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Syftet med studien var att undersöka hur nyanställda upplever sin 

socialisation vad gäller social kompetens och yrkeskompetens. 

Studiens två frågeställningar var; Hur upplever nyanställda att de 

har förvärvat social kompetens genom organisations-

socialiseringen? Hur upplever de nyanställda att de har 

socialiserats in i yrkeskompetensen? Undersökningen var av 

kvalitativ karaktär där fyra semi-strukturerade intervjuer har 

genomförts. Resultatet visar på att de nyanställda upplever att de 

har socialiserats in i organisationen vad gäller den sociala 

kompetensen genom sina mer erfarna medarbetare och även 

genom att sätta sig in i organisationskulturen vid ett tidigt stadie. 

Yrkeskompetensen har också förvärvats genom interaktion med de 

äldre medarbetarna men även genom att praktiskt utföra arbetet 

istället för att läsa sig till kunskapen.  
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INTRODUKTION 
När rekryteringsprocessen är över och organisationen har bestämt sig för en specifik 

kandidat och denne har accepterat deras erbjudande om arbete, ska introduktionen av 

den nyanställde startas. Processen beskrivs av Bauer & Erdogan (2011) där kandidaten 

går från att vara en utomstående till att bli en del av organisationen.  

För de nyanställda finns det begränsad information angående organisationens kultur och 

andra oskrivna regler. Därmed är det viktigt att de som nyligen börjat på en arbetsplats 

söker information på egen hand eftersom allt inte kan tas upp i den formella 

introduktionen som organisationen erbjuder (Bauer & Erdogan 2011). Genom att lära 

sig de dolda värderingarna och normerna som finns på organisationen kan en nyanställd 

skynda på processen av att socialiseras in skriver författarna. En anledning till detta kan 

vara att den nyanställde då lär sig organisationen snabbare och förstår hur denne ska 

bete sig för att bli accepterad. Eftersom värderingar och normer oftast inte finns 

nedskrivna, är det upp till den nyanställde att antingen fråga om hur ett accepterat 

beteende är eller genom att granska de andra medarbetarna för att sedan ta efter deras 

beteende. I den formella introduktionen som organisationer tillämpar inkluderas olika 

sätt för den nyanställde att lära sig det mesta om organisationen genom till exempel 

föreläsningar, informativa videos och även nedskrivet material enligt Bauer och 

Erdogan (2011). I denna studie kommer dock inte formella introduktioner att diskuteras 

i detalj då intresset mer är riktat åt hur de anställda socialiseras vad gäller social- och 

yrkeskompetens. Det är just det som inte ingår i den formella utbildningen som jag blev 

intresserad av att skriva om. Detta då en socialisering på en organisation inte är konkret. 

Det finns enligt mina erfarenheter inga riktlinjer om hur detta ska ske, utan det finns 

endast anvisningar om vad den formella introduktionen ska innehålla. Socialisation är 

enligt mig viktigt då en nyanställd inte vet vad som krävs av denne och för att kunna 

anpassa sig till organisationen krävs att någon berättar för en vad som gäller eller 

genom att iaktta andra medarbetare. En lyckad socialisation är viktig för både 

organisationen och den nyanställde då jag tror att en nyanställd som är väl integrerad i 

organisationen, presterar bättre än en person som inte känner till vad som krävs av 

denne. . Socialisation som sker är ett lärtillfälle för den nyanställde då denne måste lära 

sig vad ett accepterat beteende är och detta genom interaktion med de andra på 

arbetsplatsen. 

 

Bakgrund 

Historia 

Nedan presenteras de första som forskade på ämnet organisationssocialisering och hur 

de definerade det då. 

En av de mest omnämnda studierna inom organisationssocialisationforskning är John 

Van Maanen och Edgar H. Scheins studie ”Toward a Theory of Organizational 

Socialization” från 1979. De menar att den tidigare forskningen mest fokuserat på ”här 

och nu" beteende och attityder som enskilda individer i organisationen har antagit sig 

och dessa attityder är förknippade med till exempel grupp- eller situationsattribut. Dessa 

attribut diskuteras dock inte vidare utan omnämns bara. En speciell fråga som Van 
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Maanen och Schein lyfter fram som inte har forskats om, är varför endast vissa 

handlingar och tankemönster överförs från en generation av organisatoriska medlemmar 

till nästa. De säger då att denna socialisation kräver att information och värderingar 

överförs och då är det en fråga om organisationskultur. De menar på att det är genom 

organisationskulturen som organisationen överlever då organisationen utnyttjar 

individer för sin egen överlevnad. När det kommer in nya personer till organisationen är 

det upp till de mer erfarna medarbetarna att se till att kulturen fortsätter i samma anda, 

då de nya alltid tar med sig sina egna värderingar och en potential att förändra. Det är 

när de nya medarbetarna lär sig att se organisationen som de äldre medarbetarna gör, 

som organisationssocialiseringen sker och i denna process ska de lära sig sociala 

kompetenser och även de yrkeskompetenser som krävs för att lyckas i arbetet. 

