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Sammanfattning 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur de introduktionsansvariga på tre specifika företag 
når ut med sin introduktion till de nyanställda samt ifall de lyckas förmedla företagets 
organisationskultur till de nyanställda på sättet som de tänkt. För att besvara syftet har vi 
använt oss av frågeställningarna: Lyckas de introduktionsansvariga förmedla företagets 
organisationskultur på det sättet de vill? Vilken betydelse har introduktionen för de 
nyanställda? Vilken betydelse har organisatorisk socialisering för de nyanställda? 
 
Den teoretiska referensramen vi använt som utgångspunkt för uppsatsen består främst av 
introduktion, organisationskultur, organisatorisk socialisering och Van Maanens modell över 
socialiserings strategier. Detta är en kvalitativ studie där vi inte har för avsikt att generalisera 
utan istället att exemplifiera hur det kan se ut i organisationer.  
 
Materialet är insamlat genom kvalitativ studie där vi utfört sammanlagt nio semistrukturerade 
intervjuer på tre olika företag. Vi intervjua en introduktionsansvarig på vardera företag samt 
två medarbetare vars upplevelser av introduktionen på företaget låg färskt i minnet. Urvalet av 
ansvariga är valt genom en blandning av ett strategiskt urval och bekvämlighetsurval. De 
nyanställda är valda genom snöbollsurval. 
 
Genom vårt insamlade material analyserar vi resultatet med stöd av teorin och har kunnat se 
att de ansvariga lyckas förmedla sin organisationskultur på det sättet de vill. Vi kan också 
konstatera att introduktionen har stor betydelse för de anställda och detta är något som de 
ansvariga är medvetna om. Vi har också sett att Van Maanens (1978) socialiseringsstrategier 
används på olika sätt inom de olika organisationerna samt att de har olika utgång för de 
anställda. 
 
 

Nyckelord: Organisationskultur, Organisatorisk Socialisering, Grupproller och relationer, 
Introduktion, Uppföljning. 
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1. Inledning  
 
Det kostar enorma summor för företag att rekrytera ny personal. På grund av denna utgift bör 
arbetsgivare vara måna om en bra introduktion där den nyanställde får möjligheten att komma 
in i organisationen på ett tillfredställande sätt och på så vis kan företaget undvika att tappa 
personal som inte trivs (Vision 2016). En bra introduktion hjälper inte bara företaget att spara 
pengar utan också den nyanställdes arbetsmiljö då introduktionen kan skydda den nyanställde 
från skador som kan uppstå de första dagarna på grund av bristande upplärning 
(Arbetsmiljöupplysningen 2019). 
 
En bra introduktion kan vara en framgångsfaktor och resultera i att de som haft en planerad 
introduktion trivs bättre på arbetsplatsen. Introduktionen skapar även större möjlighet för 
företager att planera och följa upp samt för den nyanställde skapas möjlighet till att utvecklas 
i sitt arbete. De som haft en bra planerad introduktion upplever att de har en bättre balans 
mellan arbete och fritid då arbetsbelastningen upplevs lägre för de som inte har haft en 
planerad introduktion. Att skapa en tryggare känsla på arbetet minskar risken att ta med 
arbetsrelaterade tankar eller uppgifter hem men ändå så är det många som inte får den 
introduktionen de behöver (Vision 2015). Tyvärr har neddragna resurser och tidsbrist under 
flera år medfört att introduktionerna blivit sämre utförda eller helt bortvalda. Nu verkar det 
dock inom flera områden ha insetts att förbättringar måste ske eftersom man vill behålla den 
personal som man lagt ner så mycket tid på att rekrytera och för att öka tillfredsställelsen på 
arbetet (Lennéer Axelson & Thylefors 2018, s 120). 
 
Vi har valt att studera det valda ämnet då vi tycker att introduktion på arbetsplatsen är en 
intressant process och är något som vi ser speciellt viktigt för den nyanställde. Vi har själva 
upplevt både sämre och bättre introduktioner på våra tidigare arbetsplatser och har på så vis 
märkt vilken väsentlig skillnad introduktionen tillför på trivseln samt påverkan om hur vi 
rekommenderar arbetsplatsen till andra eller väljer att avråda andra från arbetsplatsen. Vi ser 
att en bra utförd introduktion kan vara en faktor till högre motivation samt bättre 
arbetsprestation hos medarbetarna vilket också kan resultera i högre trivsel. Vi tycker också 
att det är intressant att introduktionsprocessen är i en stor förändring på grund av den ständigt 
utvecklade marknaden och vi vill gärna se luckor som finns idag försvinna och att 
introduktionen börjar ses som ett självklart moment i en nyanställning.  
 
Vi valde event och turism branschen till vår undersökning då vi tycker det är en intressant och 
spännande bransch som även är snabbt växande. Idag arbetar ca 170 000 personer med turism 
i Sverige och de 19 största eventbyråerna i Sverige omsatte 1.7 miljarder kronor år 2017 
(Geelmuyden Kiese 2018; Eventeffect.se 2019). I Göteborg, där vi författare har våra rötter, 
har branschen omsatt ca 29,5 miljoner kronor och sysselsatte 18 100 personer under år 2017. 
Västra Götalandsregionen har en vision att år 2020 vara Skandinaviens mest besökta, 
uppskattade och inkomstbringande besöks- och evenemangsdestination (Business Region 
Göteborg 2019). Vi finner därför att företag i Västra Götaland kan ge oss en intressant 
synvinkel i ämnet. 
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De är branscher med mycket service och människokontakt, därför finner vi att vikten av att 
föra vidare organisationskultur och att introducera rätt är väldigt betydelsefull. 
 
1.1 Syfte och Frågeställningar 
 
Syftet med vår uppsats är att få en djupare förståelse för hur de introduktionsansvariga når ut 
med företagets introduktion till de nyanställda samt ifall de lyckas förmedla sin 
organisationskultur till de nyanställda på sättet som de tänkt.  
 

Frågeställningar:  
 

• Lyckas de introduktionsansvariga förmedla företagets organisationskultur till de 
nyanställda på det sättet de vill, och i så fall hur? 

• Vilken betydelse har introduktion för de anställda? 
• Vilken betydelse har organisatorisk socialisering för de anställda? 

 
1.2. Avgränsningar 
  
Vi har valt att avgränsa oss till att studera tre bolag inom event och turism som har hela sina 
verksamheter i Västra Götaland. 
 
Detta är en kvalitativ studie där vi inte har för avsikt att generalisera utan istället att 
exemplifiera hur det kan se ut i organisationer. Vi har i vår kvalitativa intervju valt att 
intervjua både ansvariga och anställda, dock får de anställda inte ha varit på arbetsplatsen i 
mer än 2 år då vi vill att introduktionen ska vara färskt i minnet och inte ha förändrats allt för 
mycket. 
 

1.3 Disposition 
 
Uppsatsen är uppbyggd på fem kapitel, först presenteras den teoretiska referensramen med 
tidigare forskning kring organisationskultur, olika typer av sociala grupper, grupproller och 
relationer, organisatorisk socialisering, Van Maanens strategier över organisatorisk 
socialisering och introduktion. I det tredje kapitlet redogör vi val av metod samt förförståelse, 
material och genomförandet av studien. Vi beskriver vidare studiens validitet och reliabilitet 
samt etiska aspekter. I det fjärde kapitlet framgår studiens resultat och vår analys där vi 
kopplar vårt insamlade material till den teoretiska referensramen. Det slutliga kapitlet består 
av en sammanfattande diskussion där även slutsatser dras utifrån vårt syfte och 
frågeställningar.  
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2.  Teoretisk referensram 

 
Vi kommer i detta kapitel att gå igenom teorier som resterande studie kommer genomsyras 
av. Utifrån teorin kommer vi forma vår intervjuguide samt svara på frågeställningarna som 
vidare kommer ge resultat. Det teoretiska material vi funnit relevant för att kunna svara på 
vårt syfte och våra frågeställningar presenteras nedan och det börjar med 
organisationskultur och vidare presenterar vi organisatorisk socialisering och Van Maanens 
modell över socialiserings strategier. Klein et al. (2015, s 263) pekar på att socialisering och 
introduktion ska ses som två skilda begrepp så därför går vi sedan igenom introduktion som 
ett eget begrepp till sist går vi även igenom uppföljning. 
 

2.1. Organisationskultur 
  
En vanlig beskrivning av begreppet organisationskultur är som Schein (1992) skriver: 
 

Ett mönster av grundläggande antaganden som en bestämd grupp har tänkt ut, 
kommit underfund med eller utvecklat medan den lärde sig handskas med sina 
problem i fråga om extern anpassning och intern integration  

 
 
Begreppet kan enklare förklaras som de gemensamma synsätt, antaganden och värderingar 
som binder samman människorna i organisationen. Företagskultur är ett annat namn för 
organisationskultur som används i Sverige då begreppet organisationskultur kan uppfattas 
väldigt abstrakt föredrar många att använda företagskultur (Granberg 2013, s 190). 
Organisationskultur är idag ett känt begrepp då konkurrensen på marknaden ökar på grund av 
bland annat globaliseringen, kunskapsutvecklingen, övergången från varuproduktion till 
tjänsteproduktion samt övergången från kollektivism till individualism (Granberg 2013, s 
191).  
 
Att föra organisationskulturen i rätt riktning kan vara avgörande för företagets framgång 
(Philipsson, 2004 refererad i PAO 2013, s 191).  Ofta ligger chefers värderingar till grund för 
företagets riktlinjer och styrdokument. På grund av detta besitter chefer en väldigt stark 
påverkan i organisationskulturen vilket också gör värderingarna till en viktig del i ledarskapet. 
Dock betyder inte detta att det bara finns organisationskultur bland ledargruppen utan istället 
existerar kulturen som en interaktion mellan alla individer i företaget. Organisationskulturen 
uttrycks av interaktioner som till exempel värderingar eller normer som skapar gemensamma 
föreställningar om vad organisationen är. Denna kultur menar Alvesson och Sveningsson 
(2008, refererad i PAO 2013, s 191) kan ha både fördelar och nackdelar då den till exempel 
kan stå som hinder när ett företag vill förändra sig men den kan också underlätta 
förändringen.  
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Edgar. H Schein (1992) förklarar organisationens kultur utifrån tre olika delar. Dessa är: 
Artefakter, Vägledande värderingar och Grundläggande antaganden. 

 
	
 
 
 
 
 

Figur 2.1. Egen visualisering av Schein (1992) tre delar 
 
 
Det som individerna i organisationen säger och gör samt olika fysiska föremål kallas för 
artefakter. De artefakterna som människorna uttalar är till exempel humor, slanguttryck och 
fackspråk. De artefakter som är fysiska föremål kan vara användning av uniformer, 
organisationens logotyp eller byggnadens utformning. Nästa del är de gemensamma 
värdehandlingar & handlingsmönster som organisationen har. Dessa är till exempel 
organisationens strategier, filosofi och mål. Sista delen är de Grundläggande antaganden som 
finns i organisationen. Detta är förhållningssätt som människorna i gruppen utvecklar för att 
genomföra sitt arbete och lösa uppkommande problem. Detta kan tas för givet inom 
organisationen och kan vara svårt som utomstående att förstå. Här ser vi till exempel 
processer och metodik inom organisationen som för organisationens medlemmar är så 
självklara att det skapar en enlighet (Schein 1992 refererad i Organisationens hjärta, s 269). 
 
 
2.1.1 Olika typer av sociala grupper 
 
En stor del av livet spenderar vi med andra människor vilket också betyder att vi ingår i flera 
olika grupper. Granbergs (2013, 460) definition av grupp är att den består av en skara 
individer som har ett gemensamt mål och syfte. Cooley (Cooley 1864-1929 refererad i PAO 
2013, s 461) delar in grupper utifrån iden att sociala grupper uppstår spontant i vår 
omgivning, exempelvis familjer, kompisgrupper och umgängesgrupper. I dessa grupper 
utvecklas relationer som innefattar känslor. Detta kallas Cooley (1864-1929) för 
primärgrupper. Gruppmedlemmarna har direktkontakt med varandra, träffas ofta och är inte 
så många. En annan grupp som Granberg (2013, s 461) beskriver är den Sekundära gruppen. I 
denna grupp är de känslomässiga relationerna mindre utvecklade vilket ofta beror på att 
direktkontakt saknas eller att gruppen är för stor. Exempel på denna typ av grupp är kollegor 
eller en idrottsförening. Granberg (2013) diskuterar också, likt Van Maanen (1978), om 
formella och informella grupper. Kännetecknet för den formella gruppen är att den utvecklats 
för ett visst syfte som till exempel en arbetsgrupp som skapats för att arbeta med vissa 
uppgifter. Dessa grupper är påtagliga då de ofta är ihopsatta av ledningen och därför en del i 
organisationsplanen. Den informella gruppen är lik den primära då den innefattar 
känslomässiga relationer, men denna grupp har en kortare livslängd. Dessa grupper speglar 

Artefakter 
Gemensamma 

värdehandlingar & 
handlingsmönster 
	

Grundläggande 
antaganden 
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kollegor som har blivit närmare varandra men som ändå inte umgås på sin fritid (Granberg 
2013, s 461). 
 
 
2.1.2. Grupproller och relationer 
 
Gruppens betydelse för gruppmedlemmarna har stor betydelse för hur grupprelationerna ser ut 
vilket betyder att ju viktigare det är att vara en del i gruppen och ju större betydelse gruppen 
har för medlemmarna desto mer gruppnormer finns. Finns det mycket gruppnormer är det då 
större press på den enskilde individen att inte överskrida dessa. Att byta från en arbetsplats till 
en annan betyder att den kunskap och trygghet som var känd på den tidigare arbetsplatsen 
byts ut till nya gruppnormer som till en början är främmande. Detta kan även ske internt då en 
anställd kan ha tillhört en arbetsgrupp eller en informell grupp men till exempel byter 
avdelning vilket betyder att de nya gruppnormerna kan vara okända trots att de är på samma 
arbetsplats (Granberg 2013, s 461). 
 
Informella grupper kan göra att medarbetare hamnar utanför och inte får ta del av den 
kunskap angående normer och oskrivna regler som gruppen har. Att ta kontakt med de 
informella grupperna kan för den enskilde individen vara tufft på grund av till exempel 
osäkerhet från den nyanställde vilket kan leda till att det är svårt att utveckla informella 
sociala relationer som nyanställd (Filstad, 2010, s 68). 
 
Social interaktion och sociala strukturer mellan medarbetare kan leda till större kunskap och 
inblick i organisationen för de nyanställda. Filstad (2010) skriver att yngre medarbetare som 
specialiserat sig med “rätt” medarbetare fick en större tillgång till kunskap om 
organisationens arbetsbetingelser vilket innebär att de informella grupperna då ger positiv 
inverkan på arbetsplatsen (Filstad, 2010, s 69). Med “rätt” personer menas personer som 
besitter en större social interaktion och mer kunskap som då kan överföra detta till den nya 
medarbetaren. Informella grupper kan även vara negativt då de kan göra att medarbetare 
hamnar utanför och inte får ta del av den kunskap gruppen står för. Att ta kontakt med de 
informella grupperna kan för den enskilde individen vara tufft på grund av till exempel 
osäkerhet från den nyanställde vilket kan leda till att det är svårt att utveckla informella 
sociala relationer som nyanställd (Filstad, 2010, s 68).  
 
