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SAMMANFATTNING 

Att  börja  en  ny  anställning  är  en  utmaning  fylld  av  känslor  såsom  förväntan  och 
glädje, men också av osäkerhet och  stress.   Beroende på bemötande  från  chef och 
kollegor samt hur organisationen arbetar med introduktionsprocessen, påverkas den 
nyanställdes möjlighet  till organisatorisk  socialisation. Syftet med vår  studie var att 
genom  semistrukturerade  intervjuer undersöka hur  socialisationen upplevs  fungera 
för  nyanställda  i  en  statlig  och  en  privat  verksamhet. Med  utgångspunkt  i  tidigare 
forskning om  introduktion, onboardingprocesser och organisatorisk socialisation har 
vi använt oss av teorier  från bl.a. Mead, Cooley, Bauman och Asplund  för att  förstå 
och tolka  informanternas utsagor. Studiens resultat påvisar vikten av ett formellt  in‐
troduktionsprogram men även vikten av ett gott bemötande för att den nyanställde 
ska  leverera enligt förväntan och vilja stanna på sin nya arbetsplats. Vid  jämförelser 
mellan arbetsplatserna,  konstateras att behoven av  trygghet och att  känna  sig  väl‐
kommen, är oberoende om man arbetar statligt eller privat.  
 
Nyckelord:  Onboarding,  organisationssocialisation,  introduktion,  nyanställd,  sociali‐
sationsstrategier 

 
 
 
 
SUMMARY 
Starting a new employment  is a challenge  filled with emotions  such as expectation 
and joy but also of uncertainty and stress. Depending on the response from manager 
and colleagues, as well as how the organization works with the introductory process, 
the possibility of organizational socialization  for  the new employee  is affected. The 
purpose of our study has been to through semi‐structured  interviews study how so‐
cialization is perceived for new employees in a government organization and in a pri‐
vate business. Based on previous research about introduction, onboarding processes 
and organizational socialization, we have used  theories  from, among others, Mead, 
Cooley, Bauman and Asplund to understand and  interpret the statements of the  in‐
formants. The results of the study demonstrate the importance of a formal introduc‐
tory program for the new employee but also the importance of being well treated in 
order of  to delivering according  to expectations and willingness  to  stay at  the new 
workplace. In comparisons between the government and the private organization it is 
stated that the need for security and feeling welcome is independent of whether you 
work state or private. 
 
Keywords: Onboarding, organizational  socialization, new entrants,  socialization  tac‐
tics 

 
 
 



 



FÖRORD 

Arbetet med studien har varit en lärorik process för oss som författare, och vi har ge‐
nom den här studien fått möjlighet att fördjupa oss inom några intressanta och svåra 
ämnesområden, nämligen  rekrytering,  introduktion och socialisation av nyanställda. 
Vi har under arbetets gång reflekterat över och tillskansat oss nya insikter och värde‐
full kunskap som vi direkt kunnat applicera  i våra yrkesroller. Vi vill främst rikta vårt 
tack till de medarbetare inom våra respektive organisationer som ställt upp för inter‐
vjuer. Utan era värdefulla kunskaper och upplevelser hade det här arbetet aldrig kun‐
nat genomföras. Tack för att ni ville dela med er av era kunskaper. Vi vill även tacka 
vår handledare  John Boman som bidragit med  reflektioner och sociologiska  insikter 
till vårt arbete. Slutligen vill vi  tacka varandra  för det goda och konstruktiva samar‐
bete vi har haft och det driv vi båda känner för att lära oss mer inom ämnesområdet. 
 
 
Tack! 
Lotta och Helena 
Maj 2018 
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1. INLEDNING 
I kapitlet ges en kort bakgrund till ämnesområdet som studien kretsar runt samt 
de problemformuleringar som vi valt att operationalisera. Studiens syfte och frå-
geställningar finns angivna samt en redogörelse för våra använda begrepp, våra 
avgränsningar samt vår egen förförståelse. 
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Att börja en anställning på en ny arbetsplats är en process som både kan inne-
hålla positiva känslor såsom förväntan, utveckling och utmaningar men också 
bidra till oro och stress. En ny medarbetare vill i de allra flesta fall snabbt 
komma in i arbetet för att kunna bidra på ett bra sätt till verksamhetens uppdrag. 
Men även lära känna nya arbetskamrater och nya chefer i organisationen. För 
arbetsgivaren väcker nyanställningar också känslor som förväntningar och för-
hoppningar att rekryteringen ska bli lyckosam. En rekrytering är en kostsam in-
vestering för både statlig och privat verksamhet. En felrekrytering frestar på or-
ganisationen ekonomiskt, och tidiga avhopp kan leda till en ökad belastning på 
befintlig personal. Det är även kostsamt att rekrytera medarbetare som inte trivs 
eller känner att de inte kommer till sin rätt på den nya arbetsplatsen (Holton 
2001, 74, Smith, Amiot, Callan, Terry & Smith 2012, 46). Medarbetare som inte 
är nöjda med sin anställning kan ge oro i arbetsgrupper och leda till misstrivsel, 
men även ökade kostnader då brist på motivation och framåtanda kan leda till 
lägre produktivitet och effektivitet. En bristfällig introduktion kan även leda till 
rena fel i utförandet av arbetsuppgifterna (Arachchige 2014, 11–12).  
 
Med anledning av nyanställdas förväntningar såväl på de nya arbetsuppgifterna 
som på den nya sociala situationen med nya arbetskollegor samt de stora eko-
nomiska investeringarna för arbetsplatsen, är det viktigt för rekryterande organi-
sationer att den nyrekryterade personalen snabbt introduceras och socialiseras in 
i verksamheten. Utmaningen ligger i att få till en bra matchning så att både den 
nyanställde och den anställande organisationen blir nöjda. Forskningen pekar på 
att utmaningarna är svårare nu för tiden än tidigare, beroende på att många ar-
betssökande ställer höga krav på arbetsplatsens utvecklingsmöjligheter och att 
företagskulturen passar just dem (Lacaze & Bauer 2014, 58). För HR-partners 
och chefer är utmaningen att både rekrytera rätt person för jobbet, men också att 
arbeta aktivt med att utveckla och behålla nyanställda, ett arbete som fått större 
vikt i en allt mer rörlig arbetsmarknad (Holm 2017, 12–14).  
 
För att kunna ta reda på om nya medarbetare trivs och fungerar i sina nya roller, 
behöver rekryteringar följas upp rutinmässigt. Det borde vara intressant för alla 
arbetsplatser och för den aktuella forskningen inom området, att undersöka och 
analysera vad det är som gör att en nyanställd känner sig nöjd eller missnöjd 
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med sin nya anställning. En kvalitativ studie såsom denna, bidrar med fördjupad 
kunskap som tillägg till de kvantitativa studier som identifierats i studiens forsk-
ningsöversikt. Vetskapen om vad det är som inte fungerat under introduktionen, 
kan innebära möjligheter till förbättringar av processerna så att tidiga avhopp 
kan förhindras och resurser sparas. Författarnas erfarenheter vittnar om att brist-
fälliga rutiner och ont om tid kan leda till att uppföljningar av utförd rekrytering 
inte blir av på grund av nedprioriteringar i verksamheten.  
 
1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur socialisationen och den s.k. onboarding-
processen upplevs fungera under den första anställningstiden för nyanställda 
medarbetare i en statlig och en privat verksamhet. Frågeställningarna är: 
 
1.    Hur beskriver de nyanställda sina upplevelser angående hur de blivit be-

mötta på sin nya arbetsplats? 
2.     På vilket sätt har bemötandet påverkat den nyanställdes inskolning i den 

nya yrkesrollen och av de nya arbetsuppgifterna?  
3.     Finns det likheter och/eller skillnader i de ovan nämnda frågeställningarna 

mellan statlig och privat verksamhet? 
 

1.3 Begrepp och avgränsningar 

I studien används uttrycket “nyanställda” vid urvalet av informanter. Med nyan-
ställda menas personer som har fått en tillsvidareanställning i organisationerna 
under år 2017. För att få substans i svaren utifrån frågeguiden, omfattar studien 
intervjuer av personer som har arbetat i minst sex månader vid intervjutillfället. I 
intervjuguiden utgår frågorna från “under den första anställningstiden” och med 
det menas hela den tid som man varit anställd, alltså från första dagen fram till 
intervjutillfället.  
 
Upplägget av studien med att jämföra en statlig och en privat arbetsplats, valdes 
av flera olika skäl. Dels för tillgängligheten och insynen då författarna av stu-
dien arbetar på en statlig respektive en privat arbetsplats, men också för att det i 
rekryteringsprocessen finns olikheter i lagkraven. Det skulle kunna vara en in-
tressant aspekt att relatera till och diskutera i studien. Dock torde den främsta 
anledningen till intresset av studien vara, att författarna i sina yrkesroller ser ut-
vecklingsmöjligheter i de egna arbetsplatsernas introduktionsprocesser. Därför 
kändes önskemålet att undersöka om organisationerna kan lära av varandra rela-
terat till introduktion och socialisationsprocesser, intressant.  
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Vi har i studien begränsat vårt urval av informanter till personer som innehar 
tillsvidaretjänster. Det fanns på arbetsplatserna även personal som fått visstids-
anställningar eller säsongsanställningar under 2017, men de finns inte med i ur-
valet av informanterna.  
 
Begränsningar har även gjorts i litteratursökningarna. Vi har begränsat oss till 
sökorden onboarding, organisationssocialisation, introduktion, nyanställd och 
socialisationsstrategier. Ämnesområdet är stort och denna avgränsning blev 
nödvändig för oss i denna studie så att omfånget skulle bli hanterbart.  
 

1.5 Disposition  

Uppsatsen består av sex kapitel. I det första kapitlet finns en bakgrundsbeskriv-
ning till det ämnesområde vi valt att beröra, d.v.s. till rekrytering och introdukt-
ion av nyanställda. I kapitlet presenteras även studiens syfte, frågeställningar 
samt ges en beskrivning av de begrepp som vi valt att använda oss av. Kapitlet 
avslutas med en beskrivning av den förförståelse som vi som författare har till 
ämnesområdet. 
 
I kapitel 2 ges först en teoretisk översikt över olika relevanta begrepp, därefter 
följer ett avsnitt som berör tidigare utförd forskning inom ämnesområdet och sist 
i kapitlet presenteras de sociologiska teorier som kopplas till studien. 
 
I kapitel 3 presenteras studiens vetenskapliga grunder genom både övergripande 
beskrivningar samt studiens valda ansatser beträffande ontologi, kunskapsteore-
tiska antaganden, metodologi och forskningsmetodik. Det praktiska tillväga-
gångssättet beskrivs liksom metoder för urval, bearbetning och analys. Även en 
avdelning om studiens kvalitet och forskningsetik finns med i kapitlet. 
 
I kapitel 4 åskådliggörs de resultat som framkommit i studien sorterade utifrån 
de fyra teman som identifierats i analysen. En sammanfattande tabell i inled-
ningen av kapitlet visar vilka subteman som ingår i de olika framtagna temana. 
Resultaten i kapitlen presenteras främst genom citat hämtade från genomförda 
intervjuer. 
 
I kapitel 5 delges först en metoddiskussion där valda vetenskapliga ansatser dis-
kuteras och kritiskt granskas. Därefter presenteras en resultatdiskussion som 
studien lett fram till utifrån framtagna teman och deras relation till de aktuella 
sociologiska begreppen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning innehållande 
studiens konklusioner. 
 
I kapitel 6 listas idéer på fortsatt forskning som uppkommit under arbetet med 
studien. 
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Författarnas inbördes arbetsfördelning har varit att båda har varit delaktiga i 
samtliga moment i studien, vilket innebär att vi gemensamt tar ansvar för hel-
heten. Arbetsfördelningen innebär att båda har sökt, studerat och skrivit om tidi-
gare forskning, relevanta teorier och vetenskapliga ansatser. Under de praktiska 
intervjuerna gjordes en uppdelning av arbetet, och mer information om denna 
uppdelning finns under rubriken “Praktiskt tillvägagångssätt” (se avsnitt 3.4). 
Författarna har även gemensamt gjort arbetets tolkningar och slutsatser. Utvalda 
citat har gemensamt identifierats och valts ut till studiens resultatavsnitt. Slutlig-
en har diskussionskapitlet skapats utifrån egna erfarenheter och nya lärdomar, 
och överförts till skriftlig form efter gemensamma diskussioner. 
 
  



5 
 

2. TEORETISK ÖVERSIKT 
I kapitlet gås relevant litteratur och tidigare forskning i ämnet igenom och en 
redogörelse görs för de teorier som identifierats runt begreppen och bedömts 
relevanta för den här studien. Teorierna kretsar runt behov som individer har av 
att känna sig välkomna, trygga och att bli inkluderade i sina arbetsplatsgrupper. 
Vi har främst fastnat för det symboliskt interaktionistiska perspektivet och funnit 
teorier hos Mead, Cooley och Asplund vilkas begrepp presenteras i avsnittet 2.3, 
Teoretisk referensram. Även influenser från Bauman och May finns med i arbe-
tet. 
 

2.1 Begrepp inom rekrytering och introduktion 

2.1.1 Rekryteringsprocessen 

Att vara chef eller HR-partner innebär att man ständigt måste vara beredd på att 
göra rekryteringar. Anledningen till ett uppkommet rekryteringsbehov kan vara 
pensionsavgångar, behov av nyrekryteringar eller att medarbetare säger upp sig 
och måste ersättas. Rekrytering är svårt, och det visar sig att många rekrytering-
ar misslyckas (André 2013, 45). Med misslyckande menas att personen hade fel 
kompetens för tjänsten eller att den nyanställda slutar efter en kort tid. Det finns 
en rörlighet på arbetsmarknaden och det innebär att det alltid finns en obalans 
mellan behov av ny personal och tillgång på personer att rekrytera (Granberg 
2011, 373). Pensioneringar, deltidsarbete, uppsägningar och andra händelser 
skapar en ständig rörlighet och efterfrågan på relevant arbetskraft.  
 

2.1.2 Rekrytering i statlig verksamhet 

Verksamheter i Sverige som anställer arbetskraft brukar grovt delas in i offent-
liga respektive privata verksamheter, där de statliga verksamheterna sorteras in 
under de offentliga. Statliga verksamheter finansieras med skattemedel och de 
arbetsuppgifter som utförs kommer som uppdrag från riksdagen och regeringen 
(www.arbetsgivarverket.se). Statlig verksamhet drivs inte av vinstsyfte utan ska 
tjäna allmännyttan med utveckling och stöttning. I regeringsformen (RF 
1974:152, 11 kap 9§ 2 st.) står det att beslut om rekryteringar vid statliga myn-
digheter ska fattas på sakliga grunder, d.v.s. man ska bedöma kandidaterna opar-
tiskt utifrån deras skicklighet och förtjänst. Med skicklighet menas adekvat erfa-
renhet från verksamheter som bedöms relevanta för den aktuella tjänsten. Be-
dömningar av förtjänst betyder att de som rekryterar ska ta hänsyn till antal år 
som kandidaten arbetat inom statliga myndigheter.  
 
En viktig del i rekryteringen vid statliga myndigheter är medvetenheten om att 
man omfattas av offentlighetsprincipen (SFS 1949:105). Denna gör att rekryte-
ringsprocessen är offentlig och de handlingar och bedömningar som legat till 
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grund för anställningsbeslut och urval, kan begäras ut av annan person. Vidare 
ska man också som statlig arbetsgivare förhålla sig till diskrimineringslagstift-
ningen, vilket innebär att man som arbetsgivare inte får diskriminera en arbets-
sökande utifrån diskrimineringslagen (Diskrimineringslagen (2008:567)). 
 

2.1.3 Rekrytering i privat verksamhet 

När man talar om privat verksamhet menar man företag som drivs med vinst-
syfte och som verkar i en konkurrens med liknande företag. Privata verksamhet-
er ägs av privata ägare. Här har arbetsgivaren s.k. fri anställningsrätt, vilket i 
praktiken betyder att arbetsgivaren har stor frihet att bestämma vilka krav som 
ska råda vid anställningar och vem som ses som mest lämplig att anställas (Ar-
betsdomstolens dom 1985, nr 129). Man kan säga att rekryteringarna kan ske 
mer godtyckligt (edgehr.se 2015). Trots detta finns det även för privat verksam-
het lagar som man måste förhålla sig till. En privat verksamhet lyder liksom de 
statliga verksamheterna under diskrimineringslagstiftningen vilket innebär att 
man inte helt fritt kan besluta vem som ska anställas. Men offentlighetsprincipen 
styr inte vem som kan ta del av en avslutad rekryteringsprocess, en privat verk-
samhet har ingen skyldighet att redovisa de bedömningar och beslut som tagits. 
 

2.1.4 Introduktion för nyanställda 

För att få ekonomi i att nyanställa personal måste företag satsa på att genomföra 
bra introduktioner och etablera utvecklingsprogram för de nyanställda (Holton 
2001, 73). Att introducera en nyanställd på en arbetsplats innebär att man utför 
handlingar med syfte att underlätta övergången in i organisationen, skapa förut-
sättningar för den nyanställde att komma med i gemenskapen och ge en upplär-
ning av de nya arbetsuppgifterna (Granberg 2011, 460). Arbetsmiljöverket 
(av.se) har i en av sina föreskrifter skrivit om vikten av att den nyanställde så 
tidigt som möjligt får en introduktion: 

Arbetsgivaren bör så tidigt som möjligt introducera arbetstagaren i arbetet. Det 
gäller särskilt arbetstagare som saknar tidigare erfarenheter av arbetslivet. In-
troduktionen bör ge en uppfattning om arbetstagarens egna arbetsuppgifter och 
sambandet med andras, inblick i hur verksamheten i stort fungerar och om vilka 
risker som finns i verksamheten. (AFS 2001:1, 12) 

Introduktion och s.k. onboarding (se avsnitt 2.2.3) är begrepp som på senare år 
fått mer uppmärksamhet i forskningen. Många kvantitativa studier finns att 
finna, där uppläggen ofta handlar om att hitta parametrar som tydliggör vad ny-
anställda behöver för att kunna introduceras och socialiseras på den nya arbets-
platsen. Speciellt bristen på introduktion och bristen på satsningar på att få in 
den nya medarbetaren i det sociala sammanhanget, har fått uppmärksamhet. För 
en övergripande genomgång av ett flertal publikationer inom ämnet organisat-
ionssocialisation, se Allen, Eby, Chao & Bauer (2017).  
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2.2 Forskningsöversikt 

2.2.1 Forskning under 1970–90-talen  

Tidig forskning under 1970–90-talen inom ämnet organisationssocialisation 
handlade mycket om hur man kan definiera begreppet socialisation inom organi-
sationer (Van Maanen & Schein 1979, Feldman 1981, Jones 1986). Försök att 
dela upp begreppet organisationssocialisation i flera ingående beståndsdelar har 
gjorts. Exempelvis var Van Maanen & Schein (1979) tidiga med att presentera 
ett antal olika strategier för organisationssocialisation, och dessa har sedan om-
formulerats, grupperats och nytolkats av flera efterkommande forskare. Tidig 
forskning handlade mest om processerna inom organisationssocialisation, inte 
de enskilda personernas upplevelser, och de kvantitativa ansatserna dominerade. 
Ett sätt som man fann under sena 90-talet, var att dela in socialisationsproces-
serna i institutionaliserad socialisation, d.v.s. formell socialisation, och individu-
aliserad socialisation, d.v.s. spontan och informell socialisation (Van Maanen & 
Schein 1979, 38 ff, Jones 1986, 263, Ashforth & Saks 1996, 152). Uppdelningen 
återfinns fortfarande i modern forskning.  
 