Andra forskare menar på att tidigare forskning fokuserade mycket på vad 

organisationen genomförde för åtgärder för att socialisera in de nyanställda, medan 

nyare forskning tenderar att handla om de nyanställdas proaktiva roll i sin socialisation 

(Ashforth, Sluss & Harrison 2007; Ostroff & Kozlowski 1992).  

 

Centrala begrepp 

Nedan kommer centrala begrepp som förekommer i studien att förklaras. De begrepp 

som förklaras har markerats i kursiv stil i varje stycke. 

Van Maanen och Shein (1979) menar på att organisationskultur består av en speciell 

typ av bland annat organisationsspråk, social etikett, vissa ritualer ochseder. Dessa säger 

hur de anställda ska interagera med varandra men förutom detta krävs även ett sunt 

förnuft. De fortsätter dock med att nyanställda kan komma att ifrågasätta vissa delar i 

organisationskulturen och även ignorera vissa oskrivna regler. Då blir det upp till de 

anställda som har mer erfarenhet av organisationen att se till att de nyanställda inte stör 

den pågående kulturen utan att de lär sig om kulturen och får samma bild av den som de 

som varit längre på arbetsplatsen. Denna process är den såkallade 

organisationssocialiseringen. 

När organisationssocialisering sker på en organisation, är det en process där de 

nyanställda lär sig hur de ska bli en del av organisationen genom att anpassa sig till just 

organisationen. Till skillnad från introduktion av nyanställda är socialisationen något 

som sker utan en plan, det är mer abstrakt än en konkret introduktion. Det finns dock 

likheter mellan dessa två begrepp där det är en ansträngning från organisationens sida 

som ser till att den nyanställde får den hjälp som krävs. Samtidigt är det upp till den 

nyanställde att söka information som leder till kunskap om både vad som förväntas av 

en socialt men även vilka yrkeskompetenser som krävs (Hatmaker & Park 2014). 

Socialiseringen är även en lärprocess där den nyanställde måste förstå vilka värderingar 

och normer som finns på organisationen men även vilka uppgifter och roller som 

definierar ett medlemsskap i organisationen (Ashforth et al. 2007).  

En nyanställd i en organisation besitter olika egenskaper som Bauer och Erdogan 

(2011) nämner i deras studie. Om en person är proaktiv i början av sin anställning leder 

detta till en snabbare socialisering då denna personen tar ansvar redan från början (Crant 

2000). De ställer klargörande frågor och på detta sättet lär sig hur organisationen 

fungerar samtidigt som de också bildar ett socialt nätverk där de lättare kan förstå sig på 
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organisationskulturen. De personer som är extroverta och har en öppenhet till olika 

erfarenheter visar på en högre anpassning till deras nya arbeten eftersom de söker 

information på egen hand, ser positivt på nya situationer, vill ha feedback och bygger 

relationer med andra medarbetare (Kammeyer-Mueller & Wanberg 2003).  

Den sociala kompetensen är det som hjälper en att förstå vilka förväntningar och 

begränsningar som är knytna till den personen enligt Morrison (1993). Detta begrepp är 

speciellt i denna studie då branschen där empirin är hämtad från, kräver att en 

nyanställd har en viss social kompetens för att lyckas i arbetet. Detta då mycket kontakt 

sker med människor. I andra branscher där organisationssocialiseringar sker kan detta 

begrepp vara av mindre tyngd. Yrkeskompetens är den kunskap som krävs för att lyckas 

med sitt arbete men det krävs även en förståelse för hur arbetet ska genomföras 

(Morrison 1993). I de båda begreppen är det viktigt att ha en dialog med de medarbetare 

som varit på organisationen länge då de känner till oskrivna regler och även hur arbetet 

ska genomföras på bästa sätt. Genom att skapa starka band till dessa, underlättar det 

socialisationen (Hatmaker & Park 2014). 

Hackett, Esposito och O’Halloran (1989) beskriver en förebild (role model på engelska) 

som en person som är ett levande bevis på att vissa resultat från prestationer är möjliga 

och de kan upprätthålla viktiga sociala positioner. Även om förebilder är erkända som 

en viktig del i socialiseringen, är det rätt oklart vad som definerar dem och vilken 

påverkan de har.   

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer en översiktlig bild av tidigare forskning inom området för 

organisationssocialisering att beskrivas, uppdelat i fem rubriker. Efter tidigare 

forskning beskrivs den teoretiska referensramen som använts för analys av reslutatet. 

Introduktion av nyanställda 

Att introducera de nyanställda till organisationen är en process som ska underlätta för de 

nyanställda att lyckas med sin anställning på organisationen genom att lära sig de 

färdigheter och beteenden som krävs (Bauer & Erdogan 2011). När en anställd börjar 

som ny på en organisation finns det två vägar att gå. Den ena är att den nyanställde 

socialiseras in i organisationen och lär sig de viktiga delarna i socialisationen såsom 

kulturen på organisationen, yrkeskompetens, värderingar och normer. Den andra vägen 

är den nyanställde säger upp sig och de två anledningarna till detta är antingen 

orealistiska förväntningar eller att förväntningarna inte har har uppfyllts (Louis 1980). 