2.2. Organisatorisk Socialisering  
 
Organisationer ger individer mycket mer än bara ett ställe att göra sitt jobb på. Från att den 
nyanställde sätter sin fot på arbetsplatsen tills denne lämnar samma arbetsplats påverkas hen 
och anpassar sig till företagets rytm samt av de relationer och krav som finns i organisationen 
(Van Maanen & Schein 1979, s 1). På grund av detta är det viktigt för organisationer att på ett 
bra sätt reproducera sin kultur och få sina anställda att trivas på samma gång som de är en bra 
ambassadör för kommande anställda. Det är här organisatorisk socialisering kommer in som 
ett viktigt begrepp. Organisatorisk socialisering sker under hela anställningstiden men den är 
som tydligast när det kommer in en ny person i organisationen, som Van Maanen & Schein 
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(1979) uttrycker det - the outsider to insider passage, men det kan även ske där det är 
otydligare som ifall man byter roll inom organisationen eller byter till ett annat kontor men 
stannar inom företaget.  
 
Organisationskulturen på företaget är som tidigare nämnt lite som oskrivna regler om hur man 
förväntas agera inom organisationen. När nyanställda kommer till företaget så kan de bidra 
med ett nytt synsätt och hitta förbättringspotential men det är upp till de mer seniora 
medarbetarna att föra vidare de oskrivna reglerna och se till att kulturen bevaras (Van Maanen 
& Schein 1979, s.1 f). De mer erfarna anställda och introduktionsansvariga ansvarar alltså för 
hur den nya medarbetaren lär känna och tar del av organisationens code of conduct. alltså 
vilka värderingar, normer och vilka förväntningar det ligger på individens agerande i 
organisationen. Under den nyanställdas introduktion informeras det mycket om 
organisationens mål och strategier men lika mycket om hur medarbetarna förväntas uppträda. 
Det är viktigt under introduktionen att överföra de värderingar och attityder som anses vara 
avgörande för organisationens framgång (Bruzelius & Skärvad 2011, s 304).  
 
Van Maanen och Schein (1979) menar att enkelt förklarat så är organisatorisk socialisering 
när den nyanställde får all den sociala kunskapen de behöver för att anpassa sig till den 
organisatoriska rollen. Detta kan ske på många olika sätt och ser olika ut för alla individer, det 
kan vara en kort process där man lär sig det mesta själv eller så kan det vara en längre process 
som präglas av utbildningar och hjälp (Van Maanen & Schein 1979, s 3).  
 

2.2.1 Van Maanens strategier över organisatorisk socialisering. 
 
Alla individer kommer in i organisationer på olika sätt, inte endast för att alla skiljer sig åt 
som människor utan även för att det finns olika tekniker och strategier som organisationer 
använder sig av för att anpassa en ny medarbetare till just deras organisation (Van Maanen 
1978, s 19). Van Maanen (1978) presenterar de strategier som han anser vara de viktigaste för 
hur man ska få in människor i organisationen och hur socialiseringsprocessen kan se ut. Dessa 
strategier kan ses som en lättförståelig modell över organisatorisk socialisering då modellen 
förklarar hur en organisation kan arbeta för att få in den nyanställda i organisationen och att 
det kan bli olika utfall beroende på hur strategierna används. Modellen är upplagd efter 
motsatser vilket betyder att arbetet inte behöver vara svart eller vitt då företaget även kan 
hamna någonstans mittemellan dessa poler. Den nyanställde antar sin roll i organisationen 
efter det valet av strategi som gjorts av ansvarig, men även motpolerna till varandra kan 
används tillsammans i kombinationer, så även fast de presenteras som varandras motpoler 
måste man vara medveten om att det kan gå att kombinera dem så det måste inte vara det ena 
eller det andra (Van Maanen 1978, s 21 ff). Vi använder denna modell för att kunna applicera 
strategierna till vår frågeställning. 
 
Van Maanen (1978) hade tre grundantaganden när han byggde upp sin teori om strategier som 
vi kommer att presentera. Dessa strategier är 1, Han antar att individer som är i en 
förändringsprocess inom arbetslivet på något sätt känner sig ängsliga och i en oro. Det är 
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därför motiverade att slippa undan denna oro och lära känna sin nya arbetsplats så fort som 
möjligt. Van maanen och Schein (1979) tänkte på de många olika faktorerna som kan skapa 
oro som till exempel rädslan att bli ensam eller ignorerad på den nya arbetsplatsen. Det kan 
också sitta mycket prestationsångest i att prestera i sina nya uppgifter. Antagande nummer 2, 
Socialiseringen sker inte i ett socialt vakuum som endast kommer att utgå från den officiella 
synen på rollen. Medarbetare och chefer har en direkt påverkan på den nyanställde och det är 
dem som hjälper denne att komma in i sin nya roll och att hitta vägarna till att framgångsrikt 
växa in i rollen. Detta kan i värsta fall skapa förvirring hos den nyanställda som då misslyckas 
med att hitta sin roll. Slutligen har vi antagande nummer 3, Stabiliteten och produktiviteten i 
organisationen grundar sig på hur snabbt den nyanställde kommer in i sina arbetsuppgifter 
och därigenom också av att föra vidare kunskapen som besitts i organisationen mellan 
generationerna. Sker detta utan störningar kommer företagets prestation behållas intakt. Detta 
bör resultera i att medarbetarna vill föra vidare kunskapen så smidigt som möjligt (Van 
Maanen & Schein 1979, s 8 f).  
 
Vi tolkar Van Maanens strategier över socialisering som ett sätt för ledningen att föra vidare 
kulturen inom organisationen till den nya generationen och vi tycker att det är överskådliga 
steg över hur man kan göra detta. Vi ser att den här modellen kommer vara till hjälp i vår 
analys och kan ligga till stöd för vårt syfte med studien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2.2.1 Egen visualisering av Van Maanens (1978) socialiseringsstrategier 

 
 
Formell vs Informell 
 
Det finns olika grader av hur formell socialiseringen kan vara. En formell process kan vara att 
man som nyanställd lärs upp och har sin introduktion helt separerad från de andra anställda 
medans en informell process är mer baserad på att introduktionen sker på platsen där den 
nyanställde sedan kommer att verka i företaget. Att vara åtskild från sin arbetsplats till 
exempel att sitta i ett auditorium och lyssna på information från en powerpoint kan bli 
förvirrande för den nyanställda då det är mycket information som delges och ifall den nya 
kunskapen inte får utövas i praktiken kan det lätt bli för mycket att ta in och komma ihåg tills 
det är dags att använda informationen i praktiken. Att använda helt informella processer kan 
istället skapa stress hos den nyanställde då det finns risk att denne inte känner att den fått 

Formell vs Informell 
Individuell vs Kollektiv 

Sekventiell vs icke sekventiell 
Fast vs varierande 

Seriell vs Åtskild  
Tilläggande vs Fråntagande 
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tillräckligt med kunskap för att genomföra sitt arbete. Det är även upp till de mer seniora 
anställda på företaget att hjälpa och styra den nya på arbetet (Van Maanen, 1978, s 22 ff). 
 
Idag används gärna både formella och informella processer under en introduktion då många 
företag väljer att första dagen ha en formell introduktion på annan plats och sedan fortsätta 
processen mer informellt på arbetsplatsen med kollegorna runt omkring. Under den formella 
delen fokuseras det oftast mer på generell fakta och värderingar medans i senare skede 
fokuseras mer på informella då det informella är mer fokuserar på situationsbaserad kunskap. 
Kritik som kan riktas till att starta med den formella processen kan vara att den nyanställde 
kan känna ovisshet i vad hen ska fokusera på och lägger då för mycket energi på vad som kan 
uppfattas som fel saker eller att den nyanställde istället känner stress för att det blir för mycket 
att ta in då hen vill lära sig allt på en gång (Van Maanen, 1978, s 22 ff). 
 
Individuell vs Kollektiv 
 
Den här strategin handlar om ifall de nyanställda socialiseras individuellt eller i grupp.  
Van Maanen (1978) menar att när en grupp blir anställda samtidigt och går igenom samma 
process med oftast samma utgång för alla skapas ofta en stark gemenskap hos de 
nyanställda.  Denna gemenskap kan både gynna och missgynna företaget då de nyanställda 
antingen tar sin gemenskap och sätter sig emot organisationen eller så faller de naturligt in i 
värderingarna och det skapar en stark lagkänsla från start (Van Maanen, 1978, s 24).  
 
Individuell socialisering innebär istället att den nyanställde introduceras ensam av en mer 
erfaren anställd. Individen får inte samma gemenskap som i den kollektiva processen vilket 
kan resultera i att det blir svårare att få förståelse från de mer erfarna medarbetarna ifall 
arbetsgruppen stöter på problem. Skulle den nyanställde välja att gå emot värderingarna 
brukar detta drabba denne individ mer än själva arbetsgruppen (Van Maanen, 1978, s 24f).  
 
Den individuella processen används mest i komplexa roller som chef eller specialistroller och 
är i vissa fall mer värdefull då det läggs mer pengar och tid på den enskilde individen. Den 
kollektiva upplärningen används mest i större rekryteringar då denna teknik kan medföra att 
de nyanställda tar den rollen som organisationen vill snabbare (Van Maanen & Schein 1979, s 
39 f). 
 
Sekventiell vs icke sekventiell 
 
I den sekventiella processen menas det att den nyanställda behöver lära sig i en specifik 
ordning. Det mest förekommande exemplet är att den nyanställe behöver klara något slags test 
eller liknande för att få ta sin roll inom organisationen. Ett exempel på detta är 
flygplatspersonal som först behöver lära sig mer praktiskt fakta för att sendan godkännas på 
ett säkerhetstest innan de får börja arbeta. Den sekventiella processen kan antingen vara 
uppbyggd på så sätt att varje steg är beroende av steget innan och därför inte kan lära sig ett 
steg utan det tidigare. Det kan också vara utan logisk ordning men fortfarande att det följer 
någon slags ordning (Van Maanen 1978, s 26f). 
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Den icke sekventiella är tvärtom och betyder att det inte finns några fasta stadier eller tester 
som behöver genomföras utan den nyanställde kommer nå sin roll ändå fast genom lite 
mindre fasta steg. (Van Maanen 1978, s 26f)  
 
Fast vs varierande 
 
Fast socialisering menas med att det finns en fast tidplan över hur snabbt kunskapen inom 
företaget ska nås. Tiden brukar vara en standardiserad tid för alla nyanställda inom företaget 
och inget som sätts individuellt. Detta skapar en bild av hur man normalt ska följa kunskapen 
och de som misslyckas med detta kan lätt ses som avvikande vilket kan skapa en stress (Van 
Maanen 1978, s 28). 
 
I den varierande socialiseringen har man ingen satt tidsplan för inlärningen då den istället är 
individuell och varierar från person till person. Likt den fasta socialiseringen kan denna metod 
också skapa stress då den nyanställde får andrahandsinformation från de mer erfarna anställda 
som kan berätta hur lång tid det ska ta att komma in i arbetet. Det kan också skapa osäkerhet 
då den nyanställde inte vet om hen utvecklas i den takt som det förväntas av hen  (Van 
Maanen 1978, s 29). 
 
Seriell vs Åtskild  
 
Seriell socialisering menas med att de erfarna medarbetarna tar ansvaret att välkomna och lära 
upp de nyanställda. Vanligtvis sker detta av en medarbetare som sitter på en liknande tjänst så 
den nyanställde kan följa denne i det dagliga arbetet. Att göra på detta sättet skapar en bättre 
hållbarhet av att föra vidare kultur och arbetsuppgifter då den nyanställde får tydliga fotspår 
att följa. Det skapar även en trygghet för den nyanställde då denne får en tydlig person att 
vända sig till när det är något som känns osäkert. Detta kan också vara ett bra sätt att nå ut 
med de osynliga reglerna och normerna som man inte får lika tydligt till sig när man börjar, 
det kan ge effekt av att snabbare föra vidare kulturen till den nyanställda. Det kan dock skapas 
en motsatt effekt om den nyanställde inte gillar bilden av organisationen och kulturen och 
därför lämnar direkt. En annan risk med att använda sig med den här strategin är att det är 
svårt att få in något nytänk i organisationen och risken är att det aldrig utvecklas. (Van 
Maanen 1978, s 31f)  
 
Åtskild socialisering är istället att den nyanställde inte har någon erfaren medarbetare att följa, 
detta kan skapa förvirring då man inte riktigt får en tydlig bild över sina uppgifter eller hur 
man ska agera inom organisationen. Men ifall man ser förbi det så kan det istället öppna upp 
möjligheter för den nyanställde att bidra med egna tankar och på det sättet utveckla 
organisationen. (Van Maanen 1978, s 31f)  
 
Ibland kan en process framstå som seriell men istället vara åtskild då man blir upplärd till sin 
tjänst av någon som är på en annan avdelning, ett tydligt exempel på det är att 
personalavdelningen håller i all introduktion. Detta kan senare när den nya medarbetaren 
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blandar sig med sina jämlika kollegor visa sig vara nästintill värdelöst då teorin man fått inte 
fungerar likadant i praktiken. (Van Maanen 1978, s 32)  
 
Tilläggande vs Fråntagande 
 
Sist har vi strategier som baseras på hur socialiseringen läggs upp beroende på vad som vill 
uppnås. Är meningen att välkomna nya idéer och tankar i organisationen eller ligger vikten på 
att skapa en mer homogen organisation. 
 
Den tilläggande strategin är fokuserad på att välkomna de nyanställda precis som dem är att 
trycka på att de inte ska förändras. Organisationen jobbar hårt med att välkomna den nye in i 
organisationen utan några krångligheter och försöker nå den nyanställdes krav för att få denne 
att känna sig välkommen in i organisationen. Detta ska förhoppningsvis få den nyanställde att 
känna sig så värdefull som möjligt vilket ofta skapar en så kallad smekmånadsfas i början av 
anställningen (Van Maanen 1978, s 34). 
 
Den fråntagande strategin syftar istället till att få den nyanställde att smälta in i 
organisationen. Inom en sån strategi förekommer det mycket regler och den nyanställde 
förväntas bete sig precis så som organisationen vill att denne ska bete sig. Dramatiskt kan det 
jämföras med ett professionellt fotbollslag som självklart ska följa reglerna på plan men även 
följa vissa regler i hur de beter sig. Även fast det i viss mening kan låta negativt med den 
fråntagande strategin kan denna, när det sker frivilligt skapa en stark gemenskap som 
utvecklas till att bli väldigt motiverande. Denna strategi kan även få den nyanställde att känna 
stor stolthet att få vara en del av både gemenskapen och organisationen i sig (Van Maanen 
1978, s 33f). 
 
Dessa strategier, även fast de självklart kan skilja sig mellan individer, brukar ha en ganska 
lik utgång beroende på hur de används ihop. Är syftet att skapa en lik och homogen grupp har 
det visat sig vara bäst att kombinera formell, seriell och åtskiljande process (Van Maanen 
1978, s 35). Målet med alla dessa strategier är att föra vidare kulturen inom organisationen. 
Det som skiljer dom åt är resultatet från användningen av de olika strategierna.  
 