Begreppet socialisation är ett omfångsrikt begrepp, med teorier som berör allt 
från individens födelse till dess död. I det här arbetet kommer vi att utifrån so-
cialisationsperspektivet koncentrera oss på socialisationsprocesser som sker för 
nyanställda på sina nya arbetsplatser, i arbetet benämnd organisatorisk sociali-
sation, se avsnitt nedan. I valet angående benämning av begreppet, har vi valt att 
kalla termen just socialisation och inte socialisering som också skulle kunna 
vara möjligt. 
 

2.2.2 Organisatorisk socialisation 

Organisationssocialisation är ett begrepp som i litteraturen beskrivs som en pro-
cess då anställd personal genomgår en förvandling från nyanställd till effektiv 
medarbetare (Perrot, Bauer & Roussel 2012, 2). Man kan också säga att sociali-
sation handlar om att den nyanställde ska lära sig formella och strukturerade 
kunskaper (s.k. öppna kunskaper), men man måste också lära sig informella och 
latenta (dolda) kunskaper under socialisationen och introduktionen på den nya 
arbetsplatsen (Angelöw, Jonsson & Stier 2015, 119–120). Syftet med organisa-
torisk socialisation är att skapa en enhetlig personalgrupp som inkluderar den 
nyanställde och som snabbt anpassar sig och utför en effektiv produktion (Ta-
ormina & Bauer 2001, 236). Det handlar för den nyanställde om att lära sig hur 
organisationen fungerar, hur arbetsgruppen fungerar och hur det nya arbetet ska 
utföras.  
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Organisatorisk socialisation ska inte förväxlas med den s.k. onboardingproces-
sen, se avsnitt 2.2.3. Onboarding har en smalare innebörd än organisatorisk so-
cialisation och syftar enbart på de specifika aktiviteter ett företag använder sig 
av för att anpassa nya individer in i organisationen under den första tiden. Orga-
nisatorisk socialisation täcker in ett mycket bredare perspektiv (Bauer & Er-
dogan 2012, 98, Klein, Polin & Sutton 2015, 263). Organisatorisk socialisation 
betraktas alltså som en vidare hållen term där onboarding är en del i processen 
(Bauer & Erdogan 2012, 98), se bild 1. 
 

 
Bild 1. Exempel på organisatorisk socialisationsprocess över tid. Fritt översatt, tolkad och 

utvecklad av författarna efter Bauer & Erdogan 2012. 
 

Med organisationssocialisation menas alltså den process som sker inuti den ny-
anställde, till skillnad från onboarding som benämner de processer som företaget 
ordnar med syfte att introducera individen (Klein et al. 2015, 264). Tidsmässigt 
så handlar onboarding om aktiviteter och processer som sker i anslutning till att 
den nyanställde börjar i sin nya organisation, medan organisationssocialisation 
är en process som pågår under en betydligt längre tid. Processerna hänger ihop 
och fasta rutiner för onboarding har visat sig medverka till att påskynda sociali-
sationen av nyanställda (Klein et al. 2015, 279–280). Sociala aktiviteter skapar 
en förståelse för organisationskulturen och de värderingar som finns, och detta 
kan minska viljan att sluta. Det räcker alltså inte med en formell introduktion, 
utan de mellanmänskliga relationerna är mycket viktiga för att den nyanställde 
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ska trivas. Det visar sig att personer som anser sig vara väl socialiserade i sina 
yrkesroller, är mer nöjda och engagerade på sin arbetsplats och uppvisar ett 
bättre yrkesmässigt självförtroende (Chao, O'Leary-Kelly, Wolf, Klein & Gard-
ner 1994, 741). 
 

2.2.3 Onboardingprocesser 

Onboarding kallas den process inom introduktionen där den nyanställde väl-
komnas till sin första arbetsdag, introduceras i företagets arbete, erhåller de 
verktyg som behövs för att kunna utföra sitt arbete och träffar sina nya arbets-
kamrater. Tanken är att hjälpa den nyanställde att få en bra start, skapa en pro-
cess som gynnar anpassningen och upplärningen och skapa tydlighet av de nya 
arbetsuppgifterna. En viktig del av denna process är att klargöra organisationens 
förväntningar på den nyanställde för att på så sätt minska stress och osäkerhet 
som upplevs av många nyanställda (Klein et al. 2015, 263–265). Att det är vik-
tigt för företag och myndigheter att satsa på onboardingprocesser och aktiviteter 
för nyanställd personal, tas upp av flera forskare (bl. a Klein et al. 2015, 263, 
Holton 2001, 84). Ett genomarbetat introduktionsprogram möjliggör för perso-
nen att lära sig både sitt nya arbete och den nya arbetsplatsens kultur, normer, 
mål och vanor (Pike 2014, 12). Dessutom minskar risken efter en tydlig intro-
duktion att den nyanställde slutar och hoppar av i förtid (Cooper-Thomas & An-
derson 2005, 116, Pike 2014, 11). Det är alltså en viktig strategisk process för 
företaget att kunna anställa rätt personal och genom onboarding få den nyan-
ställde att stanna kvar.  
 
Men onboardingen innefattar mer än bara den process som är synlig. Där ingår 
även integrering i och uppfattningen av organisationens varumärke, personalpo-
litik och företagskultur. Onboarding lägger grunden till den uppfattning om sin 
nya arbetsgivare som den nyanställde får med sig in i den nya anställningen. 
Man kan tänka att en bra onboardingprocess börjar redan vid anställningsinter-
vjun, då det är då som företaget presenterar sig och lämnar det första intrycket 
på den blivande anställde (Bauer & Erdogan 2012, 98–100). Ett bra mottagande 
gör att den nyanställde snabbare blir produktiv, tidigare engagerar sig i företaget 
och kan motarbeta tidiga avhopp. 

Sannolikheten för att en anställd stannar kvar på företaget i upp till tre år är 69 
% större om hen deltar i ett organiserat onboardingprogram än om hen inte gör 
det (Bauer 2010, s 6). 

Klein et al. (2015, 279) har i studier funnit att ju fler aktiviteter som företag an-
vänder sig av under onboardingprocessen, desto bättre var det för de nyan-
ställda. Det är viktigt att man formaliserar processerna så att det finns en given 
struktur och att inte processerna sker av en slump. Det vanliga är att de flesta 
företag har en intensiv period i början av anställningen med de flesta onboar-



10 
 

dingaktiviteterna under den första dagen och första veckan. Men, forskningen 
visar att de företag som anställer måste tänka på att en nyanställd medarbetare 
måste få uppmärksamhet och introduktion inte bara i det inledande stadiet, utan 
även efter det att den initiala introduktionen är avslutad (Holton 2001, 84, Klein 
et al. 2015, 280). Man räknar med att en bra onboardingprocess kan ta mer än ett 
år beroende på tjänst och innefattar regelbunden kommunikation och uppfölj-
ning. Processen ska följa den anställdes livscykel inom företaget och kan inne-
fatta till exempel upplärningsperiod, mentorskap och vidareutbildning. Dock ska 
man vara medveten om att det finns individuella skillnader i hur en nyanställd 
person tar till sig onboardingprocesserna och hur aktiva de själva är i sin sociali-
sation (Bauer & Erdogan 2012, 99).  
 

2.2.4 Individberoende 

Att introduceras på en ny arbetsplats och att lära sig ett nytt arbete, innebär 
många olika processer, och framgången i socialisationen kan därför variera mel-
lan olika individer (Chao et al. 1994, 737). Man kan säga att organisationssocia-
lisationen huvudsakligen handlar om nyanställda individers olika framgång vid 
upplärning av nya arbetsuppgifter och hur den nyanställde finner sin plats inom 
den nya organisationen. Forskningen visar att socialisationsprocessen är mycket 
komplex och framgången av socialisationen kan därför variera mellan olika in-
divider, vilket kan vara viktigt för företag att förbereda sig på (Perrot et al. 2012, 
23–25).  
  
Enligt forskningen sker det även socialisation utanför de strukturella program-
men och utanför chefers och HR:s vetskap. Egna initiativ och sociala nätverk 
spelar enligt forskningen stor roll i socialisationen av nyanställda (Cooper-
Thomas, Anderson & Cash 2011, 41–55). Den typen av kompletterande infor-
mell socialisation kan vara av stor vikt och spela stor roll i framgången för före-
tags onboarding- och socialisationsprocesser. I små företag är troligtvis den in-
formella socialisationen av större vikt än i stora företag (Cooper-Thomas et al. 
2011, 41–55). Det är viktigt att notera att socialisationen inte avslutas efter den 
första introduktionen på den nya arbetsplatsen. Socialisationen fortgår så länge 
individen utvecklas på sitt jobb (Chao et al. 1994, 741).  
 

2.2.5 Motivation 

Det har visat sig i forskningen att den upplevda stöttningen av den nyanställde 
från organisationen och den nya arbetsgruppen, är en viktig nyckel i känslan av 
tillhörighet. Så snart den nyanställde börjar känna sig “hemma” i gruppen, ökar 
den nyanställdes motivation, och identifikationen av företagets mål, kultur och 
normer ökar. Det är därför viktigt att personen träffar sin nya grupp och sin chef 
regelbundet under den första tiden för att underlätta organisationssocialisationen 
(Smith et al. 2012, 58–59). Introduktionsprogram och strukturerade processer i 
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all ära, men omtanke, social inkludering och känslan av förankring i organisat-
ionen har visat sig motverka tidiga avhopp och utanförskap (Allen & Shanock 
2013, 350). Svårigheter för enskilda personer i möjligheten att “komma in” i or-
ganisationens gemenskap kan resultera i att personen väljer att ta anställning i en 
annan organisation, och rekryteringen måste börja om på nytt. Det gäller därför 
att hitta en betydelsefull situation för den nyanställde så att motivationen upp-
rätthålls under den första tiden.  
 
Det är alltså viktigt att tänka på att den nyanställdes egen motivation och inställ-
ning till arbetet spelar roll i hur lyckosam introduktionen blir (Lacaze & Bauer 
2014, 60). Att börja ett nytt jobb är en påfrestande situation och många känner 
spänning och nyfikenhet, men kan också känna en stor stress inför starten vid 
den nya arbetsplatsen. Därför blir den nyanställdes egna inställning och mentala 
förberedelser inför det nya arbetet viktigt och en positiv inställning underlättar 
organisationssocialisationen (Perrot et al. 2012, 17). Om motivationen att lära 
sig de nya arbetsuppgifterna saknas hos den nyanställde, kommer det att vara 
svårt för den nya arbetsplatsens kollegor och chefer att lyckas med socialisation 
och introduktion (Lacaze & Bauer 2014, 60). 
 
Det framkommer i forskningen att det är lättare att motivera nyanställda till in-
formell socialisation, d.v.s. exempelvis fikaträffar med kollegor och luncher 
med arbetsgruppen än till den formella onboardingprocessen, som kan upplevas 
uppstyrd och ta tid (Ashforth & Saks 1996, 169). Men att helt ta bort formella 
introduktionsprogram kan skapa stress och låg arbetsmoral hos den nyanställde, 
vilket är direkt missgynnande för det rekryterande företaget (Arachchige 2014, 
14–15). Att i organisationen säga att man inte har tid att lära upp nyanställd per-
sonal, är något man bör se upp med. Det kan orsaka rena misstag av den nyan-
ställda personalen och resultera i kostsamma fel att reda ut för den andra perso-
nalen (Arachchige 2014, 15). 
 

2.2.6 Utvecklingsplaner 

Forskning visar att det är mycket viktigt att de nyanställda känner att de har en 
möjlighet att utvecklas och att de används till sin fulla potential på den nya ar-
betsplatsen (Holton 2001, 83). En dålig start kan ge effekter på hur den nyan-
ställde känner sig i organisationen och det påverkar personens känsla under en 
lång tid. En nyanställd behöver alltså känna sig behövd och att det finns en ut-
vecklingsplan som attraherar. De framtida utmaningar som finns för den nyan-
ställde på arbetsplatsen, påverkar lojaliteten och motivationen hos personen. Det 
innebär att en organisation som är tydlig angående möjligheter till utveckling i 
företaget eller på myndigheten, skapar en motivation och ett engagemang hos 
den nyanställde som gynnar arbetsplatsen och socialisationen av denne (Taor-
mina 2004, 91)  
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2.2.7 Återkoppling 

Anledningar till avhopp kan vara rena missuppfattningar angående rollen eller 
svårigheter att komma in i arbetsgrupper. Det är enligt litteraturen viktigt att 
ständigt ge löpande feedback för att undvika att medarbetare tappar motivation-
en och väljer att sluta (Dyhre & Parment 2013, 120–123). Det kan finnas otyd-
ligheter i vad yrkesrollen ska innehålla eller skillnader gentemot vad som angavs 
i annonsen vid rekryteringen. Pike (2014, 13) betonar att ärlighet och realism 
från företagets sida är väsentligt i rekryterings- och introduktionsarbetet. 
 
Tidig återkoppling från aktuell chef angående de utförda arbetsuppgifterna är en 
viktig del av den nyanställdes introduktion. Positiv återkoppling på väl utfört 
arbete ger signaler till den nyanställde att han eller hon presterar enligt planerat, 
men även att personen hamnat rätt angående arbetsplatsens normer, värderingar 
och acceptansen i de sociala strukturerna. Men, företag som endast uppmärk-
sammar den nyanställda personalen under introduktionen behöver tänka om och 
sprida ut uppföljningen under en längre tid så att eventuella korrigeringar i utfö-
randet kan göras (Holton 2001, 84, Pike 2014, 3).  
 
Det är också viktigt med social återkoppling till den nyanställde från chefer och 
från de nya gruppmedlemmarna. Det är viktigt att den nyanställde personen 
känner sig accepterad och välkommen, vilket är viktiga signaler i den nyanställ-
des socialisationsprocess (Smith et al. 2010, 47, 58). Om en nyanställd känner 
sig välkommen och får positiv återkoppling från sina medarbetare och chefer, så 
skapas en styrka i den nyanställde som gör att motgångar lättare kan klaras av 
när de kommer (Lacaze & Bauer 2014, 60). Att bygga upp sitt psykologiska för-
svar är en viktig process för den nyanställde.  
 

2.3 Teoretisk referensram 

För att kunna teoretisera och reflektera, d.v.s. skapa förståelse, perspektiv och 
mening i och runt det som händer individer vid nyanställningar och introdukt-
ioner i mänskligt gruppliv, har studien främst valt att fokusera på teorier runt det 
symboliska interaktionistiska perspektivet. Synsättet, som utgår ifrån att allt är 
påverkbart och föränderligt, kan hjälpa till att skapa perspektiv för förståelse av 
mänskligt gruppliv, bemötande, beteende och socialisation (Trost & Levin 2010, 
12, 21). Främst fokuseras i avsnittet på processer hur människor socialiseras, 
d.v.s. hur man först aktivt lär sig hur man ska bete sig i olika situationer och se-
dan hur människor verkligen beter sig. För en symbolisk interaktionist blir so-
cialisationsprocessen aldrig färdig, utan är en ständigt pågående process (Trost 
& Levin 2010, 112-113). Vi väver även in Bauman och Mays tankar om grupp-
tillhörighet som en del av vår teoretiska referensram. 
 
  



13 
 

2.3.1 Socialisationsbegreppet, primär socialisation 

Enligt Berger & Luckman (1979), som inspirerats av Mead (se avsnitt 2.3.5) 
sker socialisation av oss människor i två steg, först genom primär socialisation 
och därefter genom sekundär socialisation. Den primära socialisationen startar 
vid födseln då barnet under hela sin uppväxt knyter an till sin familj och på så 
sätt socialiseras. Den primära delen är enligt Berger & Luckman den viktigaste 
för individen, och lägger grunden till hela socialisationsprocessen. Under denna 
del av socialisationen använder sig barnet av föräldrar och syskon som den sig-
nifikanta andra och tar till sig deras världsbild, normer och attityder (Berger & 
Luckman 1979, 154 - 157). Enligt Mead är den signifikanta andra en förälder 
eller en kamrat vars roll man övertar. Här tar barnet över de olika värderingar 
och normer som styr hur man bör agera inom den grupp man tillhör, här famil-
jen (Boman, 2014, 101). Processen lär barnet värden, attityder och vilka hand-
lingar som hör hemma och är passande i vilka grupper. Barnet lär sig av att imi-
tera närstående.  
 

2.3.2 Sekundär socialisation 

Den sekundära socialisationen är en finslipning av den primära och börjar när 
barnet kommer i kontakt med andra i t.ex. förskola och skola, och därigenom fås 
annan påverkan genom nya människor och nya miljöer. Denna socialisationsfas 
är som mest påverkande under ungdom och tidig vuxenålder då man får till sig 
de normer och värderingar som finns i den värld man lever i (Berger & Luck-
man 1979, 162–172). När individer genomgår socialisation, både gällande pri-
mär- och sekundärsocialisation, ska de inte uppfattas som passiva mottagare av 
kunskap. Individen är själv aktiv i socialisationsprocesserna (Angelöw et al. 
2015, 112–113). Författarna menar även att socialisation pågår under hela indi-
videns levnad d.v.s. under hela livet. Även i arbetslivet genomgår medarbetare 
socialisationsprocesser som kan liknas vid sekundär socialisation (Angelöw et 
al. 2015, 119).  
 

2.3.3 Tillhörighet, primärgrupper, sekundärgrupper och spegeljag 

En stor del av våra liv tillbringar vi i olika gruppkonstellationer tillsammans 
med andra människor. Socialpsykologen Charles H. Cooley skrev om primär-
grupper och spegeljaget (Lögdlund 2014, 105). I primärgrupper har medlem-
marna direktkontakt med varandra, man är inte så många och man träffas ofta. 
Häri utvecklas, enligt Cooley, i regel känslomässiga relationer. Primärgruppen 
formeras oftast tidigt i individers liv. Exempel på dessa kan vara familj eller 
kompisgrupper. Även personer på en arbetsplats kan utgöra delar av en pri-
märgrupp, kanske en nära kollega som man delar inre tankar och skvaller med 
(Trost & Levin 2010, 95).  
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Granbergs resonemang (2011) kring tillhörighet innefattar även begreppet se-
kundärgrupper, vilka ofta är större eller så har medlemmarna liten eller ingen 
kontakt med varandra, kanske bara via mail. Här har de känslomässiga relation-
erna utvecklats betydligt mindre. Exempel på dessa grupper kan vara inom ett 
företag eller i en förening (Granberg 2011, 460 - 461). Cooley beskriver tankar 
om att vi tittar på oss själva genom att titta på andra, och därigenom får vi reda 
på vilken bild andra har av oss. Då framkommer det s.k. spegeljaget. Det inne-
bär att vi genom spegeln ser vårt sociala jag, vilket är mycket viktigt för oss och 
det skapar en positiv eller negativ självkänsla (Trost & Levin 2010, 45-47, 99). 
Cooley menar att utifrån detta sociala jag, kan individen inkludera andra grupp-
medlemmar och definiera ett grupp-vi. 
 