För att inte få en förvrängd bild av vad organisationen egentligen står för och vad jobbet 

innebär, finns det en strategi kallad Realistic Job Preview vilket kan översättas till 

Realistisk Jobbförhandsvisning som ser till att den nyanställde får en realistisk bild av 

både organisationen och tjänsten. Strategin skapar denna realism genom att ge en saklig 

översikt över organisationen och arbetet från handböcker, videos och andra medel 

istället för att ge en idealiserad bild av detta (Wanous 1976). Den andra anledningen till 

att nyanställda slutar tidigt är att förväntnigarna inte har blivit uppfyllda och strategin 

för att förhindra detta är att lägga fokus på den första tiden som den nyanställde är på 

arbetet. Det är viktigt att skapa en kontakt mellan den nyanställde och dennes chef där 

de kan specificera deras förväntningar på varandra (Louis 1980). 
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Det går inte att undgå den höga kostnaden av introduktion. Det är dock inte bara 

kostnader av planering och genomförande utan hänsyn måste även tas till den 

nyanställdes förmåga att prestera i början av sin anställning. Vanligtvis presterar inte 

nyanställda på samma kapacitet som de som varit där längre och det blir en kostnad för 

organisationen. Detta kan leda till att ledare är intresserade av att hitta sätt för att 

förbättra introduktionen samtidigt som de vill hålla nere kostnaderna (Louis, Posner & 

Powell 1983).  

Louis, Posner och Powell genomförde en studie 1983 om olika metoder för introduktion 

och hur hjälpfulla de var. De fann bland annat att formella introduktioner på 

arbetsplatsen, mentorskap, kontakt med chefen, daglig interaktion med seniora 

medarbetare och förebilder var de metoder som var mest representerade. Av dessa 

metoder, var interaktion med förebilder, seniora medarbetare och chefer de mest 

hjälpsamma metoderna. Det som var mest hjälpfullt var förebilderna och det var 

tillgängligt för nio av tio nyanställda. Majoriteten svarade att chefen hade varit 

närvarande och hjälpsam mot dem. Kontakten med de seniora medarbetarna var sett 

som ganska användbart och var möjligt i tre av fyra fall. Formella introduktioner på 

arbetsplatsen tyckte två tredjedelar var hjälpsamt och de var endast måttligt hjälpsamma 

visar resultatet. Alla dessa metoder leder till en organisationssocialisering av den 

nyanställde.  

 

Organisationssocialisering 

För att de nyanställda ska bli produktiva medarbetare måste de genomgå en process som 

kallas organisationssocialisering (Louis 1980; Van Maanen & Schein 1979). Denna 

process ska göra de nyanställda till rutinerade medlemmar av organisationen och de ska 

få tillgång till information genom till exempel att delta i informella nätverk, representera 

organisationen och söka råd från medarbetare (Louis 1980). Ashforth et al. (2007) 

nämner att det även är en lärprocess i det att den nyanställde måste lära sig vilka 

värderingar och normer som finns och även vilka roller som gör organisationen till just 

den organisationen. Att lära sig värderingar och normer är ett av två mål som 

organisationssocialisering har och det andra målet är att föra över kunskap och 

information vilket krävs som nyanställd för att klara av arbetet (Louis 1980; Van 

Maanen & Schein 1979).  

Strategier och taktiker för organisationsocialisation har visats vara hjälpsamma för både 

organisationer och nyanställda då de har positiv inverkan på engagemanget för 

organisationen, hur väl en person passar organisationen, hur nöjd denne är med jobbet, 

klarhet i hur jobbet ska gå till och hur väl denne anpassar sig till kulturen. Dessa 

faktorer är kopplade till hur stor sannolikheten är att en person lämnar organisationen 

och det är även kopplat till lägre personalomsättning (Ashforth et al. 2007). 

Jones (1986) utgick ifrån Van Maanen och Scheins sex framforskade dimensioner där 

varje dimension innehåller två benämningar, av organisationssocialiseringstaktiker. 

Dessa var kollektiv/enskild, formell/informell, sekventiell/slumpvis, fixerad/variabel, 

seriell/åtskiljande eller investitur/divestitur. Dessa kategoriserades till tre former som 

benämnts som kontext, innehåll och social aspekt. De delades även upp i institutionella 

respektive individuella taktiker. Kolletiv och enskild syftar på om introduktionen 

genomförs i grupp eller enskilt. När introduktionen sker på ett formellt sätt blir den 
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nyanställde isolerad från de andra i organisationen medan det informella sättet tillåter 

kontakt med de andra anställda. Enligt det sekventiella sättet sker introduktionen i en 

sekvens medan det andra sättet har en slumpvis följd. Fixerad och variabel definerar om 

det finns en bestämd tid för introduktionen eller om det varierar. Den näst sista 

dimensionen är seriell och åtskiljande, där seriell betyder om de nyanställda har 

socialiserats med hjälp av en förebild på organisationen och åtskiljande har inte gjort 

detta. Investiture och divestiture står för om den nyanställde har fått socialt stöd från 

äldre medarbetare och hur de uppskattar personen som den är. Investiture accepterar den 

nyanställde som den är medan divestiture gärna ser att den nyanställdes identitet ändras 

för att kunna passa in på organisationen. 