2.3 Introduktion 
 
Klein et al. (2015) hävdar att organisatorisk socialisering och introduktion ska ses som två 
skilda begrepp och att introduktion är en process som ska hjälpa socialiseringen att gå framåt 
snabbare. Han argumenterar också för att socialisering är något som är med en från starten till 
slutet av en karriär medan introduktionen endast sker i början av en anställning (Klein et al. 
2015, s 263).  
 
Lindmark och Önnevik (2011, s 113) beskriver “Introduktionen är en arbetsprocess som är 
mycket viktig för individen och organisationen och den bör behandlas med respekt, omtanke 
och noggrannhet”. 
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Granbergs (2013, s 461) tolkning är att introduktion en metod som står för de åtgärder som 
utförs i mening att underlätta övergången till nya arbetsuppgifter, nya kollegor och sin nya 
arbetsplats. Lennéer och Thylefors (2018) anser att det övergripande syftet med en 
introduktion är att underlätta för nyanställd personal både socialt och kompetensmässigt och 
att introduktion är en förutsättning för god kvalité i det kommande arbetet (Lennéer Axelson 
& Thylefors 2018, s 119). Introduktionen är också viktig för att den nyanställda ska bli så 
effektiv som möjligt snabbt och för att företaget så tidigt som möjligt i den anställdes 
anställning kan ge information om utvecklingsinsatser, utvärderingssystem och 
belöningssystem. Detta för att den anställde ska förstå syftet med organisationen och vad 
organisationen har för mål (Lindmark & Önnevik 2011, s 55). 
 
Introduktionen har enligt Granberg (2013) fyra syften:  

• Att göra de inledande skedena för den ny anställde så lättsamt som möjligt då de kan 
vara både obekvämt och främmande för den nyanställde. 

• Att grunda en positiv inställning till företaget hos den nyanställde, så att denne skall 
vilja stanna.  

• Att den nyanställde skall uppnå goda arbetsresultat på så kort tid som möjligt.  
• Att förebygga risken för att den anställde vill sluta hos företaget. 

 
Detta innebär att företaget vill införa ett samarbete med den nyanställde, ge kunskap om 
företaget samt klargöra förväntningarna. Introduktionen kan vara avgörande om den 
nyanställde känner sig nöjd eller missnöjd med att ha tackat ja till sitt nya arbete och därefter 
vill stanna. Introduktionen bör genomföras så att den nyanställde snabbt känner sig bekväm i 
sin nya roll (Granberg 2013, s 460). Introduktionen finns också i hopp om att undvika hög 
personalomsättning (Armstrong 2001; Granberg 2003, s 359). Introduktionsprocessen börjar 
redan vid anställningsintervjun eftersom det är här organisationen har möjligheten att sälja in 
vad de gör och vad de står för och detta kan skapa engagemang hos den intervjuade 
(Lindmark & Önnevik 2011, s 113). 
 
Beroende på organisation kan introduktionerna se olika ut. Trainee-utbildning är ett 
tillvägagångssätt vilket där man innan introducerar den nyanställda i hela organisationen för 
att sedan avgöra vart kan tillföra mest för organisationen. I andra organisationer är 
introduktionen kortare och den nyanställde får snabbt klara sig på egen hand (Lindmark & 
Önnevik 2011, s 113). För att en introduktion skall ge ett så bra resultat som möjligt använder 
sig företag av olika introduktionsmaterial, fadder och mentorer, introduktionsutbildning eller 
introduktionsplaner. Introduktionsmaterial är till exempel särskilda broschyrer eller 
presentationer på företagets intranät där bland annat företagets verksamhet, regler och villkor 
kan vara presenterade översiktligt. Med detta material kan den nyanställde sitta i lugn och ro 
hemma och kolla igenom informationen (Granberg 2013, s 465).  Introduktionen hålls oftast 
av chefen, arbetsgruppen eller en medarbetare. Fadderverksamhet är också ett sätt till 
introduktion. Det innebär att efter att ha blivit introducerad till organisationens historia, nu 
varande situation och framtid får den nyanställde gå bredvid en fadder med liknande 
arbetsuppgifter i lugn och ro (Lennéer Axelson & Thylefors 2018, s 121). Faddern eller 
mentorn bör vara en person från företaget som är respekterad och erfaren och får som ansvar 
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att vägleda, vara en samtalspartner och en förmedlare mellan de interna och externa 
kontakterna för den nyanställde. Ett tredje sätt på introduktion är Introduktionsutbildning. 
Detta är en särskild anordnad utbildning för den nyanställde och kan ske både i grupp eller 
enskilt. Innehållet ska vara engagerande och av allmän karaktär för olika typer av anställda 
och det ges möjlighet till frågor och diskussion. Den fjärde typen av introduktionsmaterial är 
en Introduktionsplan. Detta är en samling av de handlingar som tillsammans är 
introduktionen. De olika momenten samt när och var de bör inträffa samt arbets- och 
ansvarsfördelning är moment som bör anges i en introduktionsplan Granberg 2013, s 465 ff).  
 
I det vidare arbetet efter introduktionen sker ofta uppföljning för en kvalitetssäkrande åtgärd 
för att se så att den nya medarbetaren har kommit in i organisationen på det önskvärda sättet. 
För att se så att medarbetaren har kommit in i organisationen samt sitt arbete kan företaget 
använda sig av uppföljning. Uppföljning kan ske strax efter en ny medarbetare introduceras 
och även fortsätta på löpande band varje verksamhetsår eller verksamhetsperiod är slut hos 
alla medarbetare. Det finns ett hjälpmedel som används för att undersöka om medarbetarna 
trivs och detta kallas medarbetarundersökning. De kan vara genom intervjuer med 
medarbetarna eller enkäter där de får svara på frågor om trivseln och arbetsmiljön (Lindmark 
& Önnevik 2011, s 333) Andra namn på liknande process är planeringssamtal, målsamtal, 
vägledningssamtal och verksamhetssamtal. Det är viktigt att tydligt förmedla motiven i 
samtalen och klargöra vilken typ av samtal som skall ske. I undersökningar så ser man att de 
flesta medarbetarna vill ha feedback i sitt arbete och att de tycker att de får alldeles för lite av 
det. Att ha uppföljning på sin introduktion kan bistå med feedback från den första tiden av ens 
arbete vilket också kan skapa mer motivation hos den nyanställde (Granberg 2013, s 478 f). 
 
Det är vanligt idag att många inte får en introduktion när de börjar på en ny arbetsplats. Detta 
gäller mest tillfälliga anställningar där företaget tänker att den nya medarbetaren ändå inte ska 
stanna så länge. Chefen har oftast bara ett samtal med dessa nyanställda och sedan får de 
vidare praktisk handledning utav sina medarbetare som visar hur arbetet skall utföras. Ofta 
blir dock tillfälliga anställningar tillsvidareanställningar. Ett vikariat kan bli förlängt eller att 
den tillfälligt anställde får ett annat vikariat på företaget efter första tagit slut (Granberg 2013, 
s 474) 
 
Ovan har vi presenterat de teorier vi valt ha som grund för denna studie. Vi har summerat 
begreppen organisationskultur och grupper och sedan fortsatt med förklaringar om hur 
kulturen sprids vidare genom både organisatorisk socialisering och vidare redogjort för 
begreppet introduktion. Dessa rubriker är de som ligger till grund för kopplingar vi sedan drar 
mellan teori och de resultat vi får i denna undersökning. 
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3. Metod 

 
I detta kapitlet kommer vi redogöra vilken metod vi valt att använda oss av för att kunna få en 
djupare förståelse för hur ledningen når ut med sin introduktion till de nyanställda och ifall 
de lyckas förmedla sin organisationskultur på sättet som de tänkt till de nyanställda på 
arbetsplatsen. Vi kommer gå igenom vår förförståelse inför studien och hur vi valt att samla 
in vår data och vilka våra intervjupersoner är. Vi kommer även förklara hur vår intervjuguide 
är uppbyggd och hur vi gått tillväga under intervjutillfällena. Vi avslutar med att gå igenom 
hur vi analyserat materialet, studiens reliabilitet och validitet och etiska aspekter. 
 
3.1 Val av metod 
 
Vi har valt att tillämpa kvalitativ forskningsmetod och därav en datainsamlingsmetod i form 
av intervjuer. Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse för hur ledningen når ut med 
sin introduktion till de nyanställda och ifall de lyckas förmedla sin organisationskultur på 
sättet som de tänkt till de nyanställda på arbetsplatsen. Den kvalitativa metoden är bäst 
lämpad för oss då metoden har i avsikt att försöka förstå eller hitta mönster i undersökningen. 
Ifall vår avsikt istället var att ta reda på hur ofta något sker eller hur vanligt något är skulle vi 
istället valt att använda oss av en kvantitativ metod (Trost, 2010, s 32).  Kvalitativ inriktad 
forskning är en metod som fokuserar mer på människors upplevelser, erfarenheter och känslor 
vilket är en passande metod för vår frågeställning. Detta innebär att de frågorna som vi 
använder till intervjun inte kan förutspås innan eller att vi som intervjuar kan avgöra vad som 
är det “sanna” svaret på frågorna.  I denna undersökning använder vi oss av befintliga teorier 
som sedan prövas i verkligheten (Patel & Davidson 2011, s 82). Eftersom vi är ute efter att se 
vad introduktionen och den organisatoriska socialiseringen har för betydelse för den 
nyanställda så behöver vi fokusera på upplevelser och känslor eftersom detta hade varit 
nästintill omöjligt att undersöka kvantitativt. Lantz (2013, s 13) menar att det bästa sättet att 
få kunskap om hur en person uppfattar något är att ställa frågor genom en intervju. Vi valde 
därför att utföra intervjuer för att inte få svar som endast är baserat på statistik och fakta utan 
för att då kunna få höra om respondenternas egna upplevelser och känslor och på det sättet få 
en tydligare bild av hur respondenterna står i frågan. Att ha intervjuer i verkligheten skapar 
också utrymme för oss att tolka uttryck och kroppsspråk. Detta kan underlätta för oss i 
analysen då vi litar mer på svaren vi fått eftersom vi kan undvika missuppfattningar.  
 
Vi har utgått från det hermeneutiska synsättet i vår undersökning. I hermeneutiken är man 
intresserad av språket och lägger sitt fokus på tolkning (Patel & Davidsson 2011, s 29). Vi 
tolkade under intervjuerna genom att den ena av oss skrev ner det vi tyckte var viktigt att 
komma ihåg i respondentens kroppsspråk eller liknande. Vi satt också efter intervjun och 
diskuterade ifall det var någon gång vi hade reagerat på något speciellt respondenten sa. Vi 
var också noga med att ställa följdfrågor till respondenten när det var meningar eller frågor 
som vi ville förstå bättre så att vi var säkra att vi kunde tolka den på rätt sätt.  
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Motsatsen till det hermeneutiska synsättet är det positivistiska synsättet där man istället 
fokuserat på förklaringar av företeelser. (Patel & Davidson 2011, s 29). Det synsättet passar 
inte in i vår metod och därför har vi inte valt det. 
 
Anledningen till att vi valde intervjuer och inte någon annan av de kvalitativa metoderna som 
till exempel observation är för att vi är intresserade av hela processen, tankarna hos de 
intervjuade och dessa går inte att observera om vi bara hade observerat så hade vi tappat en 
bit av det vi vill undersöka. Observation används främst i explorativa undersökningar då 
kunskapen man får genom observationen läggs till grund för andra metoder och vidare studier 
(Patel & Davidson 2011, s 29). Vi hade dock kunnat få en djupare bild av vår undersökning 
om vi hade kombinerat både intervju och observation men vi anser att observationer är för 
tidskrävande i anseende till studiens omfattning då vi hade fått lägga mycket tid på att hitta 
företag som anställer personal samtidigt som vår studie pågår. Hade vi gjort en kvantitativ 
undersökning så hade intervjupersonernas personliga svar försvunnit och det hade blivit mer 
standardsvar som inte passar när vi är ute efter en djupare förståelse och därför haft svårare att 
tolka respondenternas attityder. 
 

3.2 Förförståelse 
 
Patel och Davidson (2011, s 30) menar att genom ett hermeneutiskt synsätt så är 
förförståelsen som forskaren har en tillgång och något som vi kan använda oss av istället för 
att se det som ett hinder. Därför kommer vi nedan presentera vår förförståelse.  
 
Vår förförståelse säger att introduktion är något vars vikt börjar växa mer och mer inom 
organisationen då det är väldigt viktigt för organisationens tillvaro samt framtid. Vi har under 
de senaste åren märkt att när vi själva och även våra nära börjat på en ny arbetsplats har 
introduktionen brustit på flera punkter samt att introduktionen sällan följs upp. Vi tror att 
introduktionen har en stor påverkan på motivation och engagemang hos den nyanställda och 
även att det påverkar trivseln på den nya arbetsplatsen mycket. När ett företag introducerar sig 
själva för sin nya medarbetare vill de skapa ett engagemang då ett större engagemang för 
företaget och dess mål skapar större förutsättningar till att medarbetaren känner motivation till 
att stanna på företaget samt motivation till att göra ett så bra arbete som möjligt.   
 
Vi tror att arbetsgivarna tänker till när de anställer för att rekrytera in personer som delar 
samma värderingar som företaget. Vi tror också att de lägger ner energi på att faktiskt sprida 
vidare den kulturen som finns på företaget i nuläget då det kan resultera i god fortsättning för 
företaget. Därför tror vi att företag omedvetet eller medvetet använder sig av de olika 
socialiserings strategierna när de introducerar ny personal till sitt företaget.  
 
Vårt val av event och turism bolag kom från vår förförståelse av att det är en växande bransch 
som är på uppgång och som anställer mycket personal. På grund av detta tror vi att den 
branschen behöver uppdatera sin introduktionsplan och vi tror att intervjupersonerna kommer 
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ha mycket spännande att dela med sig av till oss. Därför sökte vi oss till denna branschen när 
vi gjorde vårt urval. 
 
3.3 Datainsamlingsmetod 
 
Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervju vid vår datainsamling. I 
semistrukturerad intervju gör forskaren en lista över ämnen som ska beröras men den 
intervjuade får friheten att kunna utveckla svaren (Patel och Davidsson 2013, s 82). Det 
innebär att det finns förutbestämda frågor som vi ska ställa men att de är öppna och det finns 
även möjlighet till att kunna ställa följdfrågor (Lantz 2013, 47). Vi valde en semistrukturerad 
intervju eftersom vi genom denna metoden kan anpassa intervjun utefter den specifika 
intervjupersonen och ställa följdfrågor för att få en större förståelse och en personlig historia 
av varje intervjuperson (Bryman 2011, s 413 ff). Både intervjuaren och den intervjuade blir 
medskapare i samtalet och driver intervjun framåt trots att rollerna är olika (Patel och 
Davidsson 2013, s 82).  
 
Ifall vi istället hade använt oss av helt strukturerade intervjuer så hade vi inte skapat något 
utrymme för den intervjuade att dela med sig av sina egna erfarenheter och  svara lite bredare 
utefter sina egna tankar  (Patel och Davidsson 2013, s 76). Detta hade inte gynnat oss i vår 
analys eftersom vårt syfte baseras på att få en djupare förståelse av varje intervjuperson. 
 