2.3.4 Ingrupper och utgrupper 

I boken ”Att tänka sociologiskt” granskar Bauman & May (1990) de processer 
människor genomgår för att genom en gruppidentitet forma ett ”vi”. Grunden för 
en gemenskap präglas av en enighet inom gruppen samt förmågan att komma 
överens (Bauman & May 1990, 64–65). I boken beskrivs också att människan 
tenderar att göra skillnad mellan ”vi” och ”dem” i strävan efter att förstå och 
skapa mening åt omgivningen. Sociologiskt förklaras detta som ett skapande av 
en ingrupp med vilken man känner samhörighet samt dess motsats vilken be-
nämns utgrupp. Det är de sammansvetsande egenskaperna och gemensamma 
värdegrunderna som ger ingruppen dess identitet. Ingruppen är beroende av en 
utgrupp då denna tillåts omfatta de egenskaper som är en direkt motsats till in-
gruppens gemensamma uppfattning. Slutsatsen blir då att den som inte är en av 
”oss”, är en av ”dem” (Bauman & May 1990, 47–49). Man kan säga att ingrup-
pen definieras som innehållande de människor vi känner tillhörighet till och som 
vi förstår, medan utgruppen då är det motsatta, d.v.s. människor som vi kanske 
varken vill eller kan känna gemenskap med. 
 

2.3.5 Formandet av jaget 

Den amerikanske sociologen George Herbert Meads nedtecknade föreläsningar 
och teorier handlar om förhållandet mellan samhället och individen (Mead 1976, 
126 ff). Med begreppen “I” och “me”, som ”the self” är uppdelat i enligt Mead, 
förklarar han sambanden mellan handling och reflektion vilket gör att människor 
kan förstå hur de uppfattas av andra. Mead är en av de teoretiker som räknas in 
bland de symboliska interaktionisterna. I de ständigt pågående socialiserande 
interaktionerna skapas och formas ”me” i relationerna till andra i sociala inter-
aktioner. Det är ”I” som handlar, och den reflektion man gör av sitt handlande 
skapar ett ”me”. ”I” är spontant och aktivt, och utförda handlingar och reaktion-
er lagras i det mer bromsande och mer stabila ”me” (Trost & Levin 2010, 24–
25). Att tänka ”me” och ”I”, skapar ett sätt för förståelse av människors hand-
lande och tänkande.  
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När den nyanställde kommer till sin nya arbetsplats och träffar sina nya arbets-
kamrater, kan personen, genom de reaktioner som den nyanställde bemöts av, få 
en uppfattning av vilket intryck han eller hon ger. Bemöts man t.ex. av negativa 
reaktioner reflekterar man över detta och formar självet därefter. Det är genom 
samspelet med andra som man får sin självuppfattning enligt Mead. Han menar 
alltså med sin teori att det är genom att reflektera över sina egna och andras 
handlingar som självet utformas. För en bra självkänsla måste man bli bemött 
med ett meningsfullt språk och ett positivt kroppsspråk. Det är också viktigt för 
den sociala interaktionen att vi, enligt Mead, kan ta varandras olika roller och 
sätta oss in i varandras tankar, känslor och situationer (Trost & Levin 2010, 
114). Att kunna kommunicera och interagera med varandra är avgörande förut-
sättningar för social interaktion enligt Mead. 
 

2.3.6 Social responsivitet 

Med den symboliska interaktionismen som grund har Johan Asplund, socialpsy-
kolog, utvecklat begreppet social responsivitet. I sin bok “Det sociala livets ele-
mentära former”, framlägger Asplund sin teori och menar att social responsivitet 
är ett grundläggande drag hos människan (Asplund 1987, 33). Definitionen av 
social responsivitet är benägenheten hos varje individ att vilja interagera och 
besvara all sorts stimuli. Detta är enligt Asplund ett elementärt beteende 
(Asplund 1987, 210). I vardagslivet är det den sociala responsiviteten som styr 
individen och ger personen ett “jag”. Notera att begreppet ”jag” hos Asplund 
inte ska likställas med Meads begrepp ”I”. Termerna beskriver olika perspektiv 
på formerandet av jaget. Enligt Asplunds teori får individen ett grundläggande 
behov tillfredsställt genom uppmärksamheten från andra (Asplund 1987, 29). I 
en arbetsgrupp bygger ett gott samarbete på att gensvar väcks mellan deltagarna 
genom samspel. 
 
I teorin talas även om begreppet responsorium, ett begrepp lånat av musikhisto-
rien. Vi har tolkat det som att i det sociala rummet finns regler och normer som 
reglerar social responsivitet, men när två individer t.ex. ger sig in i ett ostört och 
intensivt samtal där oreglerad social responsivitet uppstår, skapas detta fenomen 
benämnt responsoruim. Här blir den sociala responsiviteten så intensiv att det 
som sker utanför upphör att finnas. Alla samtal som sker mellan två individer 
innebär dock naturligtvis inte att fenomenet uppstår. Ett samtal som sker under 
mer strikta förhållanden, t.ex. ett samtal där den sociala responsiviteten in-
skränks av regler för hur man uppför sig, ger inte upphov till responsorium. Inte 
heller om den ena personen inte aktivt deltar eller är ofokuserad kan detta ske 
(Asplund 1987, 17).  
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Ett annat begrepp hos Asplund är asocial responslöshet. Vi förstår det så att om 
social responsivitet innebär en interaktion mellan två individer, d.v.s. där samta-
let består av ett utbyte av frågor och svar, är innebörden av asocial responslöshet 
en motsats till social responsivitet, som måste läras in (Asplund 1987, 12). Med 
begreppet menas att ingen social interaktion sker och ingen respons finns. Detta 
handlar om att inte låtsas om varandra (Asplund 1987, 11–13). Att uppföra sig 
som om en annan person inte finns kan vara en form av maktutövande i en ar-
betsgrupp, men uppförandet kan också vara en social norm då vi till skillnad 
från små barn inte hälsar på främmande människor vi möter på offentliga plat-
ser. Asplund talar om detta som att vi som vuxna lärt oss att tygla vår sociala 
responsivitet. Att lära sig när man ska hålla igen på sin sociala responsivitet eller 
när det är tillåtet att bejaka den, är en stor del i vårt utvecklande av att bli funge-
rande samhällsdeltagare (Asplund 1987, 12–15). Johan Asplund vill med sin 
teori social responsivitet påvisa vikten av det sociala livet och dess betydelse 
oavsett tid, plats och rum. Oavsett i vilken kontext man befinner sig så är vikten 
av att samspela med andra och att få respons väldigt stor. Detta gäller oavsett 
om man är aktiv eller ej i ett socialt sammanhang. Individen behöver känna att 
man får respons (Asplund 1987, 12–13).  
 

2.4. Sammanfattning forskning och teorier  

Inom i stort sett all verksamhet förekommer någon form av rekrytering. Behovet 
kan uppstå av flera olika orsaker, och processen kan vara både svår och inveck-
lad. Gemensamt är att när rekryteringen är gjord, krävs det någon form av intro-
duktion av den nyanställde för att få denne att kunna utföra sitt arbete i linje med 
förväntan. Det finns mycket forskning utförd om introduktionsprocesser och so-
cialisering på arbetsplatser. Huvuddelen berör stora populationer med kvantita-
tiva ansatser. I forskningen framkommer det att den introduktion och onboar-
dingprocess som utförs är av stor vikt för en nyanställd och att företagets enga-
gemang kan vara avgörande för om en rekrytering kan bli lyckosam eller inte. 
Forskningen visar också att den nyanställdes egna engagemang och motivation 
till socialisering spelar en stor roll i processen. För motivation och engagemang 
kräver individen, enligt forskningen, återkoppling på utförda arbetsuppgifter och 
att utvecklingsmöjligheter och en tydlig plan för denna finns. Som referensram 
och för att få förklaringar till de begrepp som uppstår vid nyanställning, har vi 
skrivit om symbolisk interaktionism och då involverat Berger & Luckmanns teo-
rier om primär och sekundär socialisering och Cooleys tankar om tillhörighet 
och grupper. Vi har även berört Bauman & Mays definition av grupperingar, 
Meads tankar om självet samt Asplunds teori om social responsivitet. Teorierna 
bidrar med tankar om processer för människors socialisation i en ständigt förän-
derlig omvärld. 
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3. METOD  
I detta avsnitt redogörs för den vetenskapliga ansatsen vi valt samt val av metod 
vilken förklaras och motiveras. Vi redogör för praktiskt tillvägagångssätt av 
materialinsamlingen utifrån valt forskningsområde, urval och bortfall, avgräns-
ningar, analysmetod och tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om kva-
litet och om tillämpad forskningsetik. 
 

3.1 Vetenskapliga grunder 

3.1.1 Ontologi: objektivism, realism 

Ontologi, läran om varat och verklighetens byggstenar, tar upp föreställningar 
om den verklighet som vi lever i och föreställningarna om denna verklighet. On-
tologi kan delas upp i två huvudinriktningar, objektivism (realism) och idealism 
(konstruktionism, subjektivism) vilka skiljer sig åt i frågan hur man uppfattar 
objektiva föremål. Frågan gäller om situationer och föremål existerar oberoende 
om de betraktas eller inte (Bryman 2011, 31, 36–37). Den objektiva ansatsen, 
objektivismen, har som ståndpunkt att det som sker i våra liv och i vår omvärld, 
sker oberoende av de unika sociala aktörer som deltar. Det innebär att verklig-
hetens ting existerar även om ingen observerar och iakttar dem.  
 
Objektivister menar att om vi ska studera exempelvis sociala företeelser, så ska 
man arbeta utifrån sökandet efter statistik, fakta och beräkningar. Människor 
som ingår i samhällen lär sig enligt objektivister att existera utifrån regler, vär-
deringar, procedurer och ordningar som skapas och lärs ut i exempelvis familjer 
och organisationer (Bryman 2011, 36). I Kvale & Brinkmann (2014, 364–365) 
beskrivs det objektiva synsättet (genom hänvisningar till Karpatschof (2006)) så, 
att objektivism kan ses som människor som står i kö. I kön existerar en serialitet 
och den personliga unikheten hos var och en i kön är ointressant. Ordningen exi-
sterar i förhand och existerar alltså oberoende av de personer som ingår i den. 
Utvecklingen i vårt samhälle har genom en utveckling mot det moderna byråkra-
tiska samhället, frambringat ett intresse för att systematisera, strukturera och 
följa upp, vilket förespråkar den objektiva ansatsen i många forskningsstudier 
och uppföljningar som företas i modern tid. 
 

3.1.2 Ontologi: idealism, subjektivism 

Den motsatta ansatsen som förespråkar idealism och subjektivism, tillskriver 
tingen värde endast i betraktarens synvinkel. Sociala aktörer skapar och revide-
rar verkligheten löpande och verkligheten ändras, förnyas och återuppväcks 
ständigt (Thomassen 2007, 87 ff). Det innebär att inom idealismen är tingen so-
cialt konstruerade. Det vardagliga samspelet människor emellan är av stor vikt 
inom idealismen, och interaktioner skapar den verklighet som människor befin-
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ner sig i. Forskare med ett idealistiskt, subjektivistiskt synsätt ser sig som en del 
av verkligheten och hänsyn tas till interaktioner människor emellan.  
 
Intressant är att även forskaren är en del av den skapade, konstruerade verklig-
heten. Kvale & Brinkmann (2014) skriver att det är de samtalande människorna 
som skapar verkligheten. Samtalet blir grunden i det sätt som kunskap skapas 
och att människans värld är en “samtalsvärld” (Kvale & Brinkmann 2014, 362). 
Kvale & Brinkmann (2014, 364–365) hänvisar till Karpatschof (2006) som me-
nar att verkligheten även, till skillnad mot objektivismen, kan skapas kontextu-
ellt då människor arbetar i grupper och umgås i sociala sammanhang. Mellan 
människorna skapas då en verklighet som inte existerar utanför dem. 
 

3.1.3 Ontologi: konstruktionism 

Konstruktionism är en ontologisk ståndpunkt som kan ses som en motsats till 
objektivismen när man talar om innebörden av hur våra sociala företeelser tol-
kas. Inom denna ontologiska verklighet tänker man sig att sociala händelser och 
skeenden är produkter av kollektivt handlande och mellanmänskliga interaktion-
er. Ingenting i det som sker människor emellan är opåverkbart, och det finns 
därför en möjlighet för oss alla att påverka det som sker. Exempelvis kan man se 
på organisationer och organisationskulturer som företeelser som inte är givna, 
utan kan förändras och omkonstrueras. Det innebär att sociala företeelser och 
deras betydelse kontinuerligt kan skapas av sociala aktörer. Dessa sociala före-
teelser och kategorier är ett resultat av socialt samspel och består av konstrukt-
ioner som befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering. Därav kan de aldrig 
betraktas som slutgiltiga. Verkligheten är som social konstruktion subjektivt 
uppbyggd och konstrueras genom samspel i vardagslivet (Bryman 2011, 36–39). 
 

3.1.4 Aktuell studie 

Då uppdraget i den här studien var att undersöka de nyanställdas uppfattningar 
och känslor av bemötandet på sin nya arbetsplats och sin nya anställning, så har 
arbetet en konstruktionistisk, subjektivistisk inriktning. Vi har utgått ifrån att 
verkligheten skapas utifrån människors relationer och interaktioner, inte minst 
mellan intervjuobjekt och intervjuare. Den sociala verkligheten på arbetsplatser-
na som vi undersökte i vår studie, såg vi som verkligheter som de sociala aktö-
rerna kontinuerligt är med om att skapa och konstruera. Subjektiviteten hanteras 
som en styrka i uppsatsen. Vi har arbetat med verklighetsuppfattningen att kon-
takterna människor emellan skapar verkligheten, och en intressant faktor är även 
att vi som forskare har varit en del av tolkningen av den verkligheten.  
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3.1.5 Kunskapsteoretiska antaganden: positivism 

Epistemologi, d.v.s. kunskapsteoretiska antaganden, behandlar frågor om 
mänsklig kunskap och ligger till grund för vetenskapsteori och metodteori. De 
två huvudsakliga vetenskapliga inriktningar benämns positivism och interpre-
tativism. Om man förespråkar naturvetenskapliga metoder och söker efter fakta 
och absolut sanning, är det troligast att man väljer att arbeta med en positivistisk 
inriktning i sina studier. Den positivistiska inriktningen arbetar med en objektiv, 
realistisk och empirisk syn på kunskap, där kunskap förvärvas genom empiri, 
d.v.s. genom erfarenhet och sinnesintryck, det observerbara. Positivismen anser 
att det finns olika vägar till kunskap, det vi upplever med våra sinnen, iaktta-
gelse, och det vi genom logik kan räkna ut. Det är sedan utifrån denna kunskap 
som analysen sker för att kunna dra slutsatser om en yttre, objektiv och lagbun-
den verklighet som också är kvantifierbar (Bryman 2011, 30–31). 
 

3.1.6 Kunskapsteoretiska antaganden: interpretativism 

Interpretativismen däremot förespråkar en idealistisk verklighetssyn och en rat-
ionalistisk syn på kunskap, där förståelsen och tolkningen av människors hand-
lande är centralt (Bryman 2011, 32–34). Forskaren vill förstå, och inte bara för-
klara de fenomen som studeras. Empati och känslors innebörd blir utgångspunk-
ter i det kunskapsteoretiska antagandet, och användning av kvantifierbara meto-
der är inte det centrala. Kunskap förvärvas istället genom förnuftet och forsk-
ningsobjektens ord, känslor och upplevelser, vilka blir utgångspunkter i de tolk-
ningar som forskaren gör. Ett sätt att tolka personers upplevelser kan göras med 
en hermeneutisk inriktning. Då tolkas texter och människors utsagor för att söka 
förståelse för det som berättas och det som sker. Forskaren söker ett meningsin-
nehåll som finns på ett djupare plan än det som omedelbart uppfattas. Tolkning-
en färgas av den som tolkar och sanningskriteriet är inte absolut. Forskarens för-
förståelse, d.v.s. kunskaper och erfarenheter om ämnet är av vikt, och ses som 
ett bidrag på ett positivt sätt (Thomassen 2007, 178 ff). Tolkningar kan dock bli 
osäkra då de påverkas av forskarens värderingar och förförståelse samt dess 
kontext som studierna utförs i (Thurén 2007, 103). 
 

3.1.7 Aktuell studie  

I studien används det interpretativistiska förhållningssättet, d.v.s. vi har använt 
oss av tolkningar och upplevelser av de intervjuer som genomförts. Utifrån in-
tervjuerna har tolkningar gjorts och försök till förståelse av intervjupersonernas 
uppfattningar om hur det är att vara nyanställd på två olika arbetsplatser, har 
diskuterats. Vi som utfört studien har arbetat med rekrytering under många år, 
och har omfattande förförståelse inför ämnet, se vidare under 3.2 1. Det är något 
som studien försökt dra nytta av och förförståelsen har använts i tolkningarna. 
Hermeneutiken, förståelse av mänskligt beteende, visade sig vara väl lämpat för 
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intervjustudierna. I diskussionerna har förförståelsen använts som något som 
tillför studien något positivt. Vi anser, liksom Thurén (2007, 60), att förförstå-
else som bygger på erfarenhet, skapar större möjlighet att uppfatta nyanser i 
tolkningarna av det sagda. Med hjälp av den förförståelse som existerade om 
rekrytering, introduktion och onboarding kan den sagda informationen sättas in i 
ett vidare sammanhang och förhoppningsvis ses andra dimensioner till skeenden 
än de rent uppenbara. I arbetet finns influenser av den symboliska interaktion-
ismen utifrån att nyanställd vill passa in och är beroende av vad andra tycker om 
dem. 
 

3.2 Metodologi  

Utifrån den ontologiska och den epistemologiska inriktningen blir det intressant 
att fundera över vilken metodologi som ska användas i studien. Det är när fors-
karen fastställer vilken typ av svar som önskas i studien som val kan göras av 
forskningsmetod. Att arbeta med en induktiv ansats menas att utifrån ett antal 
observationer söka gemensamma nämnare, och att sedan formulera teorier uti-
från dessa (Kvale & Brinkmann 2014, 238). Med det menas att utgå ifrån obser-
vationer och intervjuer teorilöst, och därefter formulera teorier som alstrats ur 
undersökningarna (Thomassen 2007, 50). Man kan säga att erfarenheter syste-
matiseras, mönster identifieras och teorier bildas. Det kanske inte går att hitta 
helt nya teorier, men eventuellt nyanser av befintliga begrepp. Efter ett antal re-
gelbundenheter kan forskaren sluta sig till att sambandet kan gälla fler fall än de 
observerade, dvs. en teoribildning “nedifrån och upp” (Thomassen 2007, 50 ff). 
Dock finns det en osäkerhet inbyggd, det s.k. induktiva problemet, då det kan 
visa sig att överensstämmelserna vid ytterligare en observation inte ger generali-
serbarhet. Det är därför av vikt att kritiskt granska induktiva slutsatser i jakten 
på teorier och sammanhang (Thomassen 2007, 51).  
 
Ett annat sätt att arbeta metodologiskt är genom en deduktiv ansats, vilket är en 
vanlig ansats inom samhällsvetenskapen (Bryman 2011, 26). Då utgår forskaren 
från teorier och låter testa och eventuellt falsifiera ett antal hypoteser i de försök 
som genomförs (Kvale & Brinkmann 2014, 239). Man kan utgå ifrån redan eta-
blerade teorier, naturlagar eller andra principer som klassas som allmänna 
(Thomassen 2007, 49). Utifrån dessa principer skapas hypoteser och teorier här-
leds logiskt. Deduktiva metoder kan sägas skapa kunskap “uppifrån och ned” 
(Thomassen 2007, 74). Oftast handlar det då om forskning med en kvantitativ 
forskningsinriktning exempelvis inom matematik, naturvetenskap och fysik.   
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3.2.1 Aktuell studie 

Vid val av metodologi utifrån valda ståndpunkter i vårt fall, beslutade vi oss för 
att den induktiva metoden lämpade sig bäst, d.v.s. vi utgick från enskilda fall i 
empirin för att utifrån dessa sluta oss till en princip eller allmän teori (Thurén 
2007, 22). Vi började utan hypoteser i vårt intervjuarbete, och utsagorna från 
intervjuerna fick leda oss framåt mot våra försök att formulera slutsatser och 
eventuella teorier. Vår förförståelse i ämnet utmanade oss i vår ambition att för-
hålla oss så neutrala som möjligt. Människor är oförutsägbara, vilket det var en 
utmaning i tolkningarna och analyserna (Thomassen 2007, 59). 
 
Förförståelse innebär, enligt Thurén (2007, 58–60), kunskap och vetskap om 
valt forskningsområde hos de som genomför studien. Thurén menar att man all-
tid tolkar den information som omger oss, och förförståelsen påverkar upplägg, 
intervjuer och slutsatser i en studie. Det är därför viktigt att presentera de förför-
ståelser som finns hos författarna så att transparensen för läsarna ökar. I arbetet 
med studien har vi från dag ett varit medvetna om och tagit hänsyn till existe-
rande förförståelse, kunskap och erfarenhet av rekrytering, introduktion, 
onboarding samt annat personalarbete. Denna förförståelse har bidragit till ett 
stort intresse för ämnet och en önskan om att studera detta på ett djupare plan. 
Som chef respektive HR-partner har vi en bred kunskap av ämnesområdet men 
inser också det komplicerade i att göra lyckade rekryteringar. Genomgående, i 
alla moment, har hänsyn tagits till att vi är färgade av sin egen erfarenhet. På-
gående studier i sociologi har breddat vår syn på våra yrkesuppdrag och gett 
uppslaget till att en viktig del i en lyckad rekrytering, ligger i att lyckas med en 
framgångsrik organisationssocialisation.  
 

3.3 Forskningsmetod 

3.3.1 Kvalitativ ansats 

I den empiriska delen använde vi oss av en kvalitativ ansats med personliga in-
tervjuer. Målsättningen med kvalitativa studier är att forskaren ger sig in i en 
okänd värld och verklighet, och utifrån den formulera någon sorts ordning och 
teori. Det traditionella sättet att närma sig kvalitativ forskning är just genom den 
induktiva metodologin. Betoningen ligger på subjektiva berättelser och tyckan-
den, och dessa berättelser banar väg mot studiens slutsatser och tolkningar. Ut-
gångspunkten i kvalitativa studier är att alla kan uppfatta verkligheten på olika 
sätt och att det därför inte finns någon objektiv och absolut sanning. Kvalitativa 
data mäts inte, utan man konstaterar att data finns, undersöker hur de fungerar 
och ser på i vilken situation de förekommer. Man söker nyanser, normer och 
värderingar att sätta in i ett sammanhang (Starrin 1994, 19-21). Genom våra in-
tervjuer har vi sökt efter förståelse av ett antal komplexa frågeställningar som vi 
formulerade initialt i vår undersökning. Den kvalitativa ansatsen gav oss en möj-
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lighet att få ta del av ett antal olika personers egna resonemang och de gav oss 
möjligheten att få en helhetsbild runt vårt problemområde. 
 

3.3.2 Kvantitativ ansats 

Kvantitativ forskning, handlar om prövning av befintliga teorier med hjälp av en 
deduktiv metodologi. Forskningen har en positivistisk kunskapsteoretisk inrikt-
ning och använder sig av en naturvetenskaplig modell. Här granskas objektiva 
fakta och i fokus står studier av mängder av fenomen i precis skattning där fe-
nomenet på förhand är definierat. Målet är att förklara hur dessa fenomen förde-
lar sig inom en population. Man letar även efter samband mellan olika företeel-
ser och egenskaper (Starrin 1994, 23). Eftersom upplägget i denna studie inte 
söker en kvantifierbar sanning, kommer således inte upplägget att vara kvantita-
tivt utan kvalitativt. 
 

3.4 Praktiskt tillvägagångssätt 

Att arbeta med intervjuer är ett användbart sätt att få fram hur de nyanställda 
verkligen tänker och känner om sin anställning. Tanken har varit att vi genom 
intervjuerna skulle komma lite längre in och hitta ett djup jämfört med om vi 
skulle ha utfört en kvantitativ enkät (Kylén 2004, 9). Vår ambition var att skriva 
en uppsats som är intressant och lättläst och som skapar både nya insikter för 
läsaren men också för oss själva utifrån den rådande kontexten.  
 
Vår intervjuguide hade som syfte att beröra flera tilltänkta ämnesområden. Tan-
ken var att varje individuell intervju skulle ta ca 60 minuter vilket visade sig 
stämma. Innan första intervjun testades frågorna på en pilotperson. Vi ville ta 
reda på om det antal frågor som vi skrivit upp var tillräckligt många och begrip-
liga. Efter testningen justerades frågorna något och antalet frågor minskades. De 
nackdelar som finns med att genomföra en intervjuundersökning, d.v.s. att de är 
tidskrävande, svårigheter med anonymiteten och risken att vi själva påverkar 
respondenterna vid intervjutillfället, har varit utmanande. Även vår förförståelse 
inför ämnet och att vi valde våra egna arbetsplatser som studieobjekt, har varit 
något som vi har tagit i beaktande, vilket gjorde att vi beslutade oss för att inter-
vjua personer på varandras arbetsplats och endast deltog som observatörer vid 
intervjuerna på vår egna. Vi har även valt att inte skriva ut i resultatdelen vem 
som säger vad, utan citaten står helt utan adressat. Vi ville undvika möjligheter 
till identifiering av de personer som vi intervjuat.  
 
De intervjuer som vi genomförde överfördes från inspelningar på våra Iphones 
till nedtecknad, transkriberad, rådata med hjälp av en transkriberingsapp. Appen 
möjliggjorde neddragning av hastigheten på de inspelade intervjuerna, så att av-
skrifterna blev enklare att utföra. Vi transkriberade inom någon veckas tid efter 
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utförd intervju. De nedskrivna transkriberingarna drogs ut på papper och lästes 
igenom av oss vid upprepade tillfällen. Detta för att vi ville skapa en distans till 
det sagda och skapa en möjlighet för oss att se och tolka det sagda från ett vidare 
perspektiv. 
 

3.4.1 Litteratursökning  

I vår litteratursökning har vi använt oss av olika relevanta sökord inom ämnes-
området, t.ex. onboarding, organisationssocialisation, introduktion, nyanställd 
och socialisationsstrategier. Dessa har vi sökt efter främst i databaserna Scopus, 
DIVA, Libris och Google via Linköpings universitetsbiblioteks sökmotor. In-
ledningsvis bokade vi en sittning med en av bibliotekets bibliotekarier för att ta 
reda på sätt att finna relevanta källor. Där fick vi uppslaget att börja söka i ovan 
nämnda databaser och genom de träffar vi får där gå vidare med de referenser 
och källor som vi hittar. I studien har vi valt att följa referenshänvisningar och 
källhänvisningar enligt Harvard och hämtat tillvägagångssättet från Umeå uni-
versitet (www.ub.umu.se/)  
 
3.4.2 Intervjuguiden 
Vår upprättade intervjuguide visade sig fungera bra under samtliga intervjuer (se 
bilaga 2). Vi var beredda på att justera mallen om den enbart genererade ytliga 
svar, men så blev inte fallet. Det visade sig att vi inte fick några problem med 
avbokade intervjuer, utan vi genomförde de tio inbokade intervjuerna enligt 
uppsatt schema. Vi diskuterade efter ett antal utförda intervjuer våra frågors 
lämplighet och utformning, men vi kom fram till att vi behöll de frågor som vi 
förberett.  
 

3.4.3 Semistrukturerade intervjuer 

Samtliga intervjuer har följt ett semistrukturerat upplägg, där vi utgick från vårt 
problemområde för att få till bra, naturliga samtal och låta intervjupersonerna 
själva få utrymme att uttrycka sin syn på de frågeställningar vi hade. Frågorna 
som ställdes följde en fast ordningsstruktur, men var till största delen öppna, 
d.v.s. vi bad intervjupersonen berätta hur de tänkte och kände. Den intervjuade 
fick själv utveckla sina svar och vi ställde vid behov följdfrågor beroende på 
tydligheten i de svar vi fick från respondenten. Möjligheten för oss att kunna 
ställa följdfrågor har möjliggjort en hög svarsfrekvens för alla de frågor som 
fanns med i intervjuguiden. Att kunna ställa relevanta följdfrågor kräver en viss 
förförståelse inom ämnesområdet, vilket vi båda hade genom våra erfarenheter 
av både rekrytering och introduktionsprogram. Dock gällde det att även försöka 
bortse från förförståelsen under intervjuerna då vi inte ville styra och leda re-
spondenterna i någon riktning som vi kanske trodde skulle komma upp vid in-
tervjuerna. Vi tänkte även på att tillåta tystnad under intervjuerna och låta re-
spondenterna tänka i lugn och ro.  
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3.5 Urval 

Den målgrupp som forskare väljer att genom sina studier få information om/av 
kallas population (Bryman 2011, 179). Då man i den kvalitativa forskningen är 
ute efter att gå på djupet inom det område som undersöks, omfattar studien oft-
ast ett färre antal undersökta personer. Man kan då inte generalisera som man 
gör i den kvantitativa forskningen utan man ser istället till ord och beskrivningar 
av det undersökta fenomenet. Forskaren är själv en del i insamlandet och tolk-
ningen av data, vilket gör undersökningen subjektiv. Vi önskade så stor variat-
ionsbredd som möjligt i urvalet av informanter, detta för att få ett så stort in-
formationsinnehåll till studien som möjligt. Även valet av att intervjua nyan-
ställda personer från två olika typer av arbetsplatser, en statlig och en privat, bi-
drog till att öka möjligheten till variationsbredd i studien. Resultaten från dessa 
arbetsplatser jämfördes med varandra och även inom respektive organisation.  
 
Vi har i vårt arbete använt oss av bekvämlighetsurval på både den privata ar-
betsplatsen och den statliga arbetsplatsen. Kontakt togs med respektive HR-
avdelning, och de kunde utifrån personallistor hitta personer som nyanställts un-
der 2017. På den statliga arbetsplatsen valdes fem personer ut från fem olika en-
heter, dock inte från en av författarnas egen enhet. På den privata arbetsplatsen 
plockades fem personer ut från olika avdelningar och som representerade olika 
befattningsgrupper. Målet var att vi skulle genomföra minst tio intervjuer, vilket 
vi gjorde. Eventuellt bortfall är viktigt att redovisa för att påvisa giltigheten i 
studien (Bryman 2011, 194–196), men det är inte aktuellt att göra i vår uppsats, 
då alla intervjuer genomfördes enligt uppsatt schema. 
 

3.6 Bearbetning och analys 

För att kunna analysera det som sagts i våra intervjuer har vi strukturerat vårt 
arbete enligt grundläggande tekniker i kvalitativ dataanalys. Vi har inledningsvis 
arbetat med fullständig transkribering, kodning och tematisk analys (Bryman 
2011, 430, 523–525, 528–530). Vi har arbetat med meningskategorisering för att 
utveckla teman utifrån våra insamlade intervjuer (Kvale & Brinkman 2014, 
245–249). Genom öppen kodning, skapandet av kodord och kategorier samt sö-
kandet efter gemensamma mönster, har vi försökt att hitta och formulera teman 
som gör att det vi ser och tolkar blir begripligt för fler än för oss själva. Vårt ar-
betssätt kan illustreras av flödet nedan, fritt efter Kvale & Brinkmann (2014): 
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Bild 2, Flödesschema, Bearbetning & analys. Fritt efter Kvale & Brinkmann (2014) 
 
De teman som vi kom fram till definierade vi utifrån respondenternas olika in-
tervjusvar. Efter ett antal diskussioner mellan oss författare, märkte vi att svaren 
kretsade runt ett antal återkommande teman. Dessa teman presenteras under re-
sultatdelen i uppsatsen, se avsnitt 4.1.1.  
 
Vid bearbetningen av vår insamlade data behövde vi även reflektera över om 
den data vi erhållit var sann eller inte (Kylén 2004, 154). Vi utgick självklart 
ifrån att respondenterna talade sanning, men vi behövde också fundera på even-
tuella felkällor som kunde uppstå vid intervjutillfället. Det med anledning av att 
vi satt med på samtliga intervjuer och arbetar på samma arbetsplats som de vi 
intervjuade. Det finns olika sätt att under intervjuerna testa informanten om san-
ningshalten exempelvis att be personen upprepa exempel som presenterats, att få 
informanten att beskriva exempel ur en annan synvinkel och kanske be om fler 
exempel på sådant som beskrivs (Kylén 2004, 154–155). Fakta går att kontrol-
lera i efterhand, men tolkningar och värderingar av situationer får uppgiftsläm-
naren själva stå för och kan aldrig vara rätt eller fel. Vi bedömde att våra infor-
manter fick förtroende för oss under intervjuerna och vi upplevde inte att någon 
höll tillbaka sina kommentarer eller regisserade sina svar i märkbar utsträckning. 
Bedömningen blev alltså att vi litade på de svar som vi erhöll. 
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3.7 Kvalitet 

3.7.1 Validitet 

Validiteten handlar om i vilken grad vi har mätt det vi avsett att mäta, och det är 
av vikt för validiteten att detta tydligt framgår i vald frågeställning (Kvale & 
Brinkman 2014, 296). Med det menas hur användbar insamlad data är och hur 
relevant den är för de frågeställningar vi haft. I den kvalitativa studien är det inte 
bara datainsamlingen utan även analysen, d.v.s. tolkningen av insamlad data 
som ska påvisa validitet (MDH 2012). Validiteten indelas i intern validitet, där 
man ser till graden överensstämmelse mellan de teoretiska idéer som utvecklas i 
studien och forskarens observationer och extern validitet, till vilken grad kan 
resultatet generaliseras vid andra situationer och sociala miljöer (Bryman 2011, 
352). Även tydligheten i eventuell förförståelse hos forskaren kan öka validitet-
en. Det är av vikt för validiteten att forskaren, dvs. tolkarna av det sagda, är 
transparenta i sina analyssteg och möjliggör stor insyn i den s.k. “svarta lådan”. 
Med den svarta lådan menas det som utförs i genomförandet av forskningen, 
men som kanske aldrig redovisas i uppsatsen. Vår ambition med studien har ge-
nomgående varit att redovisa alla steg som vi utfört under studiens gång.  
 
Man behöver vara uppmärksam på att det finns motsättningar mellan reliabilitet 
och validitet. En låg reliabilitet i studien för med sig att validiteten minskar. 
Men, en hög reliabilitet höjer inte automatiskt validiteten (Kylén 2004, 13). En 
hög reliabilitet är självklart bra för studien, men värdet av de uppgifter vi får in 
behöver inte påverkas, d.v.s. validiteten och användbarheten av uppgifterna 
kanske inte ökar alls. Icke relevanta uppgifter ger inte studien några fördelar och 
kan vara helt ointressanta. En styrd och formell studie kan minska validiteten då 
möjligheterna till att fördjupa frågeställningar och anpassningen av data försvå-
ras (Kylén 2004, 140–142).  I vårt kvalitativa arbete anser vi att vi genom an-
vändandet av en semistrukturerad intervjuguide har uppnått förhållandevis hög 
validitet med hjälp av följdfrågor för ökad fördjupning. 
 

3.7.2 Reliabilitet 

Med begreppet reliabilitet menas tillförlitligheten och säkerheten i den data som 
använts, hur den har samlats in och hur data har bearbetats (Kylén 2004, 140). 
En studie har hög reliabilitet om det går att påvisa att resultaten inte bygger på 
tillfälligheter, utan samlats in strukturerat och formellt. I en kvalitativ studie kan 
reliabiliteten vara svår att fastställa på ett tillförlitligt sätt. Istället kan man för-
söka uppnå det genom att man låter intervjupersoner läsa igenom en samman-
fattning av intervjun och på så sätt låta den intervjuade se om den känner igen 
sig samt ge möjlighet till att lägga till något om så önskas. Vi har dock inte an-
vänt oss av genomläsning i den här studien.  
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Det kan också vara aktuellt att komplettera intervjun i efterhand om man ser att 
något viktigt inte framkom eller om det är något som man i efterhand inte för-
står. Vi bedömde att det inte fanns något behov av att komplettera våra inter-
vjuer i efterhand, utan vi hanterade de utförda intervjuerna som tillräckliga i om-
fång för analyserna i vår studie. Det ger även en högre reliabilitet om man till 
varje tema har flera påståenden som underbygger detta. I en studie med kvalita-
tiv inriktning beskriver man på ett pålitligt sätt hur man har gått tillväga för att 
samla in och bearbeta data och på så sätt försöka bevisa reliabilitet (MDH 2012). 
Det är svårt att tro att man skulle få exakt samma svar om en intervju som söker 
efter åsikter, tankar och känslor skulle upprepas. Men, det gäller ändå att arbeta 
på ett sätt så att en eventuell upprepning ger svar som pekar åt samma håll (Ky-
lén 2004, 13).  
 