 

 

Tabell 1 Jones organisationssocialiseringsmodell 

 Institutionella  Individuella 

Kontext Kollektiv 

Formell 

Enskild 

Informell 

Innehåll Sekventiell 

Fixerad  

Slumpvis 

Variabel 

Social aspekt Seriell 

Investitur  

Åtskiljande 

Divestitur  

Källa: Jones (1986) översatt till svenska av mig 

 

Av tabellen går det att utläsa att organisationer som använder sig av institutionella 

taktiker implementerar systematiska introduktionsprogram för nyanställda för att lära 

dem vilka roller de har, vilka organisationsnormer som finns samt hur de ska uppföra 

sig. De blir rätt isolerade från de kollegor som varit på organisationen en längre tid när 

introduktionen genomförs. Inom det institutionella sättet finns det dock en social aspekt 

som ser till att de förebilder som finns oftast hjälper dem och de får socialt stöd av de 

äldre medarbetarna samtidigt som de respekterar den nyanställde som den är. 

Aktiviteter som de nyanställda ska delta i, sker i en bestämd sekvens och även tiden för 

dessa är förbestämda. Detta är ett sätt att få de nyanställda att känna sig trygga med 

vetskapen om när introduktionen är över enligt Van Maanen och Schein (1979). 

Exempel på organisationer som oftast använder den institutionella taktiken är stora 

revisionsbolag och i militären. Det är då långa introduktioner som genomförs i grupp 

(Jones 1986; Bauer & Erdogan 2011).  

Efter att ha genomgått en institutionell socialisation tenderar de nyanställda att få en 

mer positiv attityd mot det nya arbetet, de känner att de passar in bättre och 

personalomsättningen blir lägre än om de har genomgått en individuell socialisering 

(Bauer, Bodner, Erdogan, Truxillo & Tucker 2007). Författarna menar dock på att 

denna taktik kan begränsa hur kreativa den nya personalen kan vara då de måste följa 
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den systematiska planen som finns och inte gå utanför denna. Bauer och Erdogan 

(2011) menar dock på att det krävs mer forskning om taktiken påverkar kreativiteten 

eftersom detta är oklart. 

Den individuella taktiken går ut på att det är individen själv som får socialisera sig på 

den nya organisationen. Arbetet startar direkt och de värderingar och normer som finns 

på organisationen kommer de med tiden att lära sig. I just denna taktik är det upp till 

den nyanställde att knyta kontakter på sitt sätt och det är viktigt att ta en proaktiv roll i 

syfte att lära sig om organisationens förväntningar. Det finns även utrymme för den nya 

personalen att vara öppna med sin personlighet och värderingar istället för att endast 

smälta in i kulturen som det är i den institutionella taktiken (Bauer & Erdogan 2011). 

Då innehållet i introduktionen sker slumpvis och tiden är oklar är ett resultat av detta att 

de nyanställda känner en osäkerhet då de saknar information om vad som ska ske. 

Vilket i sin tur kan leda till att dessa nyanställda ser innovativt på sin framtid. En social 

aspekt är åtskiljande vilket betyder att det är den nyanställde som får ta en aktiv roll i att 

definiera olika situationer, istället för att en förebild från organisationen berättar detta 

(Jones 1986). Inte heller får den nyanställde något stöd från medarbetare som bekräftar 

deras identitet på organisationen (Bauer et al. 2007).  

Sammanfattningsvis grupperar en institutionell taktik de nyanställda och kollektivt 

socialiserar dem där det är förbestämt vad introduktionen ska innehålla medan en 

individuell taktik lämnar utrymme för den nyanställde att ta en innovativ och aktiv roll i 

socialiseringen (Jones 1986; Ashforth & Saks 1996).     

 

Organisationskultur 

Genom att lära sig organisationskulturen i ett tidigt skede i sin nya roll, kan den 

nyanställde minska spänningen som ofta kommer när en obekant situation uppstår (Van 

Maanen & Schein 1979). Bauer och Erdogan (2011) nämner också värdet av att lära sig 

kulturen tidigt och menar på att det är en viktig aspekt i att förstå organisationen. 

Författarna menar på att när nyanställda använder en passiv metod för att samla in 

information, kommer viktig fakta om hur organisationskulturen och andra oskrivna 

regler falla bort. De passiva metoderna som presenteras är när den som blivit nyanställd 

läser handboken som ibland delas ut, läser annan skriven information och även läser på 

intranätet. De fortsätter med att ett av de mest centrala sätten att lära sig om sin närmiljö 

på organisationen är att lära sig från sin chef och kollegor genom att ställa frågor. Även 

om det kan tolkas som en svaghet att fråga för mycket på vissa organisationer finns det 

ändå en styrka i att just göra det. Det tyder på att det finns ett genuint intresse för att lära 

sig samtidigt som det är på det sättet som normer och förväntningar görs synligt för den 

nya personalen. Ett annat sätt att lära sig hur kulturen på organisationen ser ut, är att 

aktivt söka återkoppling på det arbete som utförts. Genom att göra det kommer 

förståelsen för organisationen snabbare och det går att anpassa sina beteenden för att på 

bästa sätt passa in i organisationen (Bauer & Erdogan 2011).  