Lantz (2013, s 97) menar att intervjun bör spelas in för att materialet sedan ska kunna 
analyseras på detaljnivå. Svar från respondenten kan komma vid olika tidpunkter under 
intervjun då svaret på en viktig fråga kan framkomma av en annan och detta kan upptäckas 
först senare i analysen. Därför har vi valt att efter godkännande av intervjupersonen spela in 
intervjun. 
 
3.4 Urval 
 
Vårt syfte är baserat på att få svar från två olika håll i organisationen då vi ville få två synsätt 
på introduktionen. På grund av detta behövde vi i vårt urval hitta företag där vi hade 
möjligheten att få intervjua både introduktionsansvariga och nyanställda. Vi hade vid urvalet 
två tydliga kriterier på våra intervjupersoner. Det första var att det är någon på företaget som 
har ansvar över introduktionen av nyanställda på något sätt. Det andra kriteriet vi hade var att 
det ska vara en anställd som varit på arbetsplatsen i högst två år då vi vill att introduktionen 
ska vara färskt i minnet och inte ha förändrats allt för mycket. 
 
Vårt urval startade genom en mix av så kallat strategiskt urval samt bekvämlighetsurval. Med 
strategiskt urval menas med att forskaren målmedvetet väljer ut urvalet beroende på vad för 
respondenter denne är intresserad av (Trost 2010, s 138). Eftersom vi bestämt genom vårt 
syfte vad för bransch vi ville få kontakt med samt vad för typ av befattning respondenterna 
skulle arbeta inom var strategiskt urval en bra metod för oss. Vi valde att söka respondenter 
på linkedin genom att lägga ut ett inlägg där vi beskrev våra kriterier över intervjupersonen 
och frågan om någon var intresserad. Att vi sedan valde att gå vidare med de personer som 
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svarade på vårt inlägg för metoden också till viss del till bekvämlighetsurval. Med 
bekvämlighetsurval menar man att man tar det man finner genom till exempel annonser eller 
om i vårt fall linkedin inlägg. 
 
Vi använde oss också i viss mån av det så kallade snöbollsurvalet då vi vid intervjun med 
ansvariga som vi hade fått fram genom vår mix av strategiskt och bekvämlighetsurval, 
frågade om de möjligtvis hade någon vi kunde intervjua så vi fick båda sidorna av 
introduktionsprocessen, genom att fråga detta fick vi tips på respondenter att kontakta. 
Snöbollsurval menas med att en person i urvalet rekommenderar nya personer att ta kontakt 
med som skulle kunna vara lämpliga att intervjua (Trost 2010, s 141).  
 
 
3.5 Val av intervjupersoner 
 
Vi intervjuade tre ansvariga för introduktionen på olika företag och två anställda per samma 
företag. Vi har valt att hela intervjun ska ske konfidentiell och varit noga med att berätta för 
respondenterna att deras svar kommer behandlas på ett sätt så att deras integritet inte kommer 
avslöjas. Vi kommer därför inte nämna intervjupersonernas namn, ålder eller vilket företag de 
arbetar på. Vi har valt att endast benämna dem som fiktiva efternamn där 
introduktionsansvariga har efternamn som börjar på bokstaven I och nyanställda har 
efternamn som börjar på Ny. Detta för att skydda intervjupersonernas integritet men också för 
att skapa tydlighet i resultatdelen.  
 

Ingmarsson Introduktionsansvarig företag 1 

Nyqvist Nyanställd företag 1 

Nyberg Nyanställd företag 1 

Isacsson Introduktionsansvarig företag 2 

Nylander Nyanställd företag 2 

Nygård Nyanställd företag 2 

Idstam Introduktionsansvarig företag 3 

Nyfelt Nyanställd företag 3 

Nyholm Nyanställd företag 3 
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3.6 Utformning av intervjuguide 
 
Intervjuguiden har formulerats genom en kombination av våra frågeställningar och den 
teoretiska referensramen som vår studie baseras på för att få en inblick i respondentens egna 
tankar och erfarenheter. 
 
Vår utgångspunkt när vi gjorde intervjuguiden har varit organisatorisk socialisering, 
introduktion och uppföljning då det är detta vi berör i vår teori och det är det som kan hjälpa 
oss svara på vår frågeställning. Under skapandeprocessen av intervjuguiden kom fram till att 
det behövdes två olika intervjuguider, en till introduktionsansvariga och en till de nyanställda 
(Se bilaga 1 och bilaga 2). Båda intervjuguiderna berör samma områden men på olika sätt då 
de har olika roller i introduktionen. 
 
Intervjuguiden bör ses som en riktlinje och ska hänga samman med uppsatsens teoretiska 
utgångspunkt för att kunna uppfylla studiens syfte. Däremot behöver inte alla frågor ställas i 
den ordningen vi skrivit dem och vi kan också ställa andra frågor som kommer under tiden 
(Lantz 2013, s 70 f). 
 
Innan vi fastställde vår intervjuguide så genomförde vi en pilotintervju, detta är viktigt för att 
testa intervjuguiden innan det är dags att genomföra de riktiga intervjuerna (Patel & Davidson 
2011, s 86). Detta för att vi skulle inse ifall vi har irrelevanta eller alldeles för många frågor 
som kan skapa irritation eller göra intervjupersonerna ointresserade av frågorna (Patel & 
Davidson 2011, s 86). Våra pilotintervjuer genomfördes på intervjupersoner som har varit 
nyanställda någon gång och därför kunde förstå frågorna och kunde ge oss feedback. Vi valde 
att korrigera frågorna efter feedbacken för att få så relevanta svar från våra intervjupersoner 
som möjligt. 
 
 
3.7 Genomförande av intervju 
 
Vi valde att göra alla våra intervjuer under en veckas period, detta för att ha gott om tid på oss 
att transkribera och analysera materialet.  
 
Vid första kontakten med intervjupersonen ska det överenskommas om tid och plats för 
intervjun. Det ska också uppges ungefär hur lång tid intervjun uppskattas ta att genomföra. 
intervjun bör inte ta för lång tid då det kan visa brist på respekt för andra människor och det 
kan också visa en brist i planeringen för genomförandet. (Trost, 2010, s 82). Vi tog första 
kontakten genom antingen mail eller telefon med de olika respondenterna, vi kom snabbt 
överens om plats vilket varierade mellan arbetsplatsen och något lugnare café och tiden 
anpassar vi efter respondentens schema. Vi hade uppskattat att intervjun skulle ta högst en 
timma så det bokade vi in med respondenterna för att vi i lugn och ro skulle kunna ha 
diskussioner och att respondenten inte skulle känna sig stressad mot slutet av intervjun. 
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Vi valde att inleda intervjun på det sättet som Lantz (2013, s 71) rekommenderar när man 
genomför intervjuer, genom att först dela med sig av relevant information och sedan fråga om 
tillåtelse att spela in intervjun. Vid varje intervju så fick respondenten information både 
muntligt och skriftligt med följande information:  
 

Vi vill tacka för din medverkan i vår studie och ditt bidrag kommer vara till stor hjälp 
i vårt arbete. Din medverkan i undersökningen är frivillig och, du kan välja att låta bli 
att svara på frågor och även avbryta din medverkan när som helst. Dina svar kommer 
att behandlas på ett sätt så att din integritet inte avslöjas och obehöriga kommer ej att 
kunna ta del av dem. Vi kommer inte att publicera några uppgifter som skulle kunna 
avslöja din identitet uppsatsen och  företagets namn kommer heller inte nämnas där. 
När uppsatsen är färdigställd och godkänd kommer du kunna ta del av uppsatsens 
resultat om så önskas. 

 
Detta hade vi även skickat ut till respondenterna innan intervjutillfället men Patel och 
Davidson (2011, s 70)  menar att detta ska delas ut även vid intervjutillfället så vi valde också 
att skriva ut texten och ge de i handen till intervjupersonerna.  
 
Vi frågade också om godkännande att spela in intervjun för senare analys och fick samtliga 
godkännanden från alla 9 intervjupersoner. En uppdelning gjordes mellan oss om vem som 
ställde frågor och vem som förde fältanteckningar, detta för att trycka på det som vi tyckte var 
viktigast i stunden och för att säkra upp ifall något skulle gå fel med bandinspelningen.  
 
Trost (2010, s 67) Menar att två intervjuare kan vara ett bra stöd och ge en större 
informationsmängd men detta endast om man är samspelta. Om intervjuarna inte är samspelta 
så kan effekten bli det motsatta. Därför pratade vi ihop oss innan intervjun om vem som 
skulle göra vad så vi var tydligt samspelta på intervjun. Vem som ställde frågor och vem som 
antecknade varierade mellan oss i de olika intervjuerna och vi delade lika på uppgifterna.  
 
Längden på intervjuerna varierade mellan intervjupersonerna men låg i spannet mellan 30-60 
minuter beroende på hur mycket respondenten hade att berätta eller i vilken takt respondenten 
pratade i. Generellt kan vi säga att intervjuerna med nyanställda blev kortare än intervjuerna 
med ansvariga, detta på grund av att de ansvariga hade mer att berätta och förklara utförligt än 
våra intervjupersoner. Det kan också bero på att det ansvariga är mer insatta i ämnet 
introduktion än vad de nyanställda är. 
 
 
3.8 Analysprocess 
 
För bearbetning och tolkning av vår data valde vi att använda oss av ett deduktivt arbetssätt, 
det vill säga att vi har använt oss utav en redan befintlig teori för att utifrån denne se om nya 
slutsatser kan dras. Man kan se det deduktiva arbetssättet som att man följer bevisandets väg 
och utifrån den teorin man använt skapar nya hypoteser rörande det man undersökt (Patel & 
Davidsson 2011, s 23).  
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Av de nio intervjuerna som vi genomfört delade vi lika på att transkribera materialet, 
transkribering är mycket tidskrävande och Patel och Davidsson (2011, s 121) poängterar att 
det är viktigt att transkribera medan intervjun fortfarande är i färskt minne hos utföraren. 
Därför satte vi oss alltid direkt efter intervjun var genomförd och transkriberade materialet. Vi 
bytte sedan texter med varandra och övergripande poängterade det vi tyckte var viktigast i den 
framkomna materialet och sedan satte vi oss ihop för att diskutera. Vi valde också att både 
under intervjun och direkt efter anteckna tankar och intryck som vi fick eftersom det är 
mycket svårare att tänka tillbaka till en specifik intervju långt efter (Patel & Davidson 2011, s 
120). Ett exempel på anteckning var “Stämmer detta med vad (Ansvarig) sa?”. En mer 
generella anteckningar var “Hen såg väldigt tveksam ut när hen sa detta, varför?” eller “Lång 
betänketid innan detta, svår fråga?”. 
 
När vi sedan gick igenom det transkriberade materialet valde vi att arbeta på ett Grounded 
theory inspirerat sätt. Grounded Theory är en kvalitativ forskningsmetod som används för att 
skapa en teori utifrån insamlat material (Corbin och Strauss, 2008). Det viktigaste momenten i 
analyseringen är att ordna materialet. Detta gjorde vi genom att hitta teman och nyckelord i 
vår analys. Dessa var till exempel “organisationskultur” “Introduktion” “Organisatorisk 
socialisering” för att lättare kunna koppla de till vårt resultat. 
 
 
 
3.9 Validitet och reliabilitet 
 
I studier är det viktigt att materialet är trovärdigt och godtagbart. Därför har vi tagit hänsyn 
till begreppen validitet och reliabilitet.  
 
Trost (2010, s 133) skriver att validitet innebär om man har mätt det man vill verkligen vill 
mäta. Ett annat ord för validitet är giltighet. Vid kvalitativa intervjuer används detta på det 
sättet att man strävar efter att komma åt det man verkligen vill veta. Det betyder att man inte 
bara fokuserar på det som respondenten säger utan att man verkligen vill förstå vad som 
menas. (Trost 2010, s 133) Detta är viktigt att ha i åtanke när man skapar intervjuguiden och 
hur vi utformar frågorna samt ifall frågorna vi valt verkligen behövdes för att uppfylla vårt 
syfte och våra frågeställningar och ifall frågorna hjälper oss att verkligen få en förståelse för 
vad det är respondenten menar. Efter korrigeringar efter vår pilotintervju tycker vi att frågorna 
vi ställde uppfattades bra och att det aldrig skedde några missförstånd. Genom att använda oss 
av en semistrukturerad intervjuguide kunde vi också välja att ställa följdfrågor inom alla 
ämnen så vi kunde få en tydligare förståelse över vad respondenten menade. 
 
Patel och Davidson (2011) beskriver begreppet reliabilitet som att reliabiliteten bör tolkas 
med insikt om situationen som råder vid undersökningstillfället. Intervjupersonen kan ge olika 
svar på upprepade liknande frågor men istället för att se det som att svaren har låg reliabilitet 
det kan det istället ses som att den intervjuade ändrar sin uppfattning eller fått nya insikter 
under intervjuns gång (Patel & Davidson 2011, s 106). 
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Trost ( 2010, s 131) beskriver att reliabilitet som begrepp egentligen används mest i 
kvantitativa studier eftersom det är menat att en likadan mätning ska ge samma resultat och 
att det inte ska finnas några slumpmässiga resultat eftersom alla frågor ställs på samma sätt 
och att ifall man skulle göra om mätningen igen så skulle det ge samma resultat. För att 
reliabiliteten ska vara hög så behöver alltså resultatet bli likadant oberoende av vem som utför 
studien. Detta går inte för oss att genomföra i en kvalitativ intervju eftersom vi inte ställer 
frågorna i exakt ordning eller exakt lika, vi vet inte heller hur sant svaret som respondenten 
ger oss är beroende på attityd den dagen. Det vi gjort som kan påverka reliabiliteten positivt 
är dock att vi bemött alla respondenter på liknande sätt. 
 
Ett av de största problemen i en kvalitativ undersökning är trovärdigheten (Trost 2010, s 133). 
För att undvika missförstånd och fel närvarade vi båda i intervjuerna så att en av oss kunde 
fokusera på att ställa frågorna och den andra ta anteckningar. Vi lagrade även intervjuerna 
genom att spela in dem vilket gav oss möjlighet till att lyssna på materialet igen och försäkra 
oss om att vi uppfattat allt korrekt. Vi var noga med att sätta oss ner tillsammans efter varje 
intervju för att analysera och skriva ner våra spontana tankar för att försöka få ett så 
tillförlitligt resultat som möjligt av våra intervjuer. Sedan efter transkribering satt vi på varsitt 
håll för att analysera det vi tycker är viktigt personligen så inget skulle missas. Vi har också 
varit tydliga med att vi inte vill generalisera genom vår studie utan vi vill exemplifiera hur det 
kan se ut. Detta för att vi inte har möjligheten att samla in lika mycket data som vi hade 
kunnat göra genom enkäter. 
 