Vad gäller replikerbarheten handlade det om att studien skulle genomföras och 
dokumenteras på ett sätt som gör att en annan forskare kan förstå upplägget och 
ha möjlighet att genomföra en likadan studie. Dock är det troligtvis inte möjligt 
att en annan forskare kommer fram till samma resultat som vi. Även om samma 
personer intervjuas, kan andra ord och utsagor komma upp som leder till andra 
tolkningar och koder (Bryman 2011, 368–369). Kontexten som intervjuerna ge-
nomfördes i, är då förändrade och andra personer som intervjuar skapar andra 
historier och verkligheter. Vi har dock tagit hänsyn till de faktorer som bland 
andra Kvale & Brinkman (2014, 208) betonar, såsom vikten av att ha ett klart 
syfte med studien, veta vad det är vi vill undersöka, tydligheten i hur vi valt att 
genomföra studien samt att vara väl förberedda inför intervjuarbetet. 
 

3.8 Forskningsetik 

I all forskning är det av stor vikt att det tas hänsyn till de fyra forskningsetiska 
principerna, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Bryman 2011, 131–132). Vetenskapsrådet har gett ut skriften 
“God forskningssed” (2017), och i den betonas det viktiga i att forskare följer 
dessa principer så att förtroendet för forskningen vidmakthålls. Vi har haft en 
öppen och transparent attityd och redovisar alla steg i våra undersökningar så 
belysande som möjligt. Vi har varit noga med att behandla de personer som 
valde att ställa upp som intervjuobjekt med stor respekt och försökt skapa situat-
ioner och intervjuer i miljöer som var trygga, vänliga och avslappnade för att 
möjliggöra djupa och insiktsfulla samtal. Efter de inledande personliga kontak-
terna med respondenterna, översändes ett missiv som mer ingående presenterade 
studien, se bilaga 1.  
 
I vårt arbete med uppsatsen har vi beaktat de fyra forskningsetiska principerna 
enligt följande. Informations- och samtyckeskravet har vi beaktat genom att vi 
varit noga med att informera alla deltagare om syftet med vår undersökning samt 
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förankrat valet av respondenter på HR-avdelningarna på respektive arbetsplats. 
Att ställa upp som intervjuobjekt har varit frivilligt, och de som valt att delta har 
informerats om att de har rätt att hoppa av när som helst som intervjuobjekt om 
de ändrar sig. Vi har tagit hänsyn till konfidentialitets- och nyttjandekravet ge-
nom att informera de intervjuade om hur vi behandlat materialet vi samlar in 
samt hur det skulle redovisas. Alla medverkande kommer att behålla sin anony-
mitet utåt, d.v.s. information som kan härledas till en specifik individ har uteslu-
tits och vi kommer inte att använda materialet till något annat än till vår studie. 
Insamlat material förvaras så att obehöriga inte har åtkomst till det.  
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4. RESULTAT 
I resultatkapitlet redogörs för den analys som gjorts utifrån det empiriska 
materialet, det vill säga de utförda intervjuerna. Inledningsvis presenteraras en 
översikt av de övergripande teman som framkommit i analysen. Därefter är re-
sultatdelen uppdelad i dessa teman med text och citat knutna till respektive 
tema. Under vissa avsnitt är resultaten uppdelade i olika stycken, i vilka det 
ibland framgår om resultaten härrör från den statliga alternativt den privata 
verksamheten. Där vi inte kunde identifiera skillnader mellan verksamheterna 
eller där de etiska reglerna gjorde det omöjligt att särskriva, redovisas resultaten 
utan hänvisning till statlig eller privat verksamhet. Kapitlet avslutas med en bild 
relaterad till det fokus som individerna anger vid frågan om trivsel. 
 

4.1 Redovisning av data och analys 

4.1.1 Tematisk översikt 

Efter genomförda intervjuer och bearbetning av det transkriberade materialet, 
framkom att vissa svar kretsade runt gemensamma ämnesområden som var åter-
kommande. Dessa ämnesområden namngavs som subteman och grupperades 
sedan under övergripande huvudteman, se tabell 1. I tabellen presenteras den 
övergripande tematiska grupperingen och de begrepp som framkommit efter ut-
förd analys.  
 

Att känna sig  
välkommen 

Trygghet i  
yrkesrollen 

Betydelsen av 
en egen driv-
kraft 

Uppföljning och 
återkoppling 

Bemötande av chef Tydlighet i yrkes-
roll 

Motivation att 
lära sig yrket 

Uppföljning av  
introduktion 

Bemötande av arbets-
kollegor 

Tydlighet i andras 
roller 

Social kompe-
tens 

Uppföljning av  
socialisation 

Formaliserat introdukt-
ionsprogram 

Egen inre självsä-
kerhet 

Frivilligt del-
tagande i 
events 

Återkoppling på 
utfört arbete 

Deltagande i fikaraster, 
luncher och events 

Individuella upp-
lärningsplaner 

Stress och för-
väntningar 

Uppmärksamhet 
från chef/kollegor

 
Tabell 1. Tematisk översikt över arbetets begreppsindelning. 
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4.1.2 Att känna sig välkommen 

Det framkom av intervjuerna att ingen av de intervjuade hade några uttalade 
förväntningar på sin introduktion på den nya arbetsplatsen. Ett tydligt mönster 
var att man hoppades att introduktionen skulle bli bättre än vad man fått på tidi-
gare arbetsplatser, och man berättade om situationer där introduktionen på tidi-
gare arbetsplatser varit obefintlig.  

Jag hoppades att det [introduktionsprogrammet] skulle vara bättre än vad jag 
fick på mitt förra jobb, och det var det. Betydligt bättre.  

Genomgående kände man sig nervös och spänd inför det nya arbetet, men de 
flesta berättade om en stor förväntan inför sin start på det nya jobbet. Ett tydligt 
mönster var att man hade valt sitt nya arbete för att man ville testa något nytt 
och få nya utmaningar i yrkeslivet. Det fanns även andra skäl såsom att komma 
närmare städer som man bott i tidigare i sitt liv. 

Så det var väl framför allt lite nya utmaningar och komma lite närmare hem och 
lite sån’t som gjorde att jag ändå chansade och sökte. 

På den statliga arbetsplatsen berättade respondenterna att det fanns ett formellt 
introduktionsprogram konstruerat av HR, bestående av en checklista med punk-
ter som skulle gås igenom. Man skulle även gå en tvådagars gemensam intro-
duktionsutbildning för alla nyanställda som hålls vid ett tillfälle under året.  
 
Att närmaste chef träffar de nyanställda och ger dem tid och uppmärksamhet 
framkommer som något respondenterna tycker är viktigt. Återkommande fram-
kommer det att respondenterna var mycket nöjda med chefens bemötande första 
dagen. 

Jag var väldigt spänd av förväntan. Tyckte det var roligt, men jag hade ju träffat 
chefen på intervjun och kände en bra kontakt med denne, och hen mötte upp mig i 
receptionen och jag kände mig väldigt välkomnad.  

Chefen tog emot första dagen för samtliga nyanställda på den statliga myndig-
heten, och beroende på hur mycket tid som fanns tillgänglig så skilde sig sedan 
den första introduktionsdagen åt. Några chefer tog sig mycket tid för att ta emot 
den nyanställde, andra hade mindre tid till förfogande. Någon respondent efter-
frågade mer tid initialt med chefen för att få stöd, räta ut frågetecken och att få 
möjlighet till att lära känna varandra. 

Det var välkomnande och presentation för gruppen och så, chefen var väl lite 
upptagen som de flesta är, men jag tror att övriga roller i huset överlag, så är det 
nog ett större eller längre möte med chefen.  

Berättelser gjordes utifrån händelser den första dagen på myndigheten. De nyan-
ställda fick instruktioner om hur de skulle komma in i datorerna, lära sig vilka 
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program som de skulle arbeta med och få behörigheter till telefonin. Några, men 
inte alla fick en rundvandring på arbetsplatsen då kollegor presenterade sig och 
berättade vilka uppdrag de arbetade med. På den statliga arbetsplatsen var det 
inte vanligt att respondenterna kände någon person innan, så de allra flesta hade 
inget eller mycket litet socialt nätverk med sig vid starten. Några berättade att 
det stod en blomma på rummet när de kom första dagen, vilket uppfattades som 
ett varmt och välkomnande initiativ. Det förekom att chefer hade gjort om 
checklistan till ett individuellt introduktionsschema med en mer personlig prä-
gel. Någon enstaka respondent hade fått sitt introduktionsschema utsänt till sig 
innan första dagen. 

Jag hade fått ett introduktionsschema mailat till mig inför och så där, vilket var 
en trygghet, jag visste att det fanns en plan för min första vecka[…] så jag kunde 
förbereda mig på vad som väntade.  

Rutinen att i förväg maila ut introduktionsschemat verkade inte finnas på de öv-
riga statliga respondenternas enheter. Arbetskollegorna upplevdes genomgående 
av alla respondenter på den statliga myndigheten som trevliga, välkomnande och 
nyfikna på sina nya kollegor. Kollegorna upplevdes vara öppna, svarade på frå-
gor och visade tidigt var fikarum och lunchrum fanns att hitta.  

Här finns det jämfört med min tidigare arbetsgivare en väldigt stark fikakultur, 
och i introduktionsprogrammet var det uppsatt tid varje dag förmiddag och efter-
middag, då fikar vi klockan 9 och 14. Och det bidrog förstås till att vi lämnade 
våra rum och lämnade våra datorer och samlades och pratade om annat än jobb.  

I den privata verksamheten betonades också vikten av att följa med på gemen-
samma fikaraster, något som kollegorna såg till att de gjorde. 

I början var jag inte med så mycket på fikarasterna men sen kom X tillbaka från 
semestern och drog med mig ut på fikaraster[...] inte många gånger förrän jag 
själv började inse att det var viktigt att gå på fikaraster.  

Denna individualiserade socialisation med att träffa kollegor på raster och lun-
cher verkade fungera tillfredsställande för samtliga respondenter på båda arbets-
platserna. Genomgående arbetade respondenterna i mindre arbetsgrupper och 
angav att det fanns en nyfikenhet bland kollegor att lära känna den nyanställde. 
Någon uttryckte sig att “det var många frågor, nyfikna frågor.” Det som togs 
upp som positivt med bemötandet på båda arbetsplatserna var att kollegor och 
chefer var öppna och nyfikna på de nyanställda och visade ett intresse för tidi-
gare erfarenheter.  
 

På den privata arbetsplatsen uppgavs att de haft en uppstyrd introduktion där ett 
introduktionsschema fanns med inbokade tider för att träffa chefer och medarbe-
tare på den egna och andra avdelningar. Schemat var framtaget av HR-
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avdelningen. Även här tog chefen emot den första dagen, men det varierade hur 
stor del av introduktionen som chefen var delaktig i. Alla på det privata företaget 
uppgav att de under den första tiden fått information om datorer och system och 
de allra flesta hade fått en snabbare rundvandring på företaget för att presenteras 
för övriga medarbetare. Skillnaden var dock ganska stor angående omfång i in-
nehållet av introduktionen. Vissa hade ett introduktionsprogram som sträckte sig 
över flera månader och andra hade betydligt kortare program. Beroende på tjänst 
innehöll vissa program fler moment, fler personer att träffa och fler personer att 
få information ifrån än andra.  

När jag kom hit fanns det ett schema, det tyckte jag var jättebra...det var väldigt 
bra uppstyrt med vilka människor jag skulle träffa[...].  

Flertalet tyckte att de fått en detaljerad och ambitiös introduktion och det upp-
levdes som positivt för dem som hade en introduktion som sträckte sig över tid, 
då det resulterade i att man fick till sig lagom mycket information åt gången. 

[...]men jag tycker att den introduktion jag fick var bra, absolut. Det var liksom 
inte det att det var korvstoppning utan det var lite lagom. 

[...]man körde lite några dagar och så var det lugnt och så körde man lite igen. 
Det var liksom inte så att man bara matade på utan det var under en längre pe-
riod.  

Respondenterna i den privata verksamheten tyckte överlag att arbetsplatsen har 
en familjär stämning där alla hälsar på varandra, småpratar trevligt och vänligt 
svarar på alla frågor som de nyanställda har vilket uppfattades som mycket vik-
tigt och framträdande hos respondenterna. Alla kände sig välkomna den första 
dagen och kände att de blev väl omhändertagna av sina kollegor. En respondent 
uttryckte sig om att “det var ett välkomnande med öppna armar.”  
 
Respondenterna benämner kollegor som viktiga stöttepelare och lärare både un-
der den första tiden, men även över tid. 

Jag har ju haft NN som bollplank väldigt mycket och har det fortfarande nu idag. 
Det är en trygghet att man vet att när det är något är det bara att komma.  

Det fanns dock respondenter som uppgav att de uppfattade det som att det också 
fanns en känsla av konkurrens och revirtänkande, vilket efter en tid, gav en 
spänd stämning. 

[...] jag känner inte att vi är det team som jag hade önskat... men att komma in 
som ny, det är väl klassiskt, då får man ju till sig att så här har vi alltid gjort eller 
så här GÖR vi... men det är väl en period för den här personen att komma in i 
det…  
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Majoriteten av respondenterna på både den privata och den statliga arbetsplatsen 
tyckte att de efter en tid har byggt upp ett större nätverk på arbetsplatsen och att 
de nu har god kontakt med kollegor på flera olika avdelningar. Liksom på den 
statliga arbetsplatsen betonade respondenterna på den privata arbetsplatsen vik-
ten av gemensam fika och lunchrast för att lära känna fler kollegor och känna sig 
“som en i gänget”. Det nämndes dock att det ibland saknades tillfällen i varda-
gen till möten mellan kollegor från olika grupper och enheter, då lokalerna inte 
på ett enkelt sätt underlättade samvaro över “gränserna”. Alla respondenter ta-
lade i olika omfattningar om vikten av geografisk närhet till andra avdelningar 
för att inte känna utanförskap i den större gemenskapen.  

Vi satt ju lite avsides när jag började vilket jag tror gjorde att vi kom ganska nära 
varandra i min lilla grupp men inte kom så nära de andra…  

Lokalfrågan togs upp som ett problem av flera respondenter. Grupper kan sitta 
skilda åt i olika delar av byggnader, och ibland finns inte chefen i samma stad 
som den nyanställde. Om man sitter i olika delar, försvåras den organisatoriska 
socialisationen och risk finns att vissa personer kommer utanför gruppen.  

Vi har en grupp som har blivit placerade utanför vår korridor och de kommer inte 
in i gemenskapen på samma sätt.  

Att som någon den första tiden få sitta lite avsides från de övriga p.g.a. se-
mestertider uppfattades som mycket negativt. I vissa fall fanns också en känsla 
av vi och dem även inom samma byggnad. 

[...] vi är ju en lite avsidesgrupp[...]det är ett eget ställe liksom[...]de andra som 
sitter i de andra kontorslokalerna[…]  

Även situationen i lunchrummen togs upp av en person på den statliga myndig-
heten som komplicerad, då enheterna sitter med sina egna kollegor, och möjlig-
heten att lära känna andra personer var svår att genomföra under rasterna.  

Jag tycker att de två lunchrum vi har, det är trångt. Folk kommer dit och äter till-
sammans, står i kö för att diska och går därifrån. Det är inte så socialiserande 
och inbjuder inte till så mycket nya möten.  

Det förekom tydliga uttryck som ”vi i min grupp” och ”de i/på de andra enheter-
na/grupperna” hos flera av de intervjuade personerna. Vid frågor om vad organi-
sationen ordnat för events eller sammankomster för att respondenterna skulle 
känna sig välkomnade och känna trivsel, så var det inte många händelser som 
man kom på något att nämna. Någon sa personalfester, någon annan medarbe-
tardag, welcome-days eller after work. Det uttrycktes att även om det var svårt 
att komma ihåg händelserna, så hade de en stor betydelse, för då kunde man lära 
känna sina kollegor på ett lite djupare plan. En respondent uttryckte sig att: 
“[...]då lär man känna folk på ett annat sätt tycker jag än det dagliga jobbpratet.”  
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Man upplevde det också som mycket positivt att träffa medarbetare från andra 
enheter eller grupper och prata med dem. Det blev ett sätt att utöka nätverket 
inom arbetsplatsen. Respondenter som arbetar i små arbetsgrupper tog upp vik-
ten av samtalet och att lära känna varandra då man arbetar tätt tillsammans. Med 
ökad kännedom om varandra fås en bättre förståelse för hur eller varför kollegan 
reagerar som den gör i en given situation. Mer uppföljning från handledaren ef-
terfrågades av några respondenter. 

Jag kan känna lite ibland att man saknar från min handledares sida att de ska 
komma in och fråga, hur går det, har du några frågor? Vill du ha hjälp med nå-
got? Det kan jag känna att jag saknar lite ibland.  

Att få känna sig välkommen togs upp som en känsla av stor vikt och att det är ok 
att gå och fråga någon om det finns saker som inte fungerar eller om man är 
osäker. Hjälpsamhet togs upp återkommande bland respondenterna som mycket 
positivt under introduktionen. På det privata företaget nämndes vikten av att 
känna att man har chefens förtroende och att chefen litar på att man kan utföra 
sina arbetsuppgifter enligt förväntan. 

[...]hen lämnade över ansvaret till mig ganska direkt[...]det kändes som ett jätte-
bra bemötande just för att hen litade på mig och det jag kunde. 

 

4.1.3 Trygghet i yrkesrollen 

För att skapa trygghet i den nya rollen framkom vikten av att snabbt känna att 
man har en tydlig roll och att man får en känsla av att man gör nytta. Mycket 
handlade i början enligt respondenterna om att lära sig vem som gör vad och 
vem som kan hjälpa till med olika moment. Bemötandet i den nya verksamheten 
påverkar jobbet positivt om det skapas en positiv anda och att kollegorna är in-
kluderande i sitt sätt att vara enligt flera av de tillfrågade. Om stämningen upp-
levs som positiv vågar de nyanställda fråga om sådant som är oklart i sin indivi-
dualiserade organisationssocialisering.  

[...]det gör ju också att jag vågar fråga och be om hjälp[...]hade jag haft ett annat 
mera svalt bemötande då hade jag kanske inte vågat göra det.  

Checklistan för introduktionen som fanns i den statliga verksamheten, upplevdes 
bygga på en del självstudier och att eventuell handledare och chef såg till att 
vissa moment blev genomgångna och inbokade. Det kunde vara upp till de ny-
anställda själva att se till att momenten blev utförda vilket ibland upplevdes som 
rörigt och svårt att veta vem som skulle ansvara för att boka in vilka moment.  

[...]hur gör jag nu då...jag behöver ett annat skrivbord, vem ska jag ringa, vem 
har ansvar för det här...om jag vill ha en mousetrapper…?  
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Denna initiala otrygghet angående olika roller försvann efter ett tag, men ver-
kade ta tid och kraft från respondenterna. De respondenter som hade handledare 
utsedda vilket varierade mellan respondenterna, berättade att dessa personer blev 
viktiga för dem i många olika sammanhang, inte bara de rent arbetsmässiga. De 
kunde svara på frågor om allt möjligt vilket var bra eftersom checklistorna inte 
tydligt redogjorde för olika personers roller i verksamheten. De nya rollerna var 
lite olika tydliga för respondenterna på båda arbetsplatserna. Många visste 
snabbt vad de skulle göra i sina nya roller, men någon upplevde att det kändes 
oklart vad de egentligen skulle arbeta med. Det löste sig först efter ett tag. Att 
inte exakt veta vad man förväntar sig på den nya arbetsplatsen togs upp som en 
källa till stress och otrygghet. För en person var rollen helt ny även på arbets-
platsen, och det upplevdes fortfarande efter ett år vara en källa till oro och osä-
kerhet. 

Mitt uppdrag är alldeles nytt för arbetsplatsen, så det handlade om [första dagen] 
att sätta sig in i det också, det gör det lite grann fortfarande känns det som, det är 
väldigt brett uppdrag och område. Så jag var allmänt lite vilsen kände jag men 
ändå kände jag mig trygg och omhändertagen så att säga.  

Med tiden upplevde man genomgående att otryggheten minskade. Det upplevda 
öppna klimatet möjliggjorde att man upplevde att det var accepterat att fråga om 
något var oklart.  

Jag är väl i mig själv en sån som det tar lite tid innan alla saker sitter, men sitter 
de där så att säga och jag blir mer och mer säker på min roll ju längre tiden 
går… så osäkerheten kommer att försvinna. Det är jag övertygad om.  

Den välkomnande känslan ingav en trygghet att man var efterlängtad och hade 
en viktig roll att fylla. Initialt kunde man vara osäker på om man skulle komma 
att klara av sina nya uppdrag och då kändes den stöttande känslan från chef och 
kollegor som mycket viktig. 

Kommer jag att klara av det här? Har jag tagit på mig för stora skor? Förstår de 
vem de har anställt egentligen? När ska de komma på mig?  

På den statliga arbetsplatsen förekommer det roller som bara utförs av en per-
son. Då fungerar existerande nationella nätverk som en stor stöttning för de per-
sonerna. Där upplevde man en stor yrkesidentifikation och möjlighet att bolla 
frågor och funderingar som man inte hade möjlighet att göra på den egna myn-
digheten. 

Vi har ju ett nationellt nätverk vi som jobbar med samma frågor. Det är en väldig 
tillgång att jag känner handläggare som jobbar med samma saker[...]jag är inte 
så beroende av kontakterna här[...] eftersom jag känner folk på andra myndighet-
er.  
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Alla respondenter på den privata arbetsplatsen tyckte sig till en början ha känt en 
del stress och olika grader av oro inför den nya tjänsten men också att känslan 
hade försvunnit efter en kortare tid.   

[...]det är klart att lite av en stress blir det ju i början... sen hittar man sin roll och 
känner trygghet i den[…]  

Där var det från början tydligt för alla vad deras nya arbetsuppgifter skulle bestå 
i. Respondenter uppgav att det fanns en form av teknikspråk på företaget vilket 
inte var helt lätt att tillgodogöra sig och att det var kopplat till den bransch man 
verkar inom. En person uppgav också att den tyckte att det fanns en ganska stor 
“kunskapsbarriär” i form av ett stort antal produkter att lära sig, för att kunna ta 
sig in yrkesmässigt på arbetsplatsen. I den privata verksamheten kände flera re-
spondenter andra anställda sedan tidigare och hade alltså redan initialt ett kon-
taktnät på företaget. Dessa arbetade dock på andra avdelningar men det uppfat-
tades ändå som ett stöd och en trygghet att det fanns någon bekant på företaget 
när man först kom dit.  

Det är väl klart att när man är på en större arbetsplats där det finns fler som man 
har någon tidigare anknytning till så är det lättare att komma in på arbetsplatsen.  

En svårighet som en respondent på den statliga myndigheten tog upp var att i 
och med att man tillträder som nyanställd i en ny organisation, är den yrkes-
trygghet som man tidigare hade, förlorad och identiteten påverkad. 

En ovan sak var att[…]folk tidigare kom till mig för att få råd och stöd, och här 
var jag plötsligt ny och grön och behövde råd och stöd istället, så det var en liten 
identitetsförändring att inte vara experten längre... Det är utlämnande att behöva 
visa upp sina okunskaper istället för sina kunskaper...  

Vid något tillfälle beskrevs att man kände stress vid bemötandet av andra i orga-
nisationen då man tidigt tog för givet att den nyanställda personen skulle kunna 
svara på allt vid kontakt. Personen tog även upp känslan av att inte ha riktigt 
samma värde som andra i organisationen, d.v.s. upplevde en lägre rang.  

Det var många som tyckte att jag skulle, eller jag kände det som om man tog för 
givet att jag skulle veta mycket och svara på allt, och det har jag nog sagt också 
till min chef att det här med att respektera att man är kollegor fast man jobbar 
med service, den respekten saknas ganska ofta…. Det är lägre rang helt enkelt, 
upplever jag det som.  

Det uppgavs att det fanns en trygghet i att ha en utsedd person att vända sig till 
och det önskades att denna skulle vara den som tog initiativet för att kontrollera 
att allt flöt på vilket inte alltid var fallet. Angående den individualiserade socia-
lisationen så framkom att det var viktigt att någon kom och frågade hur det var 
och om de hade några frågor om jobbet eller något annat lite spontant.  
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Det spontana i socialisationen saknade någon medan andra tyckte att det var fullt 
tillräckligt, så här varierade upplevelserna. Det förekom en stor omsorg om de 
nyanställda och en vilja att förklara vissa förkortningar och begrepp lite ”över-
tydligt” i början, för att försäkra sig om att de nya var med i vad exempelvis mö-
tespunkten handlade om. Andra exempel på individualiserade moment kunde 
vara att de nyanställda fick “gå bredvid” i verksamheten och på så sätt hamna i 
spontana lärosituationer med kunskapsutbyte lite mer oplanerat.  
 
Alla respondenter på båda arbetsplatserna uppgav att de tidigt kände sig som en 
del av den mindre arbetsgruppen. Inom några veckor kände de en delaktighet 
och hade en känsla av att vara “en i gänget”. Att känna sig som en del av organi-
sationen har tagit lite längre tid, några nämner cirka sex månader som tidsperiod 
innan den känslan infann sig. Gruppindelningen i de närmaste mindre grupper-
na, arbetsgruppen, gentemot den större gruppen, avdelningen, var tydliga i båda 
organisationerna. Respondenterna hänvisade upprepade gånger till sin arbets-
grupp respektive andra avdelningar eller hela organisationen. Flera av respon-
denterna hade ett tydligt “vi-” och “dem-” resonemang när de beskrev till exem-
pel förhållandet mellan avdelningar. 

[...]vi sitter ju en bit ifrån de andra […], [...]det är ju bara jag och min kollega, vi 
sitter ju lite ifrån de andra[...], […] det gick snabbt att lära känna de som man 
jobbar nära...sen var det ju de andra som sitter i en annan del…  

 

4.1.4 Betydelsen av en egen drivkraft 

De egna initiativen till att lära känna sina nya kollegor och lära sig sina nya ar-
betsuppgifter tas upp som viktigt och kommer igen från båda arbetsplatserna. 
Man berättade om egna initiativ till att gå och fråga om saker som man inte för-
stod. En öppen och frågvis personlighet togs upp som ett viktigt sätt att under-
lätta den organisatoriska socialisationen. 

Det gick fort att känna mig som en i gruppen. Just på grund av att jag ... jag inte 
har svårt att prata med människor jag inte känner så väl... jag är en sån där glad 
skit som hälsar på alla.  

Det upplevdes att det underlättade att man erkände sig osäker och visade sin 
okunskap. Det nämndes att arbetsgruppen upplevde det som befriande att den 
nyanställde vågade fråga om sådant som inte förstods. Det egna initiativet till att 
gå och fråga har varit viktigt, men det hade underlättat om även handledaren 
kommit någon gång och frågat hur det går.  

[...] jag skulle önskat att hon kom och frågade, typ stack in huvudet, bara för att 
höra om det var något jag undrade över eller ville prata om.  
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Det finns en risk att upplärningen hänger på den nyanställde och på den perso-
nens förmåga och vilja att fråga om det som är oklart. Om personen inte frågar 
finns det risker att det kan uppstå fel i produktionen av exempelvis beslut i verk-
samheten. 

 
Flertalet av respondenterna i den statliga verksamheten kunde inte redogöra för 
om det fanns individuella utvecklingsplaner på arbetsplatsen för dem, men det 
uppgavs att man inte just nu saknade dem eller kände någon känsla av uttråk-
ning eller tristess. Att få ha en egen utvecklingsplan var lugnande i perioder av 
osäkerhet och stress för en av de intervjuade. Vetskapen om att det finns en in-
dividuell utvecklingsplan mildrar en eventuell oro angående vad arbetsplatsen 
tänkt med rollen.  
 
I den privata verksamheten talades om en önskan att få utvecklas och få mer 
krävande arbetsuppgifter. Här fanns karriärtänkande även om man ännu inte haft 
möjlighet att ta upp det i ett medarbetarsamtal. Det tycktes också finnas möjlig-
het till karriär eller avancemang inom företaget. Talet om karriär återfanns inte 
på den statliga myndigheten.  
 
På den statliga arbetsplatsen berättades om att arbetsgrupperna var vänligt in-
ställda till nytänk och att man efterfrågade nya arbetssätt och tankar om effekti-
visering. Men, under introduktionen fanns inte så stort utrymme för att tänka 
nytt och kreativt. Fokus låg då på upplärning i befintliga system och av befint-
liga arbetsuppgifter. Det gäller att snabbt lära sig de system och rutiner som 
finns för att kunna komma in i jobbet och börja producera. Någon med tidigare 
erfarenhet av de nuvarande arbetsuppgifterna upplevde att det var svårt att få 
gehör för andra arbetssätt än de som existerade på myndigheten. Man tyckte att 
de sätt som arbetsuppgifterna utfördes på var tillräckligt effektiva och var inte 
öppna för förändringar.  
 
På den privata arbetsplatsen nämnde någon att den tyckte om när den mer erfar-
na kollegan var borta då den vid dessa tillfällen tilläts ta en större roll, fick be-
stämma lite själv. 

När han är borta så tycker jag om att ta en större roll... jag tycker om att få be-
stämma lite själv...  

En annan respondent på den statliga myndigheten tog upp det sociala klimatet i 
sin arbetsgrupp. Personen menade att arbetet med att skapa ett gott klimat gick 
ut lite över möjligheten att vara öppen och ha “högt i tak”. Den känslan verkade, 
enligt respondenten, hämmande på kreativiteten då det ledde till att diskussioner 
uteblev. 
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Det jag har noterat i min närmaste närhet är att det är väldigt viktigt att ha en 
god och trevlig stämning, men nästan så att det blir lite försiktigt ibland och inte 
så högt i tak.  

Vid frågan om respondenterna känt sig tveksamma till att fullfölja sin anställ-
ning under introduktionen, var det endast en person som uppgav att det funnits 
känslor av problem och funderingar på avhopp.  

Det är väl väldigt traumatiskt att säga att man vill sluta, men det har varit ett fler-
tal tillfällen när man blir lite uppgiven, när man tycker att saker och ting inte fun-
gerar, när saker är rörigt...  

Den egna stressen kan också bidra till känslor av otillräcklighet och ensamhet i 
rollen. Det uppgavs ändå att den initiala osäkerheten och stressen i att vara ny, 
övergått efter cirka ett halvår i en annan fas av yrkeskunskap och mindre osä-
kerhet. 
 

4.1.5 Uppföljning och återkoppling 

För att skapa trygghet i den nya rollen är det enligt studien viktigt att snabbt 
känna att man har en tydlig roll och att man snabbt gör nytta. Under intervjuerna 
frågade vi om någon följt upp de nyanställdas introduktion. Den övervägande 
delen av respondenterna på både den statliga myndigheten och det privata före-
taget kände inte att introduktionen följts upp på ett organiserat och tydligt sätt.  

Vi har ju månatliga avstämningsmöten men jag vet inte om vi har pratat specifikt 
om introduktionen.  

Det fanns de som nyligen haft ett medarbetarsamtal med sin chef då introdukt-
ionen togs upp och andra hade avstämningar med sin chef löpande. En person 
tyckte inte att uppföljning behövdes. Det fanns också de som svarade att man 
inte visste om någon uppföljning gjorts. Det visade sig att alla inte fått sin 
checklista genomgången, vilket innebar att vissa formella moment ännu inte var 
genomförda ett år efter startdatum.  
 
Vid frågor om någon följt upp hur man kommit in socialt på arbetsplatsen, så 
svarade flertalet att ingen hade frågat om det. Det upplevdes av några som om 
någon, kanske chefen säkert gjort det, men det var inget man varit medveten om. 

Det tror jag var något vi bland annat pratade om på medarbetarsamtalet igår så 
det finns väl nån form av uppföljning...Men…  

Några respondenter sa att det säkert skulle märkas om någon inte kommit in so-
cialt på arbetsplatsen. 

[...]vi jobbar så nära varandra så jag tror att mina kollegor hade märkt om jag 
inte hade kommit in socialt.  
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Återkommande bland respondenterna var att man inte reflekterat över sin intro-
duktion tidigare och att de tyckte att det hade varit bra med en uppföljning efter 
en tid. En av respondenterna uttryckte sig lite eftertänksamt att “under tiden man 
sitter här, så reflekterar man ju faktiskt vilket jag inte gjort tidigare”. 
 
Då frågorna handlade om man fått återkoppling på sin arbetsprestation, fanns det 
dem som fått återkoppling både från sin chef och från sina arbetskamrater. De 
som arbetar nära andra kollegor får återkoppling vid granskningar och genom-
läsningar av exempelvis beslut eller vid en bra genomförd affär. De som är en-
samma i sin roll har enligt egen uppfattning svårare att få återkoppling från che-
fen, som uppfattades inte var insatt i just de ämnesområdena: “Hade jag kunnat 
önska så hade jag kanske önskat att hon var mer insatt i mitt arbete.”  
En person efterfrågade mer konstruktiv återkoppling, då personen endast upplevt 
att man får positiva kommentarer på prestationen. 

Folk är väldigt bra på att ge beröm och säga vad som är bra. Men jag har nog 
knappt fått någon konstruktiv feedback åt andra hållet senaste året och det är 
kanske kopplat till trevlighetsfaktorn, omhuldandet vi har... 

 

4.1.6 Olika individers sociala fokus 

De tio respondenter som vi intervjuade hade olika utbildningsbakgrund, olika 
yrkeserfarenheter och olika lång arbetslivserfarenhet. Dessutom skedde intervju-
erna på två olika arbetsplatser. Dock finns det vissa teman som genomgående 
återkommer i respondenternas svar och som redovisats ovan utifrån vår be-
greppsanalys. Som sammanfattande fråga ställde vi frågan “Vad tycker du är 
viktigt för att du ska trivas och vilja stanna på en arbetsplats”, och då grupperade 
respondenterna sig lite olika i sina svar. Två tydliga grupperingar framträdde, se 
bild nummer 3. Några lyfte fram betydelsen av att gruppen och verksamhetens 
arbetsuppgifter är det viktigaste för trivseln, medan andra mer fokuserade på sin 
egen roll och sin egen person som viktiga för att man ska trivas. Här visade det 
sig att det framkom skillnader i fokus om man arbetade statligt eller privat. 
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Bild 3. Schematisk gruppering av fokus utefter frågan “Vad tycker du är viktigt för att du ska 

trivas och vilja stanna på en arbetsplats”. ★= Statlig, О= Privat  
 

De olika respondenternas fokus på vad som anses viktigt för trivseln utifrån ar-
betsplats, framgår schematiskt av bilden. Övervägande del av respondenterna 
från den privata organisationen framhöll att trivsel erhålls då upplevelsen och 
bekräftelsen fokuseras på den egna rollen och de egna arbetsuppgifterna. På den 
statliga arbetsplatsen framhölls i större utsträckning att verksamhetens mål och 
gruppens fokus var viktiga för den egna trivseln.  
 

4.2 Sammanfattning av resultat 

I resultatdelen har utsagor från utförda intervjuerna presenterats utifrån en tema-
tisk indelning, se tabell 1. De övergripande temana som resultaten sorterades in 
under har benämningarna “Att känna sig välkommen”, “Trygghet i yrkesrollen”, 
“Betydelsen av en egen drivkraft” och “Uppföljning och återkoppling”. Inom 
vissa teman har det gått att se skillnader i svaren beroende på om respondenten 
arbetar statligt eller privat, men i flertalet av svaren har det inte varit möjligt att 
hitta tydliga skillnader arbetsplatserna emellan. Man svarar i stort sett på samma 
sätt gällande sina upplevelser av bemötandet, oavsett var man arbetar. Kapitlet 
avslutas med en bild som åskådliggör vad respondenterna anger som viktigast 
utifrån frågan: “Vad tycker du är viktigt för att du ska trivas och välja att stanna 
på en arbetsplats?”. Resultaten visar skillnader mellan de olika organisationerna, 
där de privat anställda nämner den egna yrkesrollen och de egna arbetsuppgif-
terna som primärt för trivseln. De statligt anställda tar i större utsträckning upp 
verksamhetens fokus och gruppens betydelse för trivseln.  
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5. DISKUSSION 
I diskussionskapitlet redovisar vi först under metoddiskussionen de reflektioner 
och analyser vi gjort över de vetenskapliga metoder som vi valt att arbeta utef-
ter. Vi beskriver våra egna tankar om de valda vetenskapliga ansatserna och vår 
ambition att kritiskt granska och reflektera runt dem. Därefter följer vår resultat-
diskussion där vi utifrån våra yrkesroller och valda teoretiker försöker förstå och 
analysera de intervjusvar som vi fått under studiens gång. Sist i kapitlet presen-
terar vi de slutsatser som vi kommit fram till och återknyter till studiens syfte. 
 

5.1 Metoddiskussion 

Vi har valt att se våra intervjuer med utvalda nyanställda personer, som grunden 
till den ontologiska verklighet vi vill vara med och tolka. Att bygga vår verklig-
hetsuppfattning på mellanmänskliga samtal och djupintervjuer, kan säkert uti-
från renodlade positivister, ses som ett svagt och kanske naivt sätt att skapa kun-
skap. En av invändningarna mot vald ontologiska ansats, är att i det interpreta-
tivistiska synsättet kan vara svårt att generalisera slutsatserna. Människors sub-
jektiva åsikter kan ses som svåra att klassificera och systematisera, och de ger 
inte upphov till möjligheter att se samband som skapar generell statistik. Vi väl-
jer att se detta som en intressant fördel, att vår skapade verklighet blir ett litet 
tillägg till den stora verkligheten inom kunskapen om rekryteringar som redan 
existerar. Vi behöver djupare förståelse för människors uppfattning om bemö-
tande, introduktion och socialisation i våra yrkesroller, för att kunna förbättra de 
processer som vi ansvarar för på våra arbetsplatser. 
 
Att välja en induktiv ansats metodologiskt med relativt få antal observationer 
(tio stycken) kan även vi känna är en faktor som vi behöver ta hänsyn till vid 
formuleringar av våra eventuella slutsatser och antaganden. Slumpen kan avgöra 
vad vi får fram, och kan ge oss en falsk bild av eventuella överensstämmelser, 
teoretisk mättnad och teorier som kanske hade förkastats vid ett större antal in-
tervjuobjekt. Det gällde att spela “djävulens advokat” gentemot våra slutsatser 
och sammanfattningar så att vi inte lockas att se samband som inte fanns, i vår 
iver att hitta likheter människor emellan. Vår tanke var att vi genom att intervjua 
tio personer, skulle få ta del av tio berättelser och historier, och hitta en bredd att 
analysera och teoretisera inom ämnet. Upplägget var att komma fram till en dju-
pare typ av verklighet än den kvantitativa, och för oss ge en intressant förståelse 
för begreppet att vara nyanställd på en arbetsplats. I efterhand upplever vi att vi 
verkligen med de tio intervjuerna kommit djupare in i förståelsen för introdukt-
ions- och socialisationsprocesserna. Intervjuerna har, trots att de varit relativt få, 
gett oss och forskningen inom ämnesområdet viktig kunskap. 
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De informanter som vi intervjuade plockades ut genom bekvämlighetsurval med 
en tanke att de skulle komma med olika perspektiv på hur det är att vara nyan-
ställd inom två olika organisationer. På den statliga arbetsplatsen valdes perso-
ner ut som inte blivit rekryterade av en av författarna i hennes roll som chef. 
Dessutom valdes personerna ut från olika enheter för att kunna berätta om olika 
erfarenheter vid introduktion och anställning. För att kunna hitta representanter 
från olika enheter, blev det en skillnad i anställningstid mellan informanterna. 
Någon hade arbetat i sex månader, någon annan i drygt ett år. Det gjorde att 
minnet av den första tiden på arbetet varierade, men vi upplevde det inte som 
något problem för den aktuella studien. HR-partnern från den privata verksam-
heten höll i samtliga intervjuer på den statliga arbetsplatsen. Detta gjordes som 
ett sätt att försöka undvika rädslor för att framföra kritik mot arbetsplatsen i när-
varo av en chef. 
 
På den privata arbetsplatsen hade en av författarna i hennes roll som HR-partner 
deltagit i processer för både rekrytering och introduktion. Detta faktum diskute-
rades mellan författarna tidigt i processen, och vi var medvetna om risken att 
informanterna därför skulle kunna ha svårt att komma med kritik mot utförd in-
troduktion och socialisation. För att kunna undvika detta fenomen var det den 
statliga chefen som utförde intervjuerna på den privata arbetsplatsen. Vi upplev-
de en stor ärlighet i intervjuerna, och bedömde det som om informanterna var 
ärliga i sina svar och kände sig trygga i den intervjusituation som skapades. 
Även på den privata arbetsplatsen valdes personer ut från olika grupper och en-
heter för att skapa en bredd i upplevelserna av att vara nyanställd.  
 
En svårighet som vi var tvungna att diskutera inför planeringen av våra inter-
vjuer, var att vi skulle genomföra intervjuerna på våra egna arbetsplatser. An-
ledningen var att vi självklart var intresserade att följa upp rekryteringen inom 
de organisationer som vi verkar inom, men vi kunde inte bortse från att detta kan 
påverka de personer som vi intervjuar. En av oss är chef inom sin organisation 
och den andra arbetar på HR-avdelningen. Våra roller innebär att vi har många 
kontakter inom organisationerna. Vår förförståelse inför ämnet och det faktum 
att vi utförde intervjuerna på våra egna arbetsplatser, ledde till att vi inte inter-
vjuade personer på vår egen arbetsplats, utan endast deltog som observatörer vid 
dessa intervjuer. Detta hjälpte oss också att stärka den interna reliabiliteten då vi 
efter varje intervju tillsammans kunde reflektera över vad som framkommit. Vi 
transkriberade även varandras intervjuer av samma anledning.  
 
Redan initialt i studien tog vi hänsyn till anonymitetskriteriet och gav informat-
ion till informanterna om att de skulle vara helt anonyma i studien. På den stat-
liga arbetsplatsen valdes fem olika personer ut från fem olika enheter, dock inte 
från författarens enhet. På den privata arbetsplatsen plockades fem personer ut 
från olika avdelningar och som representerade olika befattningsgrupper. Vi var 
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under intervjuerna medvetna om att vår närvaro kan ha påverkat intervjuperso-
nerna vad de valde att säga. Intervjupersonerna kan ha känt sig oroliga över att 
det som sades skulle kunna föras vidare till närmaste chef. Vi var därför tydliga 
med konfidentialitetskravet och tryckte på att enskilda utsagor inte skulle offent-
liggöras. För att helt undvika möjligheten till att känna igen svar och bli identifi-
erad, valde vi att inte skriva in i resultatdelen vilka citat som vi plockat från vil-
ken informant. Vi tog även bort orden ”han” och ”hennes” från de transkribe-
rade svaren vid samtal om kollegor eller chefer. Det har gjort vår studie anonym 
utifrån läsarens perspektiv.  
 
Vi valde att arbeta med semistrukturerade intervjuer där vår intervjumall var 
stommen i de intervjuer som genomfördes. Mallen gav oss en struktur i arbetet 
som sparade tid vid analyserna. Dock var vi medvetna om risken av att vi genom 
vår förförståelse och tidigare inhämtade erfarenheter, indirekt kunde styra frå-
gorna och öka vårt inflytande över det som personerna frågades om. Tanken att 
arbeta induktivt var svår, d.v.s. att arbeta helt förutsä ttningslöst och teorilöst vid 
insamlingen av rådata och utifrån denna skapa förståelse och tolkningar. Vi hade 
vid intervjuernas start tagit del av tidigare utförd forskning, men de sociologiska 
teorierna studerade vi huvudsakligen efter det att alla intervjuer slutförts. Vi 
valde att spela in alla intervjuer för att på så sätt kunna vara mer närvarande i 
intervjun och kunna fokusera på intervjupersonen och hur personen reagerade 
och agerade vid frågeställningarna istället för att anteckna.  
 
En annan utmaning vi stod inför vid redovisningen av våra resultat och de teo-
rier som vi kommit fram till, var att de kunde avvika från de olika intervjuperso-
nernas egna unika uppfattningar och tolkningar. När intervjuerna var slutförda 
behandlade vi ord och texter som våra egna, utan att ta hänsyn till olika indivi-
ders enskilda uppfattningar. Vi är medvetna om att våra respondenter kanske 
inte håller med oss i våra tolkningar och analyser. Vi resonerade så att efter det 
att intervjuerna var gjorda, så var det vi som tog över och hanterade de ord som 
blivit sagda på vårt sätt med vår förförståelse och reflektion.  
 
I litteraturen kan man se viss kritik mot den dominerande kvantitativa forsk-
ningen som utförs angående socialisation av nyanställda. Dessa enkäter förlitar 
sig på självskattning. Då är det viktigt för forskningens reliabilitet och validitet 
att respondenten är konsekvent, ärlig och gör korrekta och relevanta bedöm-
ningar av de situationer som uppstått under introduktionen och socialiseringen. 
Det finns även kritik mot den kvantitativa forskningen att den inte tar hänsyn till 
de aktuella organisationernas storlek, verksamhetsinriktning och organisations-
struktur. Vi anser att vår kvalitativa ansats ger möjlighet till nyanser och följd-
frågor som inte den kvantitativa forskningen kan göra. Vi vill se att båda typerna 
av studier behövs inom området, då vi anser att de kompletterar varandra. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Vår ambition med studien har varit att genom de djupintervjuer vi gjort och de 
sociologiska teorier vi studerat, kunna förstå och sortera den kunskap som vi 
erhållit på ett för oss begripligt sätt. Teorierna har hjälpt oss att tolka det som 
framkommit vid intervjutillfällena. Vi har med studien ökat vår kunskap om det 
som händer när en nyanställd medarbetare börjar på sin nya arbetsplats, och uti-
från vår nyvunna kunskap kunna förstå nyanställda individers behov på ett dju-
pare sätt och även förbättra processerna på våra arbetsplatser till att bli så bra 
som möjligt. En stabil start med en bra introduktion och lyckosam socialisation 
ökar trivseln och känslan av välkomnande för de nyanställda och det sparar tid 
och resurser åt verksamheten och för oss som arbetar som chefer och HR-
partners. Dessutom har vi genom vår studie bidragit till att fördjupa kunskapen 
inom forskningsområdet och funnit samband som är av intresse för forskning 
rörande ämnesområdet. 
 
De medarbetare som vi intervjuat i studien var samtliga nöjda med sina intro-
duktioner. De beskriver genomgående bemötandet som bra och välkomnande. 
Flera berättade om de strukturella program och checklistor som fanns vid de 
båda organisationerna. Att känna att man kommer till en arbetsplats med ord-
ning och reda, verkar påverka de nyanställda lugnande enligt studerad forskning, 
ex. Klein et al. (2015). Efter kontakt med organisationens introduktion och or-
ganisationens nya värderingar och vanor, skapas en växande trygghet hos den 
nyanställde som mer och mer lär sig vad som är ok eller inte. Utifrån intervjuer-
na har vi lärt oss att det är viktigt att vi chefer och HR-partners ger en stabil in-
troduktion med checklistor och ramar, så att de nyanställda känner en initial 
trygghet i det formella. Dessa slutsatser liknar de som vi funnit i de studier vi 
gjort av den forskning som finns inom ämnesområdet. 
 
Dock visar det sig i vår studie att det inte räcker med den formella onboarding-
processen för att få de nyanställda att känna sig introducerade och socialiserade. 
Att även veta om vilka förväntningar som finns på den nya roll som den nyan-
ställde inträder i och att hitta sin plats i organisationen, är en viktig del av socia-
lisationen. Tydliga förväntningar skapar möjligheter till att skapa ett stabilt “me” 
såsom Mead uttrycker det och personens ”self” påverkas under introduktion och 
socialisationen som ett resultat av hur processerna förlöper. Personens “I” är den 
aktiva i kontakter med nya människor och nya situationer i och med den nya an-
ställningen, och personens “me” omskapas och anpassar sig till de nya rådande 
situationerna. Den nye medarbetaren trevar i inledningsskedet efter social kon-
takt med de nya arbetskamraterna, och responsen från de nya kollegorna skapar 
förutsättningar för social interaktion. ”I” utmanar medarbetaren till att ta klivet 
in på den nya arbetsplatsen, och erfarenheterna samlas efterhand upp i personens 
”me”. Drivkrafterna mellan ”me” och ”I”, gör att en nyanställd formas och re-
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sponderar på det bemötande som personen upplever. Ett nytt medvetande skapas 
och ger förhoppningsvis den nyanställde bra förutsättningar för socialisation och 
möjligheter att verka och trivas i den nya organisationen. 
 
För att kunna känna sig välkommen på en ny arbetsplats är det av stor vikt att 
den nya medarbetaren får möjligheter att förstå hur andra ser på henne. Cooleys 
tankar om spegeljaget, för tankarna in på hur viktigt det är att den nyanställde 
regelbundet under introduktionen får tillfällen att träffa sin nya arbetsgrupp. Då 
ökar möjligheten att genom medarbetarnas bemötande och speglingar av mig, ge 
mig möjlighet att bilda mig en uppfattning om mig själv. Att tillhöra en organi-
sation med regelbundna gruppmöten och andra typer av mötesformer, underlät-
tar den enskilda individens socialisation. Att få bli bekräftad och uppmärksam-
mad i den nya organisationen skapar tillfällen till spegling och möjligheter för 
de nyanställda att fördjupa sin egen kunskap om sig själv och sitt jag. Cooleys 
teorier fördjupar förståelsen för det beroende som finns mellan människor i ar-
bete, där speglingar och möten blir en viktig del av grupprocesser och processer. 
Några personer vi intervjuade berättade om att vissa medarbetare och vissa che-
fer av olika skäl inte kom till fikapauser och möten, kanske på grund av för hög 
arbetsbelastning. Det försvårar speglingen och socialisationen och kan bli en 
källa till oro för den nyanställde som inte får möjlighet till att lära känna de 
medarbetarna.  
 
Det är av vikt att vi chefer och HR-partners trycker på att det ska finnas pauser i 
arbetet då man träffas och kan prata med varandra. Speciellt viktiga blir fikaras-
ter och möten för nyanställda då de får chans att träffa fler än den närmaste kret-
sen. En handledare blir en viktig person för den nyanställde, och kanske ser den 
nyanställde upp till personen och ser den som den man vill identifiera sig med. 
Lite som en signifikant andre. Att tänka sig in i någon annans roll är viktigt för 
socialisationsprocessen och för skapandet av trygghet. Det var inte alla som vi 
intervjuade som hade en utsedd handledare. Dock känns det som en bra åtgärd 
att ta till vid introduktionen, att utse någon som kan vara ett formellt stöd under 
den första tiden för den som är nyanställd. Det tar vi med oss i vår vardag. 
 
Tidigare studier som jämfört olika organisationers framgång i socialisation har 
visat att det kan variera stort angående förmågan man har att få de nyanställda 
att komma in i gemenskapen och trivas, se ex. Cooper-Thomas & Anderson 
(2005). I vår studie framkommer hos en klar majoritet av respondenterna vikten 
av att ha en gemenskap och att trivas på sitt arbete, med både chef, arbetskamra-
ter och arbetsuppgifter. Vissa uttrycker det bokstavligen genom att nämna vid 
direkt fråga att det viktigaste på arbetsplatsen för att man ska trivas och vilja 
stanna är arbetskamraterna och att man trivs med sina arbetsuppgifter. Andra 
nämner det mer indirekt genom att prata om att det är viktigt att stämningen är 
bra, att det finns omtanke och att man ser varandra. Det framkommer med all 
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tydlighet i våra intervjuer att respons och bekräftelse från chef och kollegor är 
av stor vikt. Social responsivitet, att interagera med sina kollegor, att få svar på 
sina frågor och på så sätt utvecklas och bli en del av organisationen och arbets-
gruppen verkar grundläggande för en nyanställd. Att på sina egna vill-
kor/förutsättningar bli en del av gemenskapen framkommer i alla intervjuer. 
 
Flera av de personer som vi intervjuat säger att det är viktigt att de själva tar 
egna initiativ och driver på sin introduktion och socialisation. Om inte den egna 
drivkraften finns, så riskerar arbetsplatsen att misslyckas med både socialisat-
ionen och onboardingprocesserna. Det innebär att personligheten till viss del 
styr hur lyckosam introduktionen blir. Det är en parameter som verkligen gick 
upp för oss under arbetet med uppsatsen. Personer som är utåtagerande och sö-
ker sociala sammanhang, har lättare att känna sig hemma och trivs bättre under 
den första tiden. Som chef och HR-partner gäller det att verkligen vara lyhörd 
och uppmärksam på de personer som uppvisar andra personligheter, då man 
kanske av slentrian tror att alla har en stark drivkraft att socialisera sig på den 
nya arbetsplatsen. En mer introvert och socialt ovan person skulle då kunna upp-
leva sig ensam och bortglömd utan att förstå att signalera detta. Det finns en stor 
risk med sådana personligheter att vi misslyckas med socialisationen. Huvudde-
len av de intervjuade medarbetarna hade dock i detta fall en stark vilja av att 
passa in och hitta sin roll i organisationerna. 
 
Det första intrycket som en nyanställd får på sin nya arbetsplats är mycket vik-
tigt för långsiktigheten i personens anställning. Det innebär att organisationen 
behöver vara noga med att det finns ett välkomnande redan första dagen. En 
egen telefon och dator gör att man känner sig välkommen. En medvetenhet som 
slagit oss är det stora ansvar som omedvetet läggs på de anställda i organisation-
en att ta emot och socialisera nyanställda. Vi som chefer och HR-partners har 
arbetsuppgiften att introducera nyanställda i våra yrkesroller. De andra medarbe-
tarna har egentligen inte samma fokus på just introduktion av nya medarbetare. 
Ändå är de otroligt viktiga i arbetet med att få de nya att känna sig som “en i 
gänget”. Någon utbildning ges inte i våra aktuella organisationer av hur man tar 
emot nya arbetskamrater, utan kunskapen förutsätt finnas i organisationen ändå.  
 
Cooley menar att individens medvetande skapas tillsammans med andra perso-
ner och genom fungerande kommunikation. Det kollektiva är viktigt i känslan 
för medarbetare att vara inkluderade. Det här är kunskap som borde talas om och 
medvetandegöras i våra organisationer. En enskild medarbetare skulle på egen 
hand kunna göra introduktionen omöjlig och obehaglig för en nyanställd, utan 
att det märks utåt. En sådan känsla dök upp i ett fåtal intervjuer och skulle 
kunna, om det fortgår, göra så att de nyanställda personerna väljer att sluta i brist 
på känslan av att vara inkluderade. Vi upplever det därför som viktigt för alla 
som är anställda i en organisation, att de förstår hur viktig socialisationen är av 
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de nyanställda. Alla medarbetare behöver få ökad kunskap om behovet av ett 
gott bemötande under introduktionsfasen av en nyanställd. 
 
En genomgående slutsats från vår studie är vikten av uppföljning. Alla våra in-
tervjupersoner har framhållit att det är mycket viktigt att veta hur organisation-
ens förväntningar på dem faller ut. Man värdesätter den uppföljning som gjorts 
eller önskar uppföljning om en sådan inte genomförts. Påfallande många har inte 
haft någon uppföljning med närmaste chef av hur introduktionen gått. Ännu 
färre säger att någon följt upp hur de kommit in socialt på den nya arbetsplatsen. 
Vår reflektion som chef och HR-partner är att det verkar vara en del av proces-
sen som antingen glöms bort eller inte prioriteras högt. Att känna sig sedd i or-
ganisationen är utifrån vår studie en viktig del av introduktionen och i sociali-
seringen. Att få uppmärksamhet, vare sig den är stöttande eller kritiserande, är 
viktig. Att få bli bekräftad och få stöd av närmaste chef och kollegor, ger de ny-
anställda möjlighet till att växa som människor och skapa nya bilder av sig själv 
genom speglingen. Cooleys tankar om vikten av att få tillhöra en grupp känns 
central i reflektionerna av informanternas svar. Utan återkoppling och reflektion 
står utvecklingen av jaget stilla och de nyanställda har svårt att finna sin roll i 
gruppen.  
 
Asplund betonar i sina tankar om social responsivitet, att uppmärksamhet be-
hövs som ett grundläggande behov. För att kunna veta hur man passar in och hur 
lyckosam den sekundära socialisationen varit, måste uppföljningar göras, den 
slutsatsen tar vi med oss framöver. Det finns också en risk att den nyanställde 
snabbt hamnar i en liten isolerad grupp inom organisationen, och inte ser hela 
arbetsplatsen som sin. Det kan lätt skapas in- och utgrupper enligt det som Bau-
man och May skriver om. För chefer och HR-partners gäller det att identifiera 
sådana grupperingar för att om möjligt öka koncerntänket. Risken är annars att 
små grupperingar motarbetar varandra, och interna förflyttningar av personal 
blir omöjliga att utföra.  
 
Det framkommer i våra intervjuer, på både den privata och den statliga arbets-
platsen, att det finns tydliga grupperingar. I alla samtal framkommer begreppen 
“vi” och “dem” flera gånger. Ibland mer subtilt men flera gånger med stor tyd-
lighet. Liksom Bauman & May menar, så framkommer det att det finns en 
trygghet i att tillhöra en grupp, sin ingrupp. Det handlar om att kunna identifiera 
sig med gruppdeltagarna, att kunna stötta sig mot dem, dela deras synsätt och 
därigenom få förståelse för de sociala regler som finns i gruppen. Dessa ingrup-
per på arbetsplatserna kan också identifieras som sekundärgrupper då man inom 
gruppen kan de sociala reglerna inom sin arbetsgrupp, men inte står varandra så 
nära som inom en familj. Det skulle också kunna vara så att innan man lärt sig 
de sociala reglerna, d.v.s. när man är helt ny på företaget, så kan den framtida 
ingruppen till en början vara en utgrupp. Det är något som framkommer vid ett 
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par tillfällen i undersökningen att man, även om man känner sig välkommen, 
kan känna lite utanförskap och att man är ”lite på sin kant” i de gruppformation-
er som kanske inte är helt oproblematiska. Med detta drar vi slutsatsen att vikten 
av grupptillhörigheten är central för individen på den nya arbetsplatsen. För att 
komma vidare i sin organisationssocialisation behöver individen få känna trygg-
heten i gruppen och få möjlighet till spegling. 
 
Ett tydligt resultat som framkommit i vår studie var att det, överlag, inte var så 
stora skillnader mellan de svar vi fick från medarbetare i den statliga och den 
privata organisationen. En reflektion är att många av de frågeställningar vi haft i 
vår studie rör begrepp som är universella, d.v.s. det framkommer att det inte spe-
lar någon roll om man arbetar privat eller statligt utan svaren är samstämmiga 
för de personer som vi valt att intervjua. Relationerna med kollegorna är av 
mycket stor vikt, uppfattar vi, för att de nyanställda ska trivas och känna en vilja 
att stanna kvar på sin nya arbetsplats. Detta oberoende av de arbetsuppgifter som 
man har och i vilken organisation man verkar. Vår reflektion är att socialisation-
en drevs både från den anställande organisationen, men även utifrån en stark 
drivkraft från de nyanställda själva. Denna vilja känner vi igen i Asplunds teo-
rier om den sociala responsiviteten. Benägenheten att vilja tillhöra och intera-
gera på den nya arbetsplatsen var slående. Dock läggs mycket kraft från organi-
sationerna på formella introduktionsprogram, vilket innebär formaliserade in-
formationspass om organisationens struktur, om mål och värdeord och om fram-
arbetad värdegrund. Det är säkert inte oviktigt för socialisationen, men formell 
introduktion verkar utifrån våra studier, egentligen vara av mindre betydelse när 
vi frågade om hur man tycker att man trivs på sin nya arbetsplats.  
 
En skillnad som vi fått fram i vår studie mellan den statliga myndigheten och det 
privata företaget, är skillnader i de nyanställdas fokus angående den egna ut-
vecklingen och karriärmöjligheter. Anställda på den statliga myndigheten berät-
tade om hur tjänsten hade utvecklats under den första tiden och att det tillkom-
mit nya arbetsuppgifter, men ingen nämnde önskemål om framtiden och bara 
någon enstaka nämnde att man talat om framtiden med sin chef. På det privata 
företaget nämnde alla att man hade en önskan om att gå vidare i sin tjänst eller 
hoppades på att kunna avancera inom företaget. Ett större fokus på produktion 
och försäljning kan spela roll inom den privata organisationen. T.ex. får en duk-
tig säljare uppmärksamhet, har större möjligheter till en god löneutveckling och 
kan skaffa sig fördelar internt. Inom den statliga verksamheten är det andra kri-
terier som premieras, såsom nätverkande och internt tvärsektoriellt arbete.  
 
Det finns skillnader i vem man kan anställa mellan statlig och privat verksam-
het, något som vi skrivit om i kapitel 2. Statliga myndigheter måste rekrytera 
efter förtjänst och skicklighet och en privat verksamhet kan i stort sett rekrytera 
vem som helst. Vid frågor i intervjuerna om interna nätverk och kontakter på 
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arbetsplatserna, framkom att de nyanställda i den privata verksamheten hade fler 
kontakter internt då de anställdes. Man hade fått tips om anställning via exem-
pelvis grannar och vänner enligt egen utsago. De statligt anställda hade få eller 
inga kontakter på arbetsplatsen då de började sina tjänster. Hur dessa skillnader i 
rekryteringsförfarande påverkar framgången och trivseln i de båda organisation-
erna har inte studerats i denna studie, men vore intressant att studera vidare.  
 
I bild 3, som presenterades i slutet av resultatavsnittet, tycker vi oss se en tydlig 
skillnad mellan anställda på den statliga myndigheten och det privata företaget. 
Frågeställningen var “Vad tycker du är viktigt för att du ska trivas och vilja 
stanna på en arbetsplats?” vilket vi anser är en av huvudfrågorna i vår studie. I 
huvuddelen av svaren hos de privat anställda framkommer att det är mycket vik-
tigt att de egna arbetsuppgifterna är tillfredsställande. Vad gäller det sociala fo-
kuset finns däremot ingen tydlig uppdelning även om majoriteten väger mot ett 
jag-fokus. På den statliga myndigheten är det däremot ett tydligt fokus på verk-
samheten och dess uppgifter även om det framkom i någon intervju att man även 
tyckte att de egna arbetsuppgifterna var av vikt för trivseln. Vad gäller det soci-
ala fokuset var det här, liksom inom det privata, lite spretigare och mer indivi-
duellt. Man kan däremot säga att det fanns en större tydlighet på den statliga ar-
betsplatsen vad gäller fokus på antingen jaget eller gruppen.  
 
En intressant aspekt på ämnet socialisation är vår medvetenhet om vad som gör 
våra arbetsplatser attraktiva för kandidater med rätt erfarenhet och kompetens. 
Rekryteringsprocesserna och introduktionen av nyanställda kan spela stor roll i 
våra medarbetares uppfattning om arbetsplatsernas attraktivitet. Det är viktigt att 
tänka på att om ett företag eller myndighet slarvar med introduktionen så kan det 
ge verksamheten ett dåligt rykte. Om nyanställd personal slutar i förtid och spri-
der dåliga erfarenheter vidare exempelvis genom sociala medier, så kan ett då-
ligt rykte snabbt spridas. I förlängningen kan alltså en bristande introduktion 
leda till att färre personer i framtiden söker jobb på arbetsplatsen och personal-
försörjningen kan bli ett problem. Att ständigt förbättra våra interna processer 
ingår som en del av våra uppdrag som chef och HR-partner. Det är därför viktigt 
att vi utvärderar våra introduktioner och de onboardingprocesser som vi erbju-
der, så att vi får kunskap om hur våra arbetsplatser uppfattas av de som vi rekry-
terar. Vi känner dock att det finns en överhängande risk inom våra organisation-
er att brist på tid eller brist på rutiner gör att uppföljningar inte blir av. Den här 
studien har visat på behovet av uppföljningar och identifierat flera förbättrings-
områden som vi genast kan ta till oss.  
 
Som vi tidigare reflekterat över så har våra respektive relationer till dem vi in-
tervjuat tagits i beaktande. Vi tror inte att vår påverkan har varit av någon större 
grad då vi tycker att det som framkommit i intervjuerna ändå har varit av ett så-
dant slag att respondenterna har känt förtroende för oss. På samma sätt känner vi 
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inför den förförståelse som vi tidigare redogjort för. Även om vi inser att det kan 
vara av större värde för en induktiv undersökning om förförståelsen är så liten 
som möjligt så ser vi ändå att vi har haft en god hjälp i vårt arbete av detta. Ge-
nom vår förförståelse har vi istället kunnat borra djupare ned i de frågeställning-
ar som vi har ställt upp och på så sätt tycker vi ha fått mer substans i våra svar. 
 
Målet har varit att undersöka hur socialisationen och den s.k. onboardingproces-
sen upplevs fungera på våra respektive arbetsplatser och med hjälp av olika so-
ciologiska teorier hitta sätt att tolka informanternas utsagor. Studien har gett oss 
efterfrågad möjlighet till förbättringar av våra processer, och vi har även bidragit 
till att fördjupa den vetenskapliga kunskapen om nyanställdas socialisation. Som 
hjälp i vår förståelse av fenomenen har vi bl. a. studerat symboliska interaktion-
ister som genom sina teorier bidragit till vår förståelse om vad som är viktigt och 
nödvändigt för en nyanställd under socialisationsprocesserna. Vi har undersökt 
hur socialisationen och bemötandet av de nyanställda har upplevts, och på det 
stora hela har vi mötts av positiva kommentarer och utsagor. Det är även nyttigt 
för oss att få höra kommentarer om bristande sociala kontakter mellan grupper, 
om svårigheter i läroprocessen men självklart även få höra om alla de gånger då 
bemötandet och socialisationen varit lyckosam.  
 

5.2.1 Sammanfattande konklusioner: 

 Formell onboarding och formell introduktion skapar viktig trygghet både 
för nyanställda och för befintlig personal och är en nödvändig utgångs-
punkt i den nyanställdes socialisation på den nya arbetsplatsen. 

 Den nyanställde måste få möjlighet att löpande träffa sin chef och sin ar-
betsgrupp för att kunna skapa möjligheter till spegling, socialisation och 
bekräftelse. 

 Det är viktigt för ansvarig chef att följa upp den formella introduktionen 
men även hur socialisationen upplevs ha fungerat under den första an-
ställningstiden för att kunna hjälpa och stötta arbetsgruppen, ingruppen, i 
sin nya konstellation. 

 Organisationer måste ge chefer och HR-partners tid och utrymme så att 
uppföljningar av nyanställda kan prioriteras.  

 Den nyanställde medarbetarens kollegor behöver ha kunskap om vikten 
av ett gott bemötande gentemot nyanställda för att ge den nyanställde 
möjlighet till social responsivitet.  

 Individuell motivation och drivkraft hos den nyanställde är en bidragande 
orsak till om socialisationen kommer att bli lyckosam eller inte. 

 Sist men inte minst slås vi av hur stor vikt den nyanställde lägger på sina 
relationer till kollegorna och hur värdefulla dessa relationer upplevs vara i 
skapandet av sitt själv och sin självbild i arbetslivet.  
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6. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Ett flertal ämnen har kommit upp som vore intressanta att studera vidare. Först 
vore det intressant att följa upp intervjuerna av de nyanställda genom långtids-
studier, d.v.s. återkomma med frågor till studiens informanter om upplevelserna 
av socialisation och introduktion efter ett antal år. Forskning har visat att upple-
velser och bedömningar av onboarding och socialisation är relativt stabila över 
tid (Ashforth & Saks 1996), men det vore ändå intressant att följa upp de infor-
manter som den här studien involverar. 
 
En intressant utveckling som skett under de senaste åren är robotiseringen i ar-
betslivet. Modern teknik har introducerat nya redskap och kommer med allt att 
döma föra in nya utmaningar i arbetslivet framöver. Socialisation i arbetsmiljöer 
med robotar som arbetskamrater ställer nya krav på organisationssocialisation 
och gruppformationer (Allen et al. 2017). Med introduktionen av robotar måste 
krav på mellanmänskliga möten revideras och studeras. Det vore intressant att 
studera sådana processer. 
 
Även nya utmaningar i distansarbete med hjälp av tekniska hjälpmedel såsom 
smarta telefoner och datorer, utmanar arbetsplatser angående grupp- och organi-
sationssocialisation. För att skapa fungerande team så har det tidigare markerats 
att det är viktigt med varje-dags-kommunikation. Hur påverkas socialisationen 
på arbetsplatsen och möjligheten att lära känna sina medarbetare och gruppmed-
lemmar då arbetsplatserna inte är fasta? Hur kommer de mer aktivitetsbaserade 
arbetsplatserna att möta utmaningarna i socialisationen då personalen sitter ut-
spridd i lokalerna och arbetar mer flexibelt? Kommer det att innebära nya utma-
ningar för organisationerna framöver? Det är ett intressant ämne att studera vi-
dare i kanske med utgångspunkt i Johan Asplunds teorier om faran med abstrakt 
socialitet. 
 
Ett annat intressant område att forska kring är introduktion, onboarding och so-
cialisation av den “nya formen av arbetskraft”, det vill säga inhyrd personal från 
bemanningsföretag. Hur får man på bästa sätt dessa medarbetare att bli en del av 
den organisationen de under en begränsad tid arbetar på? Hur får man en person 
som arbetar en kortare tid i en arbetsgrupp att känna sig delaktig eller finns det 
ens ett behov av detta? Hur avgör man det?  
 
Det skulle även vara intressant att jämföra upplevelsen av onboarding och socia-
lisation mellan manliga och kvinnliga tjänstemän inom en organisation. Före-
kommer det olika förväntningar på individernas socialisation utifrån genusper-
spektivet? Behandlas de nyanställda lika under onboardingprocesserna obero-
ende av kön? Det skulle alltså vara intressant att studera upplevelserna av bemö-
tandet vid nyanställning beroende på kön inom en verksamhet.  
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BILAGA 1 MISSIV 
 
Hej! 
Du har fått information om en studie som kommer att genomföras under våren 
2018 på din arbetsplats. Syftet med studien är att följa upp rekryteringar som 
gjordes under 2016 - 2017 på två olika arbetsplatser, en statlig och en privat. 
Arbetet med enkäten genomförs av oss, Lotta och Helena, och vi studerar led-
ning och strategiskt personalarbete vid Linköpings universitet. Vi är intresserade 
av att följa upp om introduktionen av nya medarbetare har fungerat bra och om 
det finns förbättringsområden att belysa.  
 
I vårt intervjuarbete tar vi hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska princi-
per. Det innebär att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Vi 
kommer som stöd i arbetet att spela in intervjuerna som vi beräknar kommer att 
ta ca 60 minuter. Genom att spela in intervjuerna kan vi lyssna mer närvarande 
och fokusera på de svar och kommentarer som ni lämnar. Enkätsvaren kommer 
att behandlas konfidentiellt och helt anonymt. Inga individuella svar kommer att 
kunna identifieras. Resultaten kommer att presenteras i en C-uppsats inom vår 
kurs på Linköpings universitet. 
 
Har ni frågor, tveka inte att höra av er! 
 
 
Stort tack att du ställer upp!  
Med vänlig hälsning Lotta och Helena 
 
Studenter vid Linköpings universitet Ledning och strategiskt personalarbete 3, 
delkurs projektarbete VT 2018   
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE 
 
Introduktion  

 Vi berättar vilka vi är och om syftet med studien samt beräknad tid för in-
tervjun.   

 Vi upplyser om att vi kommer att spela in intervjuerna på Iphones/dator  
 Vi upplyser om de fyra forskningsetiska principerna 

 
Bakgrundsfrågor   

 Hur länge har du arbetat på din arbetsplats?  
 Berätta om din roll inom organisationen  
 Vad gjorde att du sökte dig till den här arbetsplatsen? Vad lockade?     
 Kände du någon som arbetade här innan du började?  

 
Socialisering och bemötande  

 Kan du berätta hur det var den/ de första dagarna när du kom till arbets-
platsen?   

 Hur upplevde du att du blev bemött av din chef första dagen?  
 Av dina nya arbetskamrater?  
 Hur gjorde dina kollegor för att “få med dig i gänget”?  
 Känner du dig som en i gruppen nu?   
 Hur lång tid tog det innan du kände dig som en i gruppen?  
 Bemöts du som nyanställd annorlunda än hur annan personal bemöter 

varandra? Hade du några känslor av osäkerhet under första tiden? På vilka 
sätt?   

 Vilka “events” på arbetsplatsen utvecklade de sociala relationerna mest 
och var mest värdefulla för dig?  

 Om du tänker på de sociala relationerna du nu har till chefer och kollegor, 
hur upplever du att de utvecklades under de första månaderna?   

 
Organisationskultur  

 Hur upplever du att organisationen arbetar för att du ska trivas?  
 Upplever du att det finns vissa värderingar/normer man förväntas följa på 

din arbetsplats?     
 Kulturen/värderingarna som finns hos din nya arbetsgivare, passar de 

dig?    
 Stämmer arbetsuppgifterna med bilden du fick i annonsen och vid inter-

vjun? 
 Hur lång tid tog det innan du kände dig som en del av företaget?  
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Introduktion   
 Vilken typ av introduktion har du fått?  
 Vilka förväntningar hade du på introduktionen?     
 Upplevde du att du fått verktygen som behövs för att kunna utföra dina 

arbetsuppgifter?  
 Vem tog tag i att lära upp dig? Fick du själv ta dig fram i lärandet?  
 Kände du någon gång under introduktionen/den första tiden att du ville 

sluta?   
 Upplever du att du kände någon stress eller oro under din introduktion?  

o Om ja,  
Upplever du att du fick hjälp och stöd från organisationen att bearbeta och 
motverka dessa stress- och oroskänslor?  

o Om nej,  
Vad tror du kan vara orsaken till att du inte kände någon stress eller oro? 
Vad var/är viktigt för dig för att trivas och vilja stanna på arbetsplatsen?  

 Upplever du att din introduktion har påverkat din generella trivsel och 
långsiktighet på arbetsplatsen?   

 Hur kände du dig efter introduktionen var klar? (Redo, nervös, förberedd, 
oförberedd)  

 
Uppföljning  

 Upplever du att du har fått någon uppföljning på din introduktion?  
 Upplever du att du fått någon feedback på det arbete du utför?  
 Hur upplever du stödet från chefen?   
 Vilket stöd känner du från dina arbetskamrater?  
 Har någon följt upp och frågat om du kommit in i gänget på arbetsplat-

sen?  
 
Möjligheter och hinder  

 Beskriv din upplevelse av bemötandet av dig på arbetsplatsen. Är du 
nöjd?  

 Vad upplevde du som positivt med bemötandet från kollegor, från che-
fer?   

 Vad upplevde du som negativt med bemötandet från kollegor, från che-
fer?  

 Är du nöjd med introduktionen på din nya arbetsplats?  
 Om du får bestämma, vad hade du gjort annorlunda?  
 Vilken är den generella känslan av din första tid/ditt första år på jobbet?  
 Skulle du rekommendera andra att söka jobb på din arbetsplats?  
 Är det något du skulle vilja förtydliga eller lägga till? 

 
Tack för din medverkan. Rapporten beräknas vara klar i slutet av maj. 