 

Social- och yrkeskompetens 

Den sociala kompetensen är kritisk till att nyanställda ska socialiseras in på ett effektivt 

sätt. I början måste de nyanställda lära sig hur det fungerar i just det arbetslag som 
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denne ingår i och detta ska vara koncist med hur det fungerar på hela organisationen. 

Tecken på att en lyckad social socialisering har skett är när den nyanställde kommer 

överens med sina kollegor och sin chef och känner sig omtyckt men även när denne har 

fått en förståelse för de värderingar och normer som finns (Anakwe & Greenhaus 1999 

med referens till Fisher).   

Anakwe och Greenhaus (1999) refererar till Fishers studie där det visade sig hur viktigt 

det var för de nyanställda att få en förståelse för hur de ska genomföra sina 

arbetsuppgifter i början av sin anställning. De nyanställda fokuserar mest på 

information som leder till en bättre förståelse för hur arbetet ska gå till och detta för att 

kunna anpassa sig till organisationen enligt Morrison refererad i Anakwe & Greenhaus 

(1999). Bauer och Erdogan (2011) skriver att de som redan har erfarenhet sedan innan 

är kapabla till att använda denna kunskap för att hjälpa dem anpassa sig till den nya 

organisationen medan de helt nyanställda inte har denna möjlighet. Därmed kan de med 

erfarenhet sedan innan fokusera på att lära känna kollegorna i ett tidigt skede vilket inte 

är en prioritet för nyanställda utan erfarenhet. En annan anledning till att nyanställda vill 

lära sig arbetet i första hand är enligt Hatmaker och Park (2014) då de inte kan ställa 

arbetsrelaterade frågor i ett senare skede. Detta då omgivningen som de befinner sig i 

tycker att detta är något som de borde känna till sedan innan. 

Erfarna medarbetare spelar en viktig roll i hur den nyanställde kommer att socialiseras 

in i organisationen och få klarhet i hur arbetet ska genomföras och även förståelse för 

kulturen på organisationen (Anakwe & Greenhaus 1999). Genom att skapa sig ett band 

med mer seniora medarbetare kan den nyanställde förvärva information som inte är 

möjligt att få under den formella introduktionen. Dessa personer som har mer erfarenhet 

av organisationen har även möjlighet att svara på de frågor som finns kvar efter all 

formell utbildning är klar (Ostroff & Kozlowski 1992). För att kunna ta del av den 

yrkeskompetens som de seniora medarbetarna besitter, gäller det för den nyanställde att 

söka upp den personen och skapa en relation dem emellan (Hatmaker & Park 2014). 

Detta proaktiva beteende kommer att leda till att den nyanställde kommer att lära sig de 

speciella yrkeskompetenser som krävs för att klara av arbetet men även lära sig de 

sociala kompetenser som finns inom organisationen efter all kommunikation med de 

mer erfarna medarbetarna (Morrison 1993). Dessa seniora personer kan även ses som 

förebilder (Hackett et al. 1989).  

 

Förebild 

Filstad (2004) skriver i sin studie att de nyanställda på den organisationen studien 

genomfördes på, inte riktigt kände till begreppet förebild och de kunde inte identifiera 

några och heller inte använda sig av några förebilder på organisation. Dock visar 

observationen på att de faktiskt använde chefer och kollegor för att lära sig taktisk 

kunskap, bara det att de inte var medvetna om det. Detta visas även i Louis, Posner och 

Powells (1983) resultat där de nyanställda såg daglig interaktion med kollegor som en 

viktig faktor för att lära sig organisationen. Filstad (2004) refererar till Butcher och 

Stelling som fann att nyanställda utnyttjar mer erfarna medarbetare men de väljer endast 

ut de med speciella egenskaper. Detta på grund av vad Gibson, som är refererad i 

Filstads (2004) undersökning, fann som visade på att ingen person besitter alla viktiga 

egenskaper som nyanställda söker. Utan istället väljer de nyanställda fler personer som 

har olika egenskaper som de kan ha uppsikt över. Filstad (2004) fann i sin undersökning 
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att det var de nyanställdas egna egenskaper som spelade roll för hur de använde 

förebilderna på organisationen.  

 

Teoretisk tolkningsram 

Den teoretiska tolkningsram som kommer att användas som redskap för att tolka och 

förstå organisationssocialiseringsprocessen är symbolisk interaktionism som Blumer 

(1986) uppfann. Detta då den tidigare forskningen som presenterats i denna studie har 

visat på att det finns en tydlig koppling på en lyckad socialisering i interaktionen mellan 

nyanställda och de mer etablerade medarbetarna i en organisation. Detta är en stor 

teoribildning och i denna uppsats är endast de mest relevanta delarna av den 

presenterade. Blumer (1986) menar på att när en individ gör en handling finns det alltid 

en mening bakom detta och denna mening skapas i samverkan med andra individer och 

även genom tolkning som individer gjort av interaktionen.  

Berg (1975) beskriver de två delarna i teorin, symbolisk och interaktion, där symbolisk 

betyder att handlingar och beteenden är symboliska. Med detta menas att när en person 

utför en handling, används olika gester och rörelser som har en betydelse utöver själva 

handlingen. En interaktion beskriver författaren som om personen antingen har 

influerats av en annan person eller när denne utför en handling efter att ha iakttagit hur 

en annan person har genomfört samma handling.  

Blumer (1986) fortsätter att beskriva denna teori som att samhället tros vara socialt 

konstruerat eftersom människor beter sig utifrån vad de tror och inte bara grundat på 

vad som är sant. Genom socialt samspel och tolkning av andra individers beteende 

skapar sig individen själv en tolkning som ligger till grund för dennes handlingar. Ett 

exempel på detta kan vara att människor känner till att något är farligt men gör det ändå 

eftersom andra människor tycker att det är accepterat. Individer som ingår i grupper ses 

som en grupp när de utför en handling, antingen enskilt, i grupp eller på uppdrag av en 

organisation. Dessa handlingar tar hänsyn till situationer där de måste agera. Det går att 

säga att grupper måste ses i termer av handlingar då det alltid sker en handling mellan 

individerna (Blumer 1986). Grupper kan formas om utifrån hur samhället eller grupper 

tolkar handlingar. Individen överlägger dock sina handlingar enskilt för att sedan, 

utifrån den tolkning av interaktionen med gruppen, passa in sina handlingar efter vad 

som anses vara rätt (Blumer 1986). 

Socialiseringsprocessen som sker när en nyanställd kommer in på en organisation ses 

som en ständig interaktion mellan individer där den nyanställde ska tolka handlingar av 

de mer erfarna medarbetarna. Därmed kommer utgångspunkten i analysen att tolkas 

genom den symboliska interaktionismen.  
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Syfte och problemformulering 

För att nyanställda ska bli rutinerade medlemmar av organisationen och få tillgång till 

information krävs att de genomgår en socialisering enligt Louis (1980). Detta är enligt 

Ashforth et al. (2007) en lärprocess där den nyanställde lär sig de normer och 

värderingar som finns på organisationen. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 

nyanställda på en organisation upplever sin socialisation vad gäller social kompetens 

och yrkeskompetens. Empirin kommer att samlas in genom fyra stycken enskilda 

intervjuer med anställda på en organisation, där deras upplevelser kommer att 

analyseras och diskuteras.  

Frågeställningar 

 Hur upplever nyanställda att de har förvärvat social kompetens genom 

organisationssocialiseringen? 

 Hur upplever de nyanställda att de har socialiserats in i yrkeskompetensen? 

 

 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Studien utgår ifrån det hermeneutiska perspektivet där tolkning av meningen är det 

centrala och syftet är att av en text kunna förvärva en giltlig och kollektiv förståelse av 

meningen med texten menar Kvale och Brinkmann (2009). Valet mellan positivism och 

hermeneutiken kan motiveras av att inom positivismen ska data enligt författarna kunna 

kvantifieras och då detta är en kvalitativ studie blir valet av hermeneutiken tydlig. De 

fortsätter beskriva kvalitativa studier där forskaren kan dra lärdom av hermeneutiken 

när de analyserar sin intervju som en text. De skriver även att hermeneutiken inte är en 

metod som kan användas stegvis, istället är det något som byggs upp av allmänna 

principer som har varit brukbara under lång tid av texttolkning.    

Studien är genomförd utifrån en kvalitativ ansats där semi-strukturerade intervjuer 

ligger till grund för insamling av empiri. Valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod 

grundar sig på de olika skillnader som finns mellan dem. Bryman (2011) beskriver att 

kvalitativ forskning mer riktar in sig på ord än siffror och den har en induktiv syn där 

information samlas in och analyseras för att sedan koppla till en teori. Författaren 

fortsätter med att det är intervjupersonernas uppfattning som är i fokus och inte 

forskarens och det var just deras uppfattning som var av intresse för denna studie.Sedan 

vill forskaren också komma de intervjuade nära för att få samma uppfattning som 

denne. Även om det finns många skillnader är det viktigt att känna till de likheter som 

finns menar Bryman (2011). Han menar att bland annat måste forskaren reducera 

mängden data som denne har samlat in då det inte går att skapa mening i dem om det är 

för mycket, forskningen ska relateras till tidigare forskning inom samma område och det 

är viktigt inom båda sätt att visa transparens vad gäller deras undersökningar.  
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Planering och genomförande 

Urval 

Organisationen där undersökningen genomfördes kontaktades då intresset var att 

undersöka en organisation där den sociala kompetensen är lika viktig som 

yrkeskompetensen. Organisationen är verksam inom konfektionsbranschen med ungefär 

100 000 anställda världen över. Inom denna bransch är den sociala kompetensen lika 

viktig som yrkeskompetensen och de går även in i varandra då interaktionen med 

kunderna kräver social kompetens som då blir en del av yrkeskompetensen. De fyra 

intervjupersonerna som har bidragit med den empiriska kunskapen i denna studie, 

valdes ut i samråd med deras chef, på grund av att de var nyanställda och hade 

socialiserats in i organisationen under samma period. Intervjuerna utfördes var för sig 

och därmed utfördes fyra stycken. På grund av den begränsade tiden genomfördes inte 

fler intervjuer då resultatet ansågs  bli tillförlitligt med dessa fyra intervjuer. Bryman 

(2011) skriver att det är svårt att bestämma hur många intervjuer som behövs för att 

urvalet ska vara stort nog samtidigt som det inte finns några riktiga kriterier som säger 

om urvalet av intervjupersonerna är tillräcklig.  

 De som skulle intervjuas valdes ut då de har direkt koppling till intervjufrågorna. De 

innehar inget chefsansvar då tidigare kunskap om hur organisationen strukturerar sin 

introduktion inte var nödvändigt för resultatet, samtidigt som de kanske till om med 

hade varit med och bestämt hur introduktionen ska se ut om de hade en sådan roll. 

Risken finns då att de hade svarat på ett sätt där de berättar hur organisationen hade 

tänkt att introduktionen skulle vara och inte hur den faktiskt ser ut. Istället var tanken att 

intervjupersonerna inte skulle ha någon uppfattning om hur introduktionen var 

uppbyggd och att de därmed endast socialiserats in i organisationen. Detta sätt att välja 

respondenter som har direkt koppling till intervjufrågorna kallas ett målinriktat urval 

enligt Bryman (2011) och de har då inte slumpvis valts ut utan det finns ett tänk bakom 

valet.  

 

Instrument 

Då studien utgår ifrån semi-strukturerade intervjuer utformades en intervjuguide, utifrån 

fem teman som är: organisationssocialisering, organisationskultur, social kompetens, 

yrkeskompetens och förebilder. Dessa teman har kunnats identifierats genom inläsning 

av tidigare forskning. Det är med utgångspunkt i syftet som intervjufrågorna 

formulerades och svaren på frågorna ska kunna ge vetskap i de områden som har 

betydelse för att kunna besvara frågeställningarna. Intervjufrågorna formulerades efter 

inläsning av tidigare forskning och Jones modell från 1986 gav idéer till frågor inom 

området organisationssocialisering. Intervjun inleddes med temat 

organisationssocialisering då detta var det stora temat men tanken var också att inleda 

med något som intervjupersonerna har genomgått nyligen. Därefter organisationskultur, 

social kompetens, yrkeskompetens och förebild. Då det var många områden och frågor 

som skulle behandlas i intervjuerna genomfördes två pilotintervjuer som gav en 

uppskattad tidsåtgång på 20 minuter per intervju. Tiden ansågs rimlig då 

intervjupersonen kunde svara på ett bra och utvecklande sätt samtidigt som hänsyn togs 

till transkriberingstid. 
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När formuleringen av frågorna skulle genomföras fördes en tanke kring att skapa dem 

på ett öppet sätt där det intervjupersonerna får möjlighet till att svara mer än bara ett ja 

eller nej. Dock var detta inte möjligt på alla frågor då det inte gick att anta att de hade 

erfarenhet av allt. Därmed utformades frågorna med ja eller nej alternativ, men då även 

med en följdfråga. Detta resulterade i mer information från intervjupersonerna som var 

viktigt för att kunna analysera resultatet vid ett senare tillfälle. Vid utformningen av 

frågorna togs även ställning till vad Kvale och Brinkmann (2009) anser viktigt och det 

är att skapa frågor som är korta och enkla att svara på. 

Tillförlitlighet 

Bryman (2011) tar upp att kvalitativa forskare har fört en diskussion om validitet och 

reliabilitet och deras relevans för just den kvalitativa forskningen vilket Kvale och 

Brinkmann (2009) också tar upp. I denna studie kommer hänsyn tas till dessa kriterier 

även då det är en kvalitativ studie. Just validitet rör mest mätningar och det är mer den 

kvantitativa forskningen intresserade av (Bryman 2011). För att inte ändra begreppen 

och deras betydelse utelämnas det som har med mätning att göra. För att validera 

studien har pilotintervjuer genomförts för att se hur mina respondenter tänker kring 

frågorna och om de förstår syftet med dem. Detta för att verkligen se till att jag 

undersöker det som syftet står för (Kvale & Brinkmann 2009). Pilotintervjuerna 

genomfördes med två personer som inte har något med organisationen eller universitetet 

att göra. Att genomföra dessa intervjuer menar Bryman (2011) är till för att se om 

intervjupersonerna förstår frågorna och om de svarar tydligt på dem.  

Då denna studie utfördes på en specifik organisation kan detta resultatet endast 

generaliseras till de intervjupersoner som deltog. Resultatet kan inte generaliseras till 

hela konfektionsbranschen då empiri endast är hämtat på denna organisationen som 

Bryman (2011) skriver. Författaren skriver även att det är viktigt att vara försiktig med 

generaliseringen av resultat då det finns många andra faktorer som spelar in på andra 

organisationer. 

Trovärdighet och äkthet är två begrepp som bedömer den kvalitativa 

forskningskvaliteten, de fungerar även som andra varianter av reliabilitet och validitet 

(Bryman 2011). Denna studiens trovärdighet har säkrats genom att under intervjun 

bekräfta vad respondenterna hade sagt, genom att ge en kort sammanfattning. Detta kan 

liknas vid en respondent-validering som Bryman (2011) nämner, fast i mycket mindre 

grad. I brist av tid kunde inte en full respondentvalidering utföras, som innebär att 

respondenterna får ta del av resultatet av intervjun. Detta för att resultatet ska stämma 

överens med respondenternas syn på det hela. Genom att ge en rättfärdig bild av 

respondenternas uttalanden leder detta till en äkthet i studien (Bryman 2011).  

 

Insamling 

Innan intervjuerna genomförde skapades en förförståelse till ämnet genom inläsning av 

tidigare forskning. Efter att organisationen sagt ja till sin medverkan skickades ett 

missivbrev (bilaga 1) ut där syftet av uppsatsen förklarades. De fyra forskningsetiska 

principerna klargjordes även i missivbrevet. På detta sätt försäkrades intervjupersonerna 

om att hänsyn kommer tas till alla dessa krav för att kunna hålla intervjupersonernas 
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identitet anonym. Efter att ha låtit organisationen läsa missivbrevet, kontaktades de igen 

för att se att de har förstått syftet och då boka in intervjutider när allt var klargjort.  

De första minuterna av intervjun är kritiska då intervjupersonen inte har något 

personligt band med intervjuaren och de vill ha en bild av vem personen framför dem är 

och det är först efter det som denne kan tänka sig att tala om sina erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann 2009). Med detta i åtanke berättades därmed lite bakgrund av intervjuaren 

och även om studien och på detta sätt fick intervjupersonen en bild av  intervjuaren. 

Ljudinspelning av intervjun godkändes och eventuella oklarheter klargjordes innan 

start. Under intervjun visades hela tiden ett intresse för vad intervjupersonen sa, och där 

det var intressant ställdes även följdfrågor som kunde användas i analysen av resultatet. 

I slutet av intervjun kan intervjupersonerna känna en viss tomhet eftersom de har 

berättat om sina erfarnheter och ibland lämnat ut sig själva. Med detta i åtanke ställdes 

en fråga, efter intervjufrågorna var klara, om intervjupersonen hade något mer att säga 

eller några frågor. Ljudinspelningen stängdes av innan detta frågades då 

intervjupersonen kanske vill säga något som inte spelas in. Dock berörde inte 

intervjufrågorna något känsligt ämne enligt min mening. För att få en naturlig 

avslutning av intervjun, informerades intervjupersonen om hur det fortsatta arbetet med 

empirin skulle fortskrida (Kvale & Brinkmann 2009). 

För att fastställa reliabilitet i den insamlade datan var jag den enda som transkriberade 

intervjun, detta med anledning av att det lätt kan uppstå fel om två stycken ska 

transkribera då det finns flera tillvägagångssätt (Kvale & Brinkmann 2009). Just i denna 

studien är det bara en författare och därmed behövde inte jag ta ställning till vem som 

skulle transkribera. Orden skrevs ut ordagrant förutom någon enstaka gång då 

intervjupersonen avvek från ämnet och denna informationen var oväsentlig för min 

studie. 

 

Etik 

Hänsyn har tagits till de fyra etiska principer vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011). 

Informationskravet innebär att personerna som bidragit till empirin har blivit 

informerade om studiens syfte och att det är ett frivilligt deltagande och att de kan 

avbryta sin medverkan när som helst enligt Bryman (2011). Detta berättades för 

intervjupersonerna i början av intervjun för att säkerställa att de förstår syftet med 

studien och deras medverkan. Bryman (2011) fortsätter beskriva samtyckeskravet som 

relaterar till deltagarnas egen vilja om de vill vara med i undersökningen eller ej. Även 

detta frågades i början av intervjun då en intervjuperson som inte vill vara med, heller 

inte kommer ge tillförlitliga svar. Hänsyn ska även tas till personernas konfidentialitet 

enligt konfidentialitetskravet där alla uppgifter som ingår i studien kommer att hanteras 

på ett sätt där ingen obehörig kommer få tillgång till materialet i studien. Då 

transkriberingen var klar, raderades ljudfilen för att ingen obehörig skulle kunna få 

tillgång till denna och därmed kunna identifiera intervjupersonerna. Innan dessa 

ljudfiler raderades, lyssnades de igenom en sista gång för att se att texten stämde 

överens med det som hade sagts. Några anteckningar om namn har aldrig förekommit 

och detta är också ett sätt att hålla intervjupersonernas identitet hemlig. Detta 

förklarades för intervjupersonerna vid intervjun för att säkerställa att de känner sig 
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trygga Bryman (2011). Författaren fortsätter att beskriva nyttjandekravet där empirin 

ska användas endast till det syftet som studien har. Därmed har empirin endast använts 

till denna studien. 

 

Analys 

Fejes och Thornberg (2015) refererar till Bogdan och Biklen när de definierar den 

kvalitativa analysmetoden som en process där forskaren genomför undersökningar och 

sedan organiserar sin data på ett systematiskt sätt för att detta sedan ska leda till ett 

resultat. Författarna menar att utmaningen i att analysera sitt material är att detta ska 

skapa en mening. Trost (2010) menar på att eftersom det inte finns några definerade 

regler om hur en analys ska gå till, måste den kvalitativa forskaren använda sin fantasi 

och kreativitet. I denna undersökningen kommer endast inspiration tas ifrån de olika 

metoderna då ingen metod fullt ut beskriver tillvägagångssättet för denna studie.   

För att kunna tolka den insamlade empirin lästes först transkriberingen igenom en gång 

utan att göra några markeