanhang i deras dagliga arbete?  
-‐ Hur yttrar det sig i så fall?  
-‐ Anpassar du dig till varje individ eller gör du på samma sätt för varje nyanställd? 

Utveckla. 
5. Anser du att det finns förebilder hos er? 

-‐ Om ja, varför är de förebilder? 
-‐ Om nej, tror du att det behövs för att förmedla vad som förväntas av nyanställda? 
-‐ Tycker du att du själv fungerar som en förebild? Kan du ge exempel i så fall 

6. Hade du själv förebilder när du började?  
-‐ Om ja, på vilket sätt var denne/dessa förebild/förebilder? 
-‐  Om nej, tror du att du hade behövt det?  

7. Tycker du att det är viktigt att de nyanställda snabbt kommer in i organisationen? 
-‐ Om ja, varför?  
-‐ Om nej, varför?  

Avslutande 
Tack, nu känner vi att vi ställt de frågor vi ville ha svar på men vi undrar… 
1. Känner du att det finns någonting gällande organisationskulturen som vi inte berört 

intervjun? 
2. Var det dessa frågor du förväntade dig att vi skulle fråga dig om?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide för nyanställda 
Denna intervju är konfidentiell och du som svarar kommer att förhållas anonym. Du behöver 
inte svara på frågor om du inte vill. Du kan även välja att avbryta intervjun när du vill. 
Bakgrundsfakta 

1. Ålder? 
2. Kön? 
3. Utbildning? 
4. Anställningstid på arbetsplatsen? 
5. Position på arbetsplatsen? 
6. Hur kommer det sig att du började arbeta på just denna arbetsplats? 

-‐ Avgörande faktorer?  
Tema 1 – Organisationskultur 

1. Kan du beskriva din arbetsplats? 
2. Kan du beskriva de mål som ditt företag jobbar efter?  
-‐ Hur yttrar sig dessa mål i ditt dagliga arbete?  

3. Skulle du säga att det finns ett visst sätt att tala på hos er? 
-‐ Hur yttrar det sig, i så fall? 
-‐ Kan du ge exempel? 

4. Har ni en tydlig värdegrund? 
-‐ På vilket sätt märks det i ert dagliga arbete? 
-‐ Kan du ge exempel? 

5. Upplever du att det finns ett visst accepterat sätt att uppföra sig gentemot kollegor?  
-‐ Hur ska man bete sig i så fall? 
-‐ Kan du berätta om en situation där du kände att du gick utanför ramarna för vad 

som var accepterat? Vilken reaktion fick det från andra? 
6. Upplever du att det finns utrymme för dig att vara dig själv inom organisationen utan 

att bara smälta in?  
7. Finns det en viss klädkod hos er?  

-‐ Beskriv den gärna i så fall 
-‐ Hur förmedlades denna till dig? 

Tema 2 – Introducering av organisationskulturen 
1. Hur var det att komma som ny till denna arbetsplats? 
-‐ Hur blev du mottagen? 
2. Fick du genomgå en introduktion när du började? 
-‐ Om ja, vad handlade den om?  
-‐ Om nej, känner du att du hade behövt det?  
3. Vad är viktigt för dig de första månaderna som nyanställd? 
-‐ Motivera  
-‐ Kan du ge exempel i ditt dagliga arbete? 
4. Känner du att du kommit in i gruppen?  
-‐ Om ja, vad tror du det beror på?  
-‐ Om nej, vad tror du det beror på?  
-‐ Vad kunde underlätta för dig att komma in i gruppen? 
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5. Har du klart för dig vad din organisation har för normer och värderingar? 
-‐ Om ja, hur presenterades dessa för dig?  
-‐ Om nej, hur har du gått till väga för att ta reda på dessa? 

Tema 3 – Socialisationsprocessen in i organisationskulturen 
1. Var tycker du att ansvaret ligger när det kommer till att få in nyanställda i din 

organisation?  
-‐ Varför, motivera?  
2. Känner du att du vet vad som förväntas dig av dig i sociala situationer på din 

arbetsplats?  
-‐ Om ja, beskriv? 
-‐ Om nej, vad behöver du för att veta detta?  
3. Har du ställts inför ett socialt sammanhang på din arbetsplats där du inte vetat hur 

du skulle bete dig?  
-‐ Om ja, beskriv gärna situationen? 
-‐ Om nej, vad tror du det beror på? 
4. Har du förebilder på din arbetsplats? 
-‐ Om ja, varför är de förebilder? 
-‐ Om nej, vilken skillnad tror du det hade gjort för din introduktion? 
5. Känner du att du saknar någonting under din introduktion?  
-‐ Om ja, vad i så fall?  
-‐ Om nej, beskriv gärna varför?  

Avslutande 
Tack, nu känner vi att vi ställt de frågor vi ville ha svar på men vi undrar… 

1. Känner du att det finns någonting gällande organisationskulturen som vi inte 
berört intervjun? 

2. Var det dessa frågor du förväntade dig att vi skulle fråga dig om? 
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Bilaga 3 - Informationsbrev  

Vi är två̊ studenter som läser personalvetarprogrammet vid Örebro universitet. Denna vår 
skriver vi vår C-uppsats inom ämnet sociologi. Din medverkan i vår studie uppskattas därför 
av oss. 

Undersökningens syfte  
Syftet med denna studie är att få en ökad kunskap och fördjupad förståelse för upplevelsen av 
den organisatoriska socialisationsprocessen för nyanställda, med fokus på socialiseringen in i 
organisationskulturen.  

Intervjuns disposition  
Intervjun börjar med frågor om dig, vilken position du har inom företaget samt hur länge du 
varit anställd som är av relevans till vår analys. Därefter går intervjun över till frågor om 
organisationskulturen på din arbetsplats, hur den presenterades för dig samt hur den kan ge 
uttryck i ditt dagliga arbete. Intervjun avslutas med att du chansen att eventuellt tillägga något 
om du känner att det finns någonting som våra frågor inte berört. 

Etiska principer  
Som intervjuperson har du rätt att vara helt anonym både vad gäller din identitet den 
information du ger oss under intervjun. Informationen kommer endast att användas i uppsats 
och inte av någon annan. Du kan när som helst avbryta intervjun om du inte skulle vilja 
fortsätta. Intervjun kommer sedan att transkriberas, alltså skrivas ned. Vi ser därför helst att 
intervjun spelas in, men ljudspåret kommer att raderas efter att transkriberingen är utförd.  

☐ Jag har tagit del av denna information och godkänner ovanstående 

☐ Jag godkänner min medverkan i undersökningen  

☐ Jag godkänner att bli inspelad under intervjun 