Vi var även noggranna med att visa oss avslappnade och neutrala under intervjun samt att 
våra intervjufrågor inte skulle vara ledande då det kan problematisera tillförlitligheten vid 
intervjuerna. Det är lätt att intervjupersonen medvetet eller omedvetet förstår vad som 
förväntas av dem och då svarar avvikande från det “sanna” värdet på grund av att intervjuerna 
uppträtt på ett visst sätt eller ställt frågor som leder till att den intervjuade känner sig pressad 
(Patel & Davidson 2011, s 104). Intervjuerna hölls på caféer eller på kontor. I cafémiljön där 
två av våra intervjuer hölls med två olika nyanställda var dock miljön lite distraherande. För 
en intervju hade vi även tidspress vilken kan ha gjort att vi omedvetet pratade lite fortare än 
vad vi egentligen velat då vi sagt att vi skulle vara avslappnade genom intervjuerna. Det kan 
också ha skapat en stress hos vår intervjuperson som kanske valde att lämna ute tankar som 
hen hade velat säga för att tiden inte fanns. 
 
Att använda en kvalitativ metod kändes mest tillförlitligt då vi med en annan metod hade haft 
svårare att faktiskt studera det vi ville studera. Vi hade inte kunnat få lika utförliga och djupa 
svar med en kvantitativ metod och det hade även varit svårare att förstå attityder vilket hade 
kunnat resultera i att vi missa djupare information vilket hade gjort svaren mer svårtolkade.   
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3.10 Etiska aspekter 
 
Det är viktigt att ha ett etiskt arbetssätt som inte på något sätt inskränker på deltagarnas 
integritet. Det är vårt ansvar att se till att undersökningen bedrivs som den ska och att den är 
av god kvalité. Kunskapen vi får fram ska vara trovärdig och det ska vara en god balans 
mellan den allmänna nyttan med forskningen och otillbörlig insyn i till exempel individers liv 
(Patel & Davidson 2011, s 62). Vi har därför följt vetenskapsrådet fyra etiska krav som måste 
följas när en studie ska genomföras. Dessa fyra krav kallas konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet, samtyckeskravet och informationskravet (Vetenskapsrådet 1990).  
 
Konfidentialitetskravet innebär att endast de som arbetar med studien kommer ha tillgång till 
materialet och det som sägs i intervjuerna behandlas konfidentiellt. Det innebär också att 
personuppgifter ska behandlas på så sätt att deltagarna i studien förblir anonyma och att 
svaren inte går att härleda till specifika personer (Vetenskapsrådet 1990).  
 
Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in från intervjuerna enbart får användas 
för den föreliggande studien och inte i några andra sammanhang (Vetenskapsrådet 1990).  
 
Samtyckeskravet handlar om att innan intervjuerna genomförs så ska respondenterna uttrycka 
sitt samtycke för deltagande (Vetenskapsrådet 1990).  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagare i studien om studiens syfte 
och vad som gäller för deltagaren angående deras medverkan, exempelvis att deras deltagande 
är frivilligt (Vetenskapsrådet 1990).  
 
Detta har vi följt på sådant sätt att vi inte benämner respondenterna med namn eller på något 
sätt kopplar resultatet så vi kan röja personernas integritet. Vi har också efter färdigställt 
material raderat alla inspelningar och transkriberingar så att materialet inte går att spåra till 
personer eller att det kan användas till andra studier. Vi har fått samtycke från samtliga 
intervjupersoner att medverka i studien och att få spela in intervjuerna, de var också tydligt 
informerade att det inte fanns något tvång att svara på frågorna. Vi började också varje 
intervju med att delge vårt syfte för intervjun, och informerade om att det var frivilligt att 
svara på frågorna och att man fick avbryta när man ville, både muntligt och skriftligt och som 
tidigare nämnt skickade vi även ut missivbrev innan intervjun där vi tryckte på att deltagandet 
är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 
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4. Resultat och analys 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för det resultat som har framkommit under studien för 
att besvara våra tre frågeställningar:  Lyckas de introduktionsansvariga förmedla företagets 
organisationskultur till de nyanställda på det sättet de vill? Vilken betydelse har 
introduktionen för de anställda? och Vilken betydelse har organisatorisk socialisering för de 
anställda? Samt presenteras en analys utifrån teorierna under teoriavsnittet. Syftet med vår 
uppsats är att få en djupare förståelse för hur ledningen når ut med sin introduktion till de 
nyanställda och ifall de lyckas förmedla företagets organisationskultur till de nyanställda på 
sättet som de tänkt. Vi har valt att dela upp detta kapitel i tre rubriker utefter våra 
frågeställningar för att tydligt visa resultatet.  
 
4.1 Lyckas de introduktionsansvariga förmedla företagets organisationskultur 
till de nyanställda på det sättet de vill? 
 
Med organisationskultur menas de gemensamma synsätt, antaganden och värderingar som 
binder samman människorna i organisationen (Granberg 2013, s 190). Organisationskultur 
kan också som beskrivas likt ett mönster av grundläggande antaganden som en bestämd grupp 
har tänkt ut, kommit underfund med eller utvecklat (Schein 1992 refererad i Organisationens 
hjärta s.266). För att svara på våra frågeställningar använder vi oss av den teori vi presenterat 
angående organisationskultur och kopplar denna med de insamlade material vi fått från både 
introduktionsansvariga och nyanställda i de företag vi undersökt. För att göra det tydligare har 
vi delat upp organisationskulturen i Synsätt, antaganden och värderingar och Grupper och 
relationer då vi tycker att dessa begrepp ligger till grund för hur en organisationskultur 
reproduceras. Vi kommer också diskutera utefter Scheins tre olika nivåer av 
organisationskulturen då vi tycker att den ger en klarhet i ämnet. 
 
 
4.1.1 Synsätt, antaganden och värderingar  
 
Vi har valt att ställa en specifik fråga om organisationens värderingar till både de 
introduktionsansvariga och de nyanställda för att se ifall de har samma kunskap kring de 
värderingar företaget har. Både vår tidigare förståelse och tidigare forskning har visat att det 
ofta är chefernas vision som skapar organisationskulturen och att föra en fungerande 
organisationskultur vidare kan vara avgörande för företagets framgång (Philipsson, 2004 
refererad i PAO 2013, s 191). Detta är något som det pratas mycket om under en 
introduktionsprocess och Ingmarsson, Isacsson och Idstam, de 3 introduktionsansvariga vi 
intervjuat, anser att det är viktigt att informera om synsätt, antaganden och värderingar på 
introduktionen till sina nya medarbetare. Ingemarsson, Introduktionsansvarig på företag 1 
beskriver deras vägledande principer, vilka är: glädjefyllt, affärsmässig, prestigelöst. Isacsson 
på företag 2 berättar att glädje, kvalité, säkerhet, kreativitet och omtanke är deras 5 nyckelord. 
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Idstam, introduktionsansvarig på företag 3 berättar att de har 4 värdeord, glädje, omtanke, 
tillsammans och kreativitet.  
 
 Ingmarsson från företag 1 berättar: 
 

 [….]. Jo men det gör dem men framförallt hos XX och XX som jobbar mycket med 
våra gäster. De är väldigt duktiga på orden och vi tjatar även om de och de ligger i 
grunden hela tiden. och det är ju en del av det som ska ligga i det här första paketet 
man får när man är nyanställd.  
 

Vi ser att värdeorden värdesätts och att man får de i det första paketet, vi kan också se att de 
kanske är lite viktigare när man jobbar ut mot gäst eftersom man även vill att 
organisationskulturen ska visas utåt. Isacsson berättar också att det “Tjatas” om värdeorden 
för att nå ut med dom till de anställda eftersom de anser att det är viktigt att dessa speglas. 
 
På företag 3 kan vi se att arbetet med att föra vidare värderingarna börjar redan vid intervjun. 
 

 [….]. Ja jag tycker det, i varje rekrytering vi har så ställer vi frågan ungefär såhär 
“här på (företag 3) så har vi följande värderingar, hur ser du på dom? Och är det något 
av de orden som du känner extra mycket för?” Då får kandidaten tänka till lite, och 
sen vidareutvecklar vi det med följdfrågor. Det är ju viktigt att ta vara på de chanserna 
man har för att se ifall man stämmer överens med våra värdeord, inte för att alla ska 
vara likadana men för att det ska genomsyra oss i vår organisation. 

 
Vi ser vikten i att inte endast förmedla värdeorden på plats utan också att företag faktiskt vill 
ha en anställd som passar med värdeorden redan från start. De vill inte ha en helt homogen 
arbetsgrupp men att anställa någon som har en liknande syn på företagets värderingar som 
resterade medarbetare är ett plus. En potentiell ny medarbetare får också chansen att tänka till 
på värdeorden redan innan anställning och det ser de som ett bra sätt att starta sin tid på 
organisationen på. 
 
Att företagen arbetar hårt med att föra vidare värdeorden är något som tydligt framkommer i 
intervjuerna med de nyanställda. Samtliga kunde säga sitt företags värdeord utan att fundera 
något längre och alla svarade att de fått en tydlig bild av företagets synsätt, antaganden och 
värderingar i början av sin anställning. Nyfelt säger: 
 

[….]. Jag märkte snabbt att detta är någonting som de aktivt arbetar med, jag fick 
känslan att det speciellt var riktat utåt mot gästen men även att vi blev påminda 
mycket om att försöka vara så mot varandra.  

 
Nyfelt menar att det är något som de ansvariga aktivt arbetar med att förmedla och att 
man bli påmind att bete sig på ett visst sätt mot varandra, detta kan också kopplas till 
de osynliga reglerna och normerna som de lyckas förmedlas ut genom att bara 
förmedla ut värdeorden. 
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Vi fick även ett liknande svar från Nyqvist: 
 

JA! det är mestadels ut mot gästerna och inte lika tydligt inom företaget tycker jag, 
men ändå finns det ingen annan arbetsplats jag varit på som följer ledorden så tydligt 
som här på “företag 1” och som dom faktiskt förmedlas så mycket på. Det står ju 
liksom skrivet på väggarna så man påminns om det varje dag innan man kommer 
igång med arbetet.   

 
Detta kan vi koppla tillbaka till Ingemarssons tidigare svar där hen menar att värdeorden är 
tydligast för de som arbetar ut mot gästerna. Nyqvist håller här med och säger att det 
förmedlas mest ut mot gästerna men att det inte finns någon annanstans som de följer 
ledorden så mycket som här. Det pekar på att ansträngningen de gör med att “tjata” också 
sätter sig i de nyanställda och därför skapar en god förståelse för värdeorden.  
 
 
4.1.2 Grupper och relationer 
 
Normer och oskrivna regler är en del av kulturen på företag och att komma in som ny på en 
arbetsplats innebär att man byter kunskapen och tryggheten i de tidigare kända grupp 
normerna till helt nya gruppnormer (Granberg 2013, s.461). Filstad (2010 s. 69) skriver att ju 
viktigare det är att vara en del i gruppen och ju större betydelse gruppen har för medlemmarna 
desto mer gruppnormer finns. För att kunna lära sig de normer och oskrivna regler som finns 
är det nödvändigt att komma in i den nya gruppen. Vi tror att det är viktigt att handlingar görs 
för att skynda på denna process desto snabbare den nyanställda kommer in i gruppen, ju 
snabbare känner denne samhörighet till företaget. Vi anser att det är viktigt att känna denna 
samhörighet så tidigt som möjligt eftersom det kan påverka den nyanställdes trivsel och 
arbetsprestation. Vi valde på grund av detta att ta med frågor i våra intervjuguide som 
handlade om grupper och trivsel och om det är något företagen fått in i 
introduktionsprocessen. Isacsson på företag 2 berättar om att stora insatser görs för att få 
personalen att känna sig välkomna till deras företag. 
 

 [….]. Vill man behålla sin personal är det viktigt att de trivs på arbetet. Största 
dragningskraften hos oss är vår goa gemenskap och kollegorna, för mig är det faktiskt 
en av de viktigaste delarna i introduktionen just på grund av det. [….]. Vi väljer också 
utbildarna efter hur bra dom kan vara på att få med de nya i gruppen, det är nästan 
viktigare än hur hög kunskapsnivån är på senioren som ska lära upp om jag ska vara 
ärlig. Ja.. det är en väldigt stor del för oss som ni förstår. Särskilt också med tanke på 
att den inte rekryteras kontinuerligt som på många andra ställen utan här kommer det 
en väldigt stor mängd samtidigt. Därför kan man planera lite roliga event som kan ske 
just när alla kommer. Vi har kick off utanför arbetstid men även på arbetet gör vi 
teambuilding och kanske grillar lite korv på lunchen så alla samlas. 

 
Isacsson trycker på att det viktigaste för att behålla personalen är att de trivs på jobbet 
och att något som drar folk till dem är deras sammanhållning. Hen gör ansträngningar 
i valet av utbildare för att de vill att det ska hjälpa den nyanställda. Ansträngningen 
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som görs för att skapa gruppkänsla är något som också tydligt framkommer när vi 
pratar med både Nylander och Nygård på företag på företag 2. De båda berättade att 
de inte haft några problem med att komma in i gruppen och att de fick ett varmt 
mottagande av alla på arbetsplatsen. Nygård säger att “Det var ett väldigt tight gäng 
men dom tog emot mig väldigt bra och var inte svårt att komma in i gruppen.” Vilket 
vi tycker visar på att de faktiskt lyckas bygga en gemenskap bland kollegorna men att 
de anstränger sig för att få med de nyanställda in i gruppen. 
 

[….].  däremot har vi en grupp dag varje vår som är för sommarpersonalen för då är 
det en större grupp som kommer som sommarvikarier och så och då har vi alltid en 
introduktionsdag där man på förmiddagen har hjärt-och lungräddning och lite 
brandutrymning eftersom det är ett publikt så, så då kommer en brandman som håller i 
det. och sen på eftermiddagen har vi en interaktiv introdag där man ska få uppgifter 
som man ska lösa i grupp så man delas in efter de nya avdelningarna så ska man gå 
runt i huset och lösa de här på olika stationer. Detta är ju mest för den stora 
rekryteringen men de som har börjat under åren hänger oftast på så då kan det vara 
nån från lite mer komplexa roller och så. 

 
Ingemarsson på företag 1 berättar ovan att de på våren har stora intag av ny personal 
inför sommaren och på grund av det har en större introduktionsdag för de nyanställda 
då i jämförelse med vad de har resterande tid under året. Denna introduktion 
innehåller både information samt teambuilding med både nyanställda och mer seniora 
för att skapa en gemenskap och ett tillfälle att lära känna varandra på ett informellt 
sätt. I övriga delen av året gör företag 2 inget större för att få de nyanställda att komma 
in i gruppen. Ingemarsson berättar att det är upp till varje chef att få den nyanställde 
att känna sig välkommen. 
 
Nyqvist som var med på introduktionsdagen förra året berättade att den dagen var ett väldigt 
bra tillfälle att lära känna folk. “Eftersom man blev indelad i team och skulle lösa problem i 
grupper blev det på ett sätt att man tvingade att prata med varandra” säger hen och Nyqvist 
såg detta som positivt. Nyberg som istället kom in under den övriga delen av året sa att alla 
var väldigt välkomnande och att det inte var några problem att fråga vem som helst om hjälp. 
Det var alltid någon som väntade in för att gå på lunchrast tillsammans och det tog inte lång 
tid innan de började gå på after-work tillsammans. 
 
Att ta kontakt med de informella grupperna kan för individen vara tufft på grund av till 
exempel osäkerhet vilket kan leda till att det är svårt att utveckla informella sociala relationer 
som nyanställd (Filstad, 2010, s 68). Detta är något som Idstam har funderat över och berättar 
att företaget har arbetsplatsträffar som är ett bra tillfälle att lära känna de anställda på ett mer 
personligt plan. Vidare berättar Idstam att de inte gör något större för att välkomna de nya på 
arbetsplatsen men att kafferasten är viktig för den informella kommunikationen och detta 
skall ej underskattas. Idstam fortsätter med att det är viktigt att få in de nya medarbetarna i 
gänget så snabbt som möjligt då det skapar större trivsel hos alla.  
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Vi ser inga större skillnader som görs för att få in de nya medarbetarna i gruppen i de företag 
vi har undersökt. Nyholm på företag 3 tyckte att alla var väldigt välkomnande och trevliga 
och att hen aldrig kände sig lämnad utanför. Detta kan vi koppla till vad Idstam sa på 
intervjun: 
 

Jag tycker att vi har en väldigt bra arbetsglädje hos oss. väldigt högt i tak och mycket 
skratt. vi äter alltid lunch ihop och vi har alltid kul. Jag tror och hoppas på att detta är 
något som präglar hela organisationen och inte bara min avdelning. 

 
Av våra intervjuer kan vi se att de ansvariga arbetar för att få in de nya i organisationen och 
att de nyanställda vi intervjuat känner sig välkomnade och att de snabbt kom in i 
arbetsgruppen. Eftersom företag 1 och 2 har introduktioner där ett stort antal nyanställda 
introduceras samtidigt tror vi att det krävs en större ansträngning än vad det gör hos de 
introduktionsansvariga på företag 3. Van Maanen & Schein (1979, s 1f) menar att när 
nyanställda kommer till företaget kan de bidra med ett nytt synsätt och hitta 
förbättringspotential de redan anställda inte tänkt på men det är upp till de mer seniora 
medarbetarna att föra vidare de oskrivna reglerna och se till att kulturen bevaras. Det blir en 
större utmaning när många nya synsätt förs in i företaget samtidigt och konkurrerar mot 
normerna som redan existerar. Vi ser sammanfattningsvis att de 3 företagen har lyckats få in 
de nya i gruppen vilket ger oss svar på att de alla har lyckats föra över organisationskulturen 
som är kopplad till grupper och relationer till sina nya medarbetare. 
 
 
4.1.3 Organisationskultur utifrån Scheins tre olika delar.  
 
För att kunna avgöra ifall de ansvariga lyckas nå ut med kulturen så tycker vi att de tre 
delarna i Scheins modell är bra att utgå ifrån då detta innefattar både vad vi kallar informell 
och formell kultur.  

	
 

 
 
 

 
 

 
 

Figur 2.1. Egen visualisering av Schein (1992) tre delar 
 
 
Artefakterna som individerna inom organisationen uttalar är till exempel humor, slanguttryck 
och fackspråk (Schein 1992 refererad i Organisationens hjärta, s 269). Detta kan vi koppla till 
de oskrivna regler och normer som vi pratade om i 4.1.2. Resultatet från intervjuerna är att de 
ansvariga och mer erfarna medarbetarna har lyckats få med de nyanställda i gruppen. Därför 
tycker vi att ledningen lyckas förmedla artefakterna på ett framgångsrikt sätt.  

Artefakter 

Gemensamma 
värdehandlingar & 
handlingsmönster 
	

Grundläggande 
antaganden 
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Nästa del är de gemensamma värdehandlingar & handlingsmönster som organisationen har 
(Schein 1992 refererad i Organisationens hjärta, s 269) Detta är också något som tydligt 
förmedlas på introduktionsdagarna i de olika organisationerna som vi diskuterade i 4.1.1, och 
som de nyanställda vi pratat med tydligt kommer ihåg. därför tycker vi också att detta har nått 
ut på rätt sätt. 
 
Sista delen är de Grundläggande antaganden som finns i organisationen. Detta är 
förhållningssätt som människorna i gruppen utvecklas för att genomföra sitt arbete och lösa 
uppkommande problem (Schein 1992 refererad i Organisationens hjärta, s. 269). Detta är det 
som är mest svårdefinierat för oss utifrån att se eftersom detta är något som ses som en 
självklarhet inom organisationen och därför kan vara lätt att missa att prata om på intervjun. 
Vi tycker dock att genom både tydlig genomgång av värdehandlingar och handlingsmönster 
och artefakterna så ser vi inte att det här skulle vara problematiskt för någon av 
organisationerna att föra vidare därför blir vår slutsats att de ansvariga har lyckats föra vidare 
kulturen på det sättet som de vill. 
 
 
4.2 Vad har introduktionen för betydelse för de nyanställda? 
 
Våra tre organisationer har olika sorts introduktioner och använder sig alla av olika metoder, 
något som alla våra intervjupersoner har svarat är dock att de anser att en introduktion på sin 
nya arbetsplats är väldigt viktigt.  
 

Introduktionen underlättar utbildningen. Utbildningsdagen är viktig för en nyanställd 
då det är mycket press på en och samma dag och det är då skönt att kunna underlätta 
för den anställde genom att ha en utbildare som finns där för dem. Allt som 
underlättar för de nyanställda den första tiden är viktigt. [….].  

 
Som vi kan se i ovan citat av Isacsson ser hen introduktionen som något som underlättar för 
den nyanställde. På Isacssons företag har de valt att lägga upp introduktionen med att börja 
med en introduktionsdag som de har förberedande inför den första arbetsdagen. På den här 
dagen pratas det om de mer generella sakerna som visioner, mål och ledning. Detta är viktigt 
för att den nyanställda ska bli så effektiv som möjligt snabbt och för att så tidigt som möjligt i 
den anställdes anställning ge information om utvecklingsinsatser, utvärderingssystem och 
belöningssystem. Detta för att den anställde ska förstå syftet med organisationen och vad 
organisationen har för mål (Lindmark & Önnevik 2011, s 55). Efter att de haft den generella 
introduktionsdagen så fortsätter introduktionen individuellt med sin mentor som lär sysslorna 
till den nyanställde. Detta sker under en dag men sedan har de mentorer som sträcker sig 
under de första sex månaderna som man alltid kan fråga. 
 

Jag tycker att det har en väldigt stor betydelse[….].. det påverkar ju att man känner att 
man är efterlängtad och det gör mycket för ens engagemang när man kommer, och för 
mig har det varit viktigt att när folk börjar här ska dom känna att “nu kommer du Gud 
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vad roligt att du är här, vi har verkligen väntat på att du ska bli en del i vårt team.” då 
är det lättare att få med folk i gruppen snabbare. Också att de ska komma in i arbetet 
och komma in i vardagen lättare för det är ju väldigt jobbigt att vara ny, man vet ju 
ingenting, man är ganska trött och det är supermycket info, inte bara svår info om 
arbetet men även vart man ska hämta kaffe och vart är mikrovågsugnen och ska jag ha 
matlåda eller inte och allt sånt som måste funka men som kräver väldigt mycket av 
den nya ändå. så ja jag skulle säga att det är väldigt viktigt  

 
Vi ser i Ingemarssons citat att hen verkligen brinner för att leda en bra introduktion. 
Ingemarsson har självt känt avsaknaden av den när hen började på företaget för två år sedan 
och har sedan dess jobbar hårt på att förändra hur de nyanställda ska komma in i företaget. 
Hen tycker att det påverkar hur motiverad man är när man kommer då man vid en bra 
introduktion känner sig mer efterlängtad. Det är också jobbigt att vara ny och därför kan detta 
underlätta de vardagliga sakerna som vart man hämtar kaffe och liknande som inte behöver 
kännas svårt. 
 
Här jobbar de lite olika med introduktionen beroende på roll och tidpunkt, för det mesta sker 
det individuellt med en jämlik mentor som hjälper i det dagliga arbetet. Men en gång på våren 
så sker det också en stor introduktionsdag för speciellt det stora intaget som sker inför 
sommaren men också för de som börjat under året. Här diskuteras de mer generella sakerna 
som mål, visioner och värdeord men det är också som en teambuildingdag där de nyanställda 
har chansen att lära känna varandra.  
 

[….]. jag tror det har jättestor betydelse. Jag tror ju på att har man en bra introduktion 
så kommer man snabbare in i arbetet och på så sätt tjänar ju vi som bolag för att 
personen börjar producera eller leverera snabbare, då blir det en win-win. och sen tror 
jag att om man ska känna sig harmonisk i sitt arbete så måste man veta vad som 
förväntas av mig och vart jag ska vända mig och om det strular vad ska jag vända mig 
då och så. jag tror att den biten av introduktionen är viktig. 

 
Idstams citat sticker inte ut i mängden då hen också belyser vikten av introduktionen. På detta 
företaget sker den större delen av introduktionen individuellt med den närmsta chefen och 
med sin mentor men även här sker det också en grupp introduktion två gånger om året som till 
största delen är till för de timanställda men som även de medarbetarna som har varit där 
längre kan välja att vara med på. 
 
De anställda på företagen tyckte att en bra introduktion är väldigt viktigt för fortsatt trivsel på 
arbetsplatsen. Nylander och Nygård svarade båda att de tyckte att introduktionen är viktig för 
att känna trygghet på arbetsplatsen och att introduktionen skapar känslan att känna sig 
välkommen. Nygård påpekade även att hen tror att trivseln påverkas ifall den nyanställde 
känner sig välkommen och att det också är roligare att gå till arbetet än vad det hade gjort ifall 
den nyanställde inte hade känt sig välkommen. De menar också att de aldrig känt sig så 
välkomnande på en arbetsplats som de gjort på företag 2 och att detta är något de alltid 
kommer att bära med sig. Nylander säger: ”Nervositeten försvinner och man blir tryggare i 
arbetet man utför. Vår introduktion gav verkligen en inblick i vad som kommer hända de 
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första dagarna.” Detta visar på att hen kände sig trygg i sina arbetsuppgifter på grund av 
introduktionen och därför inte var lika nervös som hen kunde ha varit ifall ingen introduktion 
hade skett. 
 
Både Nyfelt och Nyholm på företag 3 menar också att introduktionen är viktig för att den 
nyanställde ska få en inblick i företagets verksamhet och en förståelse för vad de andra 
medarbetarna gör på företaget. Detta är del som Nyfelt känner att hen vill uppnå extra mycket 
med en introduktion. Nyholm ansåg även att introduktionen hjälper en att introduceras för 
medarbetarna, hitta på företaget samt känna sig välkommen.  
 
Nyqvist och Nyberg tycker också att introduktionen är viktig och Nyberg uttryckte sig såhär: 
 

hade vi inte haft introduktionen hade jag säkert känt mig osäker. Jag tycker att de har varit bra 
att jag har fått lära mig allt så bra eftersom och gör alltid mitt bästa varje dag och känner mig 
alltid motiverad att jobba.  

 
Här ser vi tydligt att Nyberg känner att introduktionen resulterade i att hen blev mer 
motiverad och mindre osäker.  
 
Fadderverksamhet är ett sätt till introduktion, där den nya medarbetaren, efter ha blivit 
introducerad till organisationens historia, får gå bredvid en så kallad fadder eller mentor med 
liknande arbetsuppgifter som får ansvara för att vägleda , vara en samtalspartner och en 
förmedlare mellan de interna och externa kontakterna för den nyanställde (Lennéer Axelson 
& Thylefors 2018, s 121; Granberg 2013, s 465 ff). Vi ser utifrån vårt insamlade material att 
de 3 organisationerna vi studerat använder sig av mentorskap på olika sätt. Företag 2 har vad 
de kallar för utbildnings coacher. Detta är sex personer som ansvarar för utbildningen som 
fortlöper under de första sex månaderna. Dessa sex ansvar både över de nyanställda de lär upp 
men de har även ett övergripande ansvar för alla de nya. Upplärningen av de nyanställda sker 
i en dag men utbildnings coacherna är sedan faddrar för dem hela säsongen. De som är 
utbildnings coacher har samma arbetsuppgifter som den nyanställde men har arbetat där en 
längre tid. På företag 1 och 2 tillämpar de en jämlik mentor som sitter med i arbetet och visar 
hur det ska gå till. De anställda kände sig välkomnande av sin mentor och såg det som en stor 
trygghet att få vara med dom under de första dagarna av sin anställning. 
 
Vad gäller uppföljning arbetar de olika företagen olika med denna teknik.  Uppföljning är en 
kvalitetsåtgärd som sker när den nyanställde kommit in i organisationen på det önskvärda 
sättet (Lindmark & Önnevik 2011, s 333). Det som alla våra ansvariga svarade var att 
uppföljningen på deras företag är bristfällig och att det absolut finns förbättringspotential 
inom det området. Ingemarsson på företag 1 sa följande: 
 

[….]. men det har som sagt inte funnits någon uppföljning alls och det är väl 
egentligen HR som ska följa upp den men eftersom innan min tjänst så fanns det ju 
bara min chef och hon jobbade bara 60% så  hon har inte hunnit sitta och följa upp 
folks intro planer tyvärr så det har ju varit en brist och det därför gör vi en 
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kraftansträngning på det nu för att man ska kunna följa upp och göra utvärderingar på 
vad vi har tyckt fungera och inte fungera.  

 
Ingmarsson berättar sedan vidare att företagets uppföljning är bristfällig men att den skall 
utvecklas inom en snar framtid genom vad hen kallar en kraftansträngning. Planen är att 
uppföljningen ska ske via en app som de anställda får tillgång till. Nyqvist och Nyberg har 
dock inte känt att någon uppföljning än behövts då de kunde kontakta sin chef ifall det var 
någon som kändes mindre bra. Vi citerar Isacsson: 
 

Ja och nej, vi har uppföljning av trivseln för coacherna har ansvar för att ha ett lättare 
medarbetarsamtal. Det skapar en möjlighet för dem att kolla hur personen trivs och 
om det finns några frågetecken. Är det något som inte känns bra så skickas det vidare 
till arbetsledningen. Förhoppningen är att detta samtalet görs en gång per säsong för 
de nyanställda. Sen har vi ju medarbetarundersökning också för all personal där det 
finns chans att fånga upp också. 

 
På företag 2 ser vi att Isacsson tycker att de har lite uppföljning av introduktionen men kanske 
inte så mycket som de hade velat ha. Nylander och Nygård säger att de tycker att den 
uppföljningen de har är tillräcklig. 
 
På företag 3 har de planerade uppföljningssamtal men Idstam anser att de skulle kunna 
utvecklas mycket mer. Idstam är även osäker på ifall detta sker hos alla men HRs mål är att 
det ska ske. De har det första utvecklingssamtalet efter 6 månader och sedan sker det var 12e 
månad. De har även medarbetarundersökning en gång per år. Nyfelt och Nyholm svarar att de 
har uppföljning såsom Idholm beskriver och att det är något de när vi frågar anser att det är 
bra men att de inte har lagt så mycket värdering i det innan. 
 
4.2.1 Granbergs fyra syften med introduktion 
 
Vi har valt att utgå från Granbergs fyra syften för att se vad de ansvariga gör och ifall detta 
har någon påverkan på den nyanställde. 
 
Introduktionen har enligt Granberg (2013) fyra syften. Det första fokuserar på att göra de 
inledande skedena för den nyanställde så lättsamt som möjligt då de kan vara både obekvämt 
och främmande för den nyanställde. Det andra behandlar vikten av att grunda en positiv 
inställning till företaget hos den nyanställde, så att denne skall vilja stanna.  
Det tredje syftet handlar om att den nyanställde skall uppnå goda arbetsresultat på så kort tid 
som möjligt. Det sista syftet handlar om att förebygga risken för att den anställde vill sluta 
hos företaget. Av vad som framgår i vårt insamlade material arbetar de organisationer vi fått 
en insyn hos genom denna undersökningen bra med dessa syften då de välkomnar den 
nyanställde in i arbetet med en uttänkt introduktionsplan som de följer. Vidare får den 
nyanställda en mentor eller liknande sin första dag som finns där om det är något de känner 
sig osäkra på. Vi har märkt tydligt att de nyanställda vi intervjuat fått en positiv bild av sin 
arbetsgivare och de inte har några planer på att söka till annat arbete inom närmsta tiden, 
vilket uppfyller Granbergs syfte nummer 2. Att den nyanställde ska uppnå goda arbetsresultat 
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snabbt ser vi genom de tålamod de introduktionsansvariga visat genom vår undersökning och 
att de hellre ger lite extra upplärning än för lite för att se till att det blir goda resultat. Ifall 
detta hade ignorerats så hade antagligen det blivit en längre sträcka av halvbra resultat som 
inte gynnar organisationen. 
 
4.3 Vilken betydelse har organisatorisk socialisering för de anställda? 
 
I detta avsnitt väljer vi att använda oss av Van Maanens (1978) strategier för att tydliggöra 
och presentera de resultat vi fått från intervjuerna vi genomfört med de introduktionsansvariga 
samt de nyanställda. Det finns olika tekniker och strategier som organisationen använder sig 
av för att anpassa en ny medarbetare till organisationen (Van Maanen 1978, s 19). Vi tänker 
analysera strategi för strategi och se hur vi tillämpar de på de olika organisationerna utefter 
våra intervjusvar. 
 
Formell vs Informell  
 
I de intervjuer vi genomfört har vi sett att det på något sätt sker en introduktionsdag borta från 
arbetet och sedan att man fortsätter sin upplärning där själva arbetet sker. Detta är dock 
varierande beroende på vad det är för roll som tillsätts. På företag 2 ser vi ett typexempel av 
att ha formell introduktion kombinerat med en informell: 
 

Vi har en introduktionsdag som syftar till att ge en tydligare grund inför arbetet på den 
specifika avdelningen. Den är väl mest till för att den ska ge en grundkunskap inför 
kommande utbildningsdag där den mer dagliga introduktionen sker. En del av 
introduktionen sker också på plats där personerna senare ska jobba och ger en snabb 
genomgång över hur det ser ut när de kommer första arbetsdagen. Vi har också en 
Serviceutbildning som är med hela företaget som är bara inriktad på service denna är 
oftast ett par dagar efter du faktiskt har börjat arbeta. Sen har dom ju också sin första 
dag där du är med din mentor som hjälper dig under dagen.  

 
Som vi kan se i citatet av Isacsson är att det är en kombination av formell och informell. På 
företag 1 och 2 sker det också introduktionsdagar men dessa är inte säkert att de infaller innan 
den första arbetsdagen. Vi kan se från våra svar från de vi intervjuat tagit en lite mer komplex 
roll och börjat med en mer informell process.  Detta har inte stört våra respondenter utan de 
känner sig mer självgående och inte i behov av en formell process. Våra respondenter som 
genomgått en mer formell process kunde i vissa fall känna att informationen på första dagen 
kan ha varit överflödig då de inte kommer ihåg mycket av det som sades, men att 
introduktionsdagen inte var helt förgäves då de kände sig mer lugna och mindre nervösa inför 
första dagen.  
 
Individuell vs Kollektiv  
 
Dessa strategierna kan vi se har liknande resultat som i den formella vs informella. Eftersom 
introduktionsdagarna alltid skedde i grupp så kan vi koppla ihop kollektivt med formellt och 
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individuellt med informellt. Eftersom alla de tre organisationerna hade en kombination av 
formellt och informellt tolkar vi det även som en kombination mellan individuellt och 
kollektivt. 
 
Vi ser också att de komplexa rollerna så som chef eller specialist roller börjar på en 
individuell nivå till en början. Vad vi förstår av våra intervjuer är också att de som börjar sin 
introduktion individuellt behöver inte vara med på introduktionsgruppdagen utan att detta är 
frivilligt. Vi har dock sett i vår analys att gruppdagen är uppskattad bland alla då det finns 
chans att skapa bekantskaper med varandra på ett annat sätt än när man introducerades 
individuellt. Vi ser inte heller att det skulle ha missgynnat organisationen på något sätt att 
introducera i grupp utan mer att det skapat en känsla av gemenskap direkt.  
 
Sekventiell vs icke sekventiell 
 
I de tre organisationer vi studerat finns det kunskap som behövs läras ut till den anställde, 
men ordningen på hur de lärs ut är inte av särskild stor betydelse.  
 

Det är ju olika utifrån vilken avdelning man är på. alla följer ju en checklista men sen 
finns det vissa saker som inte är relevanta för alla och det bli säkert att man flyttar lite 
utefter när du börjar och vilken roll och så. 
 

Säger Ingmarsson. Hen menar på att det finns en lista på vad som ska göras men det går att 
byta ut eller flytta runt punkterna i den beroende på hur relevant det är för rollen. 
 

Nä inte direkt, det är klart att i vissa av verksamheterna behöver man kunna en sak för 
att kunna lära sig en annan men på det stora hela nej. 

 
Säger Idstam som menar att det kan finnas en specifik ordning i vissa delar av verksamheten 
men i det stora hela så följs ingen ordning i inlärningen. 
 
Vi tolkar citaten av Ingmarsson och Idstam att det finns likheter mellan de olika 
organisationerna eftersom båda svarar att det finns någon slags ordning men att den inte är 
helt viktig att följa. Vi tolkar det som att det är ett försök till att vara uppstrukturerat men 
eftersom det inte sker några tester eller liknande för att behöva ta sin roll så drar vi slutsatsen 
att alla tre företag använder sig av en icke sekventiell strategi. 
 
Fast vs varierande 
 
Här ser vi i företag 1 och 2 att de använder sig av en fast tidsplan för introduktionen av de 
nyanställda. En fast tidsplan skapar en bild av hur man normalt ska följa kunskapen och de 
som misslyckas med detta kan lätt uppfattas som avvikande vilket kan skapa en stress (Van 
Maanen 1978 s.28). De nyanställda vi intervjuat har inte känt någon stress över den fasta 
tidsplanen utan de tyckte att de fick tillräckligt med upplärning för att sedan kunna göra sitt 
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arbete på egen hand. Isacsson och Ingmarsson menar dock att ifall kunskapen inte nås i tid, 
ses inte detta som ett misslyckande: 
 

 [….]. Ja den [Tidsplanen] delas med den nyanställda, men hinner de inte händer det 
inget mer än att du inte får den kunskap som du borde ha haft och därmed kanske blir 
lite sämre på sitt jobb och inte kommer in i verksamheten på samma sätt. 
 

Ingmarsson menar att det kan ta längre tid att komma in i verksamheten om man hamnar efter 
tidsplanen. 
 

Vi har stort tålamod och det ges mycket utrymme för att nå kunskapen, det får ta tid. 
Man får fler utbildningsdagar om man inte hinner på första eller så kanske man kan 
bli placerad med lite stöd, kanske arbeta med någon som har lite mer kunskap i några 
dagar till. Detta för både för personens skull och vår egen skull det tar kortare tid och 
kostar mindre att ha tålamod än att nyanställa igen. 

 
Isacsson menar också på att det finns mycket tålamod inom organisationen och att det kostar 
mindre att ha tålamod än att rekrytera på nytt. 
 
I företag 3 framgår det att de använder sig av den varierande strategin. Introduktionen följer 
ingen fast tidsplan och anledningen till detta är enligt Idstam är att de nyanställda oftast redan 
vet vad de ska göra. Kan förklarar att en annan anledning är att det är en komplex tjänst där 
det inte finns tid att lära sig under arbetandes gång. Nyholm svarar: “Både ja och nej. Jag fick 
kanske lära mig lite själv i början” på en intervjufråga angående om introduktionen är satt 
med en tidsplan. Vi kan koppla det till att Nyholm känner lite osäkerhet till vad det var för 
kunskap som skulle ha varit nådd under tidsperioden. 
 
Seriell vs Åtskild 
 
I alla tre organisationer vi undersökt råder det inga tvivel om att det är den seriella strategin 
som används. Seriell socialisering menar till att de erfarna medarbetarna tar ansvaret att 
välkomna och lära upp de nyanställda. Vanligtvis sker detta av en medarbetare som sitter på 
en liknande tjänst så den nyanställde och den erfarne medarbetaren kan följa varandra i det 
dagliga arbetet. De nyanställda vi intervjuar har alla uttryckt sig positivt över att ha en erfaren 
medarbetare som lärt upp dem. Det är också något som de berättar har varit det viktigaste med 
deras introduktion. Även våra introduktionsansvariga uttrycker vikten av att få de nyanställda 
att känna sig välkomna och få denne att komma in i arbetet med hjälp av en mer erfaren 
anställd då det är här kulturen lättast sprids.  
 

 [….]. vi har ca 6 personer som är utbildningscoacher som har ansvar för utbildningen 
som fortlöper under den första tiden. Så man har ansvar för den man lär upp men man 
har också övergripande ansvar för alla nya. Detta gäller både utbildning men även så 
ska man fungera som en kontaktperson ifall det skulle vara några problem. De blir 
också ett stöd socialt då det blir tydligare vilka man kan vända sig till som nyanställd. 



	 34	

Coacherna får också ta sig tiden att frångå sitt eget arbete lite för att lägga mer fokus 
på att finnas där för de nya så de slipper känna sig stressade.  

 
I citaten ovan kan vi tolka in att de ansvariga ser vikten av att ge de nyanställda stöd i arbetet, 
både för det sociala och för att komma in i arbetet. De använder sig av coacher för att både 
lära upp men även för att ha en fortsatt mentors funktion. Detta för att de nya ska slippa känna 
sig stressade.  
 
Tilläggande vs Fråntagande 
 
Den här strategin kräver lite mer analys då ingen vill säga att de inte vill att de nyanställde ska 
komma in precis som det är. Vad vi kan tolka av materialet är dock att i företag 2 som är ett 
väldigt stort företag med många som anställs på samma gång kan det vara riktat lite åt det 
fråntagande hållet. De anställda känner att det är mycket regler att förhålla sig efter. Något 
som 2 av organisationerna kunde liknas i varandra var också att de var tvungna att uppträda 
på ett visst sätt mot kund och därför kunde det skapa en känsla av den fråntagande strategin 
igen. 
 
I företag 3 hör vi istället Idstam trycka på att man inte ska vara rädd för kompetens och att 
detta är något som hen har med sig på rekryteringarna. Hen nämner att det är lite som det 
alltid har varit i företaget men att de inte är rädda för förändring och därför ser positivt på att 
välkomna in den nya precis som den är. 
 
Vad vi kan se är att alla tre organisationer följer en hyfsat lik väg när de väljer socialiserings 
strategi. Vi ser att företag 1 och 2 går exakt i varandras fotspår genom formell kombinerat 
med informell, individuell kombinerat med kollektiv, icke sekventiell, fast, seriell och till viss 
del fråntagande. Företag 3 skiljer inte mycket men har valt andra vägar där det gäller till 
största delen informella och individuella processer och varierande och tilläggande. Vi tror att 
detta kan bero på att företag 1 och 2 sysslar med liknande verksamheter och anställer mycket 
unga människor som de vill ha snabbt in i sin roll i organisationen medans företag 3 anställer 
till lite mer komplexa roller och vill ta vara på individens tidigare erfarenheter lite mer. 
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5. Sammanfattande diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi sammanfatta och diskutera de resultat som vi kommit fram till 
genom vår undersökning och redogöra för de slutsatser som har varit av betydelse för 
uppsatsen syfte. Avslutningsvis kommer vi diskutera styrkor och svagheter i uppsatsen. 
 
5.1 Slutsatser  
	
Syftet med vår studie var att få en djupare förståelse för hur de introduktionsansvariga når ut 
med sin introduktion till de nyanställda och ifall de lyckas förmedla sin organisationskultur 
till de nyanställda på sättet som det är tänkt. Vi ser genom vår teorigenomgång och de 
intervjuer som vi utfört med introduktionsansvariga samt nyanställda att i resultatet av det 
insamlade materialet har vi uppfyllt uppsatsens syfte och presenterat detta genom syftets 
frågeställningar. Den första frågeställningen fokuserar på om de introduktionsansvariga 
förmedla företagets organisationskultur till de nyanställda på det sättet de vill. Den andra 
frågeställningen behandlar vilken betydelse introduktion har för de anställda. Den tredje 
frågeställningen rör vilken betydelse organisatorisk socialisering har för de anställda. 
 
5.1.1 Lyckas de introduktionsansvariga förmedla sin organisationskultur till de 
nyanställda på det sättet de vill? 
 
Baserat på vårt resultat och analys drar vi slutsatsen att de introduktionsansvariga lyckas 
förmedla företagets organisationskultur till de nyanställda på det sättet som de vill. I de tre 
företag vi fått en insyn hos har de introduktionsansvariga berättat om deras 
organisationskultur genom att svara på våra intervjufrågor och vidare har berättat hur de 
förmedlar organisationskulturen till deras anställda. Vi fick genom vårt samtal med de 
nyanställda svar på hur de uppfattat företagets organisationskultur och hur de introducerats till 
denna. 
 
Vi ser att företag 2 gör en stor ansträngning att få in den nyanställda i gruppen genom 
både event utanför och på arbetstid, vi drar slutsatsen att det är på grund av att det är 
många som är nybörjare i arbetslivet och för vissa kan det även vara det första riktiga 
jobbet, vi tror därför att det är viktigare för båda ansvariga, medarbetare och 
nyanställda att jobba hårt på gemenskapen. Vi tror också att det beror på att det är ett 
så stort företag så det behövs större ansträngning för att inte bara bli en i mängden. 
Företag 1 och 2 anstränger sig också till viss mån att få in de nyanställda men inte på 
samma sätt, vi tror att det är för att det inte krävs lika stor ansträngning att få samma 
resultat på grund av att det är mindre företag och lite mer erfarna individer. 
 
När vi tittar till Scheins modell över organisationskultur ger vårt insamlade material resultatet 
att de ansvariga har lyckats nå ut till de nyanställda i alla tre lager, Artefakterna, 
Gemensamma värdehandlingar & handlingsmönster och Grundläggande antaganden. Vi drar 
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genom vårt insamlade material slutsatsen att de ansvariga lyckas förmedla sin kultur genom 
alla tre lager. 
 
5.1.2. Vad har introduktionen för betydelse för de nyanställda 
 
Utifrån vårt resultat och analys kan vi konstatera att introduktionen har en betydande roll för 
både på den nya medarbetaren och också på företagets framgång. Introduktionen är gynnande 
den nya medarbetaren då denne får en inblick i företagets verksamhet, får en trygg start i sina 
arbetsuppgifter och känner sig välkommen. Introduktionen gynnar företaget då den 
nyanställda kommer in i sitt arbete snabbare vilket ger resultat i snabbare produktivitet. De 
redan anställda kan även få en uppfattning och bekanta sig med den nyanställde vid 
introduktionen. 
 
Introduktionen har enligt Granbergs (2013) 4 syften som handlar om att göra de inledande 
skedena så lättsamt för den nyanställde som möjligt. Att grunda en positiv inställning till 
företaget hos den nyanställde för att få den att stanna. Den nyanställde skall uppnå så goda 
arbetsresultat på så kort tid som möjligt samt att förebygga risken för att den nyanställde ska 
vilja sluta på företaget.   
 
Dessa syften uppnår alla tre företagen då företagen använder sig utav en introduktionsplan, 
mentorskap och har engagemang.  
 
Vad gällande uppföljning säger alla introduktionsansvariga att den kan förbättras inom de 
företag de arbetar på och att den idag är bristfällig. Detta är dock inte något någon utav de 
nyanställda har reagerat negativt på. Sammanfattningsvis visar vårt resultat och analys att de 
personer vi intervjuat fått ta tydligt del av de synsätt, antaganden och värderingar företaget 
har som de arbetar på och de har också introducerats bra i gemenskapen vilket har spridit de 
osynliga reglerna och normerna som pågår i organisationen. Det är positivt att detta nått ut till 
den nyanställde så pass snabbt som det gör i de tre organisationerna vi undersökte då det 
annars kunde ha behövts ta reda på själv av den nyanställde och då kanske ha tagit fel väg.  
 
5.1.3 Vilken betydelse har organisatorisk socialisering för de ny 
anställda?  
 
Baserat på vårt resultat och analys kopplat till Van Maanens strategier så ser vi att alla tre 
organisationer gör väldigt lika i sina socialiserings strategier. Vi ser att företag 1 och 2 gör 
exakt likadant genom formell kombinerat med informell, individuell kombinerat med 
kollektiv, icke sekventiell, fast, seriell och till viss del fråntagande. Företag 3 skiljer inte 
mycket men har valt andra vägar där det gäller till största delen informella och individuella 
processer och varierande och tilläggande.  
Vi tror att detta beror på att företag 3 i första hand rekryterar till mer komplexa roller medans 
företag 1 och 2 rekryterar till jobb som liknar varandra mycket med unga personer som ska ha 
mycket kundkontakt och därför passa in i företaget. 
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Vi kan se när vi intervjuade de anställda på företag 3 att de hade känt mycket frihet under 
ansvar men att de ibland saknar tryggheten att ha någon tydlig plan över sin introduktion. På 
företag 1 och 2 kan vi istället se att de ibland tyckte att det var för mycket regler att förhålla 
sig till och att det kunde vara väldigt stressande första dagen för att man var rädd att göra fel. 
Det som de tyckte var positivt var att det var tydligt och konkret och att man aldrig behövde 
vara rädd om man behövde be om hjälp. Vi kan därför dra slutsatsen att organisatorisk 
socialisering används med hjälp av olika strategier och att utfallet blir olika beroende på hur 
de används, däremot kan vi inte säga att någon av strategierna och dess kombination är bättre 
eller sämre än någon annan. Det finns för och nackdelar med alla strategierna men de kan 
vara ett hjälpmedel att forma den nyanställda. 
 
5.2. Diskussion 
 
Vi har genom kvalitativ metod intervjuat tre introduktionsansvariga och sex stycken 
nyanställda på tre olika företag för att kunna jämföra svaren. På det sättet har vi kunnat tolka 
och analysera i enlighet med vårt syfte. Vi har också kunnat med hjälp av teorier och 
intervjuer lyckats svara på våra frågeställningar om de introduktionsansvariga lyckas 
förmedla sin organisationskultur på det sättet de vill, vilken betydelse introduktionen har för 
de anställda samt vilken betydelse organisatorisk socialisering har på de anställda.  
 
Vi kan i viss mån känna att vårt resultat brister då vi inte har haft möjlighet att intervjua fler 
nyanställda på företagen. Alla sex nyanställda vi intervjuat hade en positiv upplevelse till sin 
introduktion. Ifall vi hade haft en nyanställd som intervjuperson som haft en negativ 
upplevelse till sin introduktion hade vårt resultat blivit annorlunda. Detsamma gäller de 
ansvariga vi intervjuat då alla tre tydligt brann för att förbättra introduktionsprocessen och såg 
den som något avgörande för deras arbetsmiljö. Hade vi pratat med en introduktionsansvarig 
som inte haft något intresse av att introducera personalen hade detta också gett ett annat 
resultat och annan diskussion. Eftersom syftet var att exemplifiera är vi nöjda med resultatet 
vi fick.  
 
Två intervjuer med två av de nyanställda hölls i vad som kunde upplevas som en stressad 
miljö. Under en intervju hade vi även tidspress vilket kan ha gjort att vi omedvetet pratade lite 
fortare än vad vi egentligen velat då vi sagt att vi skulle vara avslappnade genom intervjuerna. 
Det kan också ha skapat en stress hos vår intervjuperson som kanske valde att lämna ute saker 
som hen hade velat säga för att tiden inte fanns, vi kan inte heller garantera att de nyanställda 
talar sanning under sina intervjuer då de kanske väljer att utelämna vissa grejer för att de inte 
vill tala illa om sin arbetsplats som det trivs på. 
 
Vi drar slutsatsen att introduktionen har en viktig påverkan både på den nya medarbetaren 
såväl som på företagets framgång. Att många företag inte har en introduktion anser vi är 
obegripligt. Även ifall den nyanställde är korttidsanställd anser vi en introduktion nödvändig 
för att hen ska göra ett så bra arbete som möjligt och för att komma in i gruppen vilket tillför 
trivsel. Trivsel på arbetet tycker vi är viktigt och även detta kopplar vi samman med 
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motivation till att göra ett så bra arbetsinsats som möjligt och även till att vilja stanna på 
arbetsplatsen. Vi blev inte förvånade över att få höra av alla tre av de introduktionsansvariga 
att introduktionen är något som har blivit nedprioriterat i många år, däremot tycker vi att det 
är kul att höra att det håller på att vända och att det är någon som idag prioriteras mer och 
mer. 
 
Vi valde detta ämne på grund av att vi själva känt av avsaknaden av introduktion på vissa av 
våra arbetsplatser. Kombinationen av att läsa teorier och att få komma ut i verkligheten och 
intervjua både ansvariga som brinner för att bygga upp introduktionerna igen men även 
nyanställda som tycker att introduktionen är en av de viktigaste delarna i sin nya karriär har 
verkligen öppnat ögonen för oss ännu mer och vi uppmuntrat till vidare forskning inom ämnet 
då vi märker att det är i en tillväxtfas just nu. Studien har varit intressant och väldigt lärorik 
för oss som har skrivit den då vi fått en större kunskap om begreppen organisationskultur, 
introduktion och organisatorisk socialisering. Vi är nöjda med valet över att få perspektiv från 
både introduktionsansvariga och från medarbetarna då det ger oss en verkligare bild på hur 
företag vill att deras introduktion ska vara och hur de faktiskt lyckas uppnå denna vision.  
 
Vi ville belysa introduktionens påverkan eftersom vi tror att denna påverkan varit större än 
vad organisationer tidigare trott och vi ville se ifall vårt resultat skulle överrenstämma med 
våra tidigare funderingar. Att lägga lite extra tid på en medarbetare i börjar kan i slutändan 
spara pengar åt organisationen genom att inte bara slippa rekryteringskostnaderna ifall denne 
skulle sluta utan även att den nyanställde kommer snabbare in i produktiviteten på företaget. 
Vi uppmuntrar till fortsatt forskning kring ämnena i vår studie då vi tycker att det hade varit 
intressant att få kunskap om hur till exempel introduktionen kan utföras på bästa möjliga sätt. 
Vi fann litteratur som beskriver vad introduktionen har för betydelse men att göra en 
kvalitativ eller kvantitativ studie om vad som är en bra introduktion hade varit intressant. 
Vidare hade det också varit intressant att få se ifall det är skillnad på hur de nyanställda 
uppfattar introduktionen, organisationskulturen och organisatorisk socialisering inom 
offentlig jämfört med privat sektor.  
 
Vi tror även att introduktionen alltid kan förbättras, så även fast ett företag har haft en 
introduktionsplan i flera år som de har varit hängivna till då andra organisationer blundade för 
introduktionsprocessen så kanske det kan vara dags att uppdatera den. Vi tror också att med 
ett gediget arbete när det kommer till introduktion och organisatorisk socialisering så kommer 
organisationerna vinna på detta i längden.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide (till introduktionsansvarig) 
 
Inför Intervjun: 
-Presentera oss och syftet med intervjun 
-Berätta att intervjun är anonym mot läsaren och att den kommer spelas in, be om samtycke. 
Förklara att respondenten kan avbryta intervjun när han/hon önskar. 
-Få signatur på att det är okej att använda materialet. 
 
Inledande frågor: 
 

1. Vad har du för befattning inom organisationen? Hur länge har du arbetat inom 
organisationen? 

2. Vad har du för roll gällande introduktionen? 
 
Inför introduktionen: 
 
3. Skickar ni ut något förberedande material till den nyanställda innan den första dagen?  

• Om ja: vad står det i det materialet? 
• Om ja: varför skickas det ut innan första dagen? 
• Om nej: Varför väljer ni att vänta? 

 
Om organisationen:  
 
4. Kan du kortfattat beskriva organisationens värderingar? 

• Är detta något som tydligt kännetecknar er organisation?  
• -Förmedlas organisationskulturen tydligt under introduktionen? 

 
Introduktion:  
 
5. Kan du kortfattat berätta om hur eran introduktion fungerar? 

• Sker det individuellt eller i grupp? Varför på detta sättet? (Individ vs kollektiv) 
• Sker introduktionen där arbetet utförs? (Formal vs informal) 
• sker inlärningen i någon specifik ordning? (Sequential vs nonsequential) 

 
6. Vad tycker du att introduktionen har för betydelse? 

-vad är det allra viktigaste respektive det minst viktiga? 
 
7. Har ni någon fast introduktionsplan?  

• Om ja: delas denna ut till den nyanställda? 
 
8. Finns det en specifik tidsplan för introduktionen? (Fixed/variable) 

• om ja: Delas detta med den nyanställda?  
• om ja: vad händer om man inte når kunskapen i tid 
• om nej: Varför inte? 

 
9.  Hur tänker du angående att de nyanställda ska komma in i arbetsgruppen? 
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10. Förbereds befintlig personal på att det kommer in nya i arbetsgruppen?  

• Om ja: I så fall hur förbereds dom? 
 
11. Väljer ni ut någon som får vara fadder/mentor åt den nyanställda? (Serial/disjunctive) 

• Om ja: Hur länge har dom sin fadder/mentor.  
• Om ja: Är det någon på samma position som är fadder eller någon överordnad? 
• Om nej: Varför inte? 

 
12. Tror du att introduktionen påverkar den anställdas framtida arbete? I så fall hur? 
 
13. Har ni uppföljning av introduktionen av nyanställd personal? I så fall hur gör ni den 
uppföljningen? 
 
14. Tycker du att er introduktion förbättras på något sätt? Hur i så fall? 
 
15. Är det någon fråga som du förväntade dig att vi skulle ställa som vi inte har ställt? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide (till anställd) 
 
Inför Intervjun: 
-Presentera oss och syftet med intervjun. 
-Berätta att intervjun är anonym mot läsaren och att den kommer spelas in, be om samtycke. 
Förklara att respondenten kan avbryta intervjun när han/hon önskar. 
-Få signatur på att det är okej att använda materialet. 
 
Inledande frågor: 
 

1. Vilken befattning har du inom organisationen? 
2. Fick du för nån bild av företaget på intervjun? 

-Vad för bild? 
3. Fick du information hur din introduktion skulle se ut innan du började din 
anställning? 
 
Introduktion: 
4. kan du berätta kortfattat om din första dag? 
 
5. Hur blev du mottagen på din första arbetsdag? 
 
6. hur tänker du kring värderingar här på företaget? 

• Hur ser du på det här företaget om du jämför med andra företag? 
• Känner du att värderingarna tydligt stämplar organisationen? 

 
7. Kan du kortfattat berätta hur din introduktion var upplagd? 

-Tycker du att det är viktigt med introduktion? 
- Fick du en introduktionsplan din första tid? 

 
8. Kände du att du hade tillräckligt med upplärning? 

-Om ja: fick du en fast tidsplan? 
-Om nej: Vad hände ifall du inte hängde med? 

 
9. Blev du välkomnad in i arbetet av introduktionsansvarig/ansvariga? 

-Om ja: Hur? 
-Om nej: Hur kändes det? 
- Blev du presenterad för resterande kollegor under din introduktion? 

 
10. Var dina kollegor förberedda på att du skulle börja arbeta med dem?  

• Om ja: hur var dom förberedda?  
• Om nej: Hur kändes det för dig? 

 
11. Fick du någon fadder eller mentor din första dag?  

• Om ja: Var det en jämlik kollega eller en chef? 
• Om ja: Blev du upplärd av din mentor i dina arbetsuppgifter? 
• Om ja: Hur länge var du med din mentor? Hur fungerade det mellan er? 
• Om nej: Hittade du en egen mentor eller hur kom du in i gruppen? 
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12. Är uppföljning något som har utförts under din introduktion? 
• Om ja: Hur har den utförts? 
• Om nej: Är detta något du önskat fanns? 
• Har du några andra arbetsplatser att jämföra med? Finns det några likheter/Skillnader? 

 
13. Tror du att introduktionen har påverkat ditt arbete idag? 

-Om ja: Hur? 
- Om nej: Varför tror du inte det? 

 
14. Har du några förslag på hur introduktionen kan förbättras? 

• Har du andra arbetsplatser att jämföra med när det gäller introduktion? 
 
15. Är det något du hade förväntat dig att vi skulle fråga som vi inte har frågat? 
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Bilaga 3 
Missivbrev 
 

Missivbrev  

Information om undersökning till introduktionsansvarig  

Vi är två studenter från Karlstads Universitet som genomför denna undersökning i samband 
med vår c-uppsats inom arbetsvetenskap. Uppsatsen handlar om introduktion av nyanställd 
personal och Syftet med vår uppsats är att analysera och ta reda på ifall ledningen når ut med 
sin introduktion och ifall de lyckas reproducera sin organisationskultur på det sättet som de 
tänkt. Samt att få en djupare förståelse över anställdas upplevelse av sin introduktion på deras 
arbetsplats och hur introduktionen påverkar den framtida arbetsmiljön och arbetsinsatsen.  

Med detta dokument Vi vill tacka för din medverkan i vår studie och ditt bidrag kommer vara 
till stor hjälp i vårt arbete. Din medverkan i undersökningen är frivillig och, du kan välja att 
låta bli att svara på frågor och även avbryta din medverkan när som helst. Dina svar kommer 
att behandlas på ett sätt så att din integritet inte avslöjas och obehöriga kommer ej att kunna ta 
del av dem. Vi kommer inte att publicera några uppgifter som skulle kunna avslöja din 
identitet uppsatsen och  företagets namn kommer heller inte nämnas där. När uppsatsen är 
färdigställd och godkänd kommer du kunna ta del av uppsatsens resultat om så önskas. 
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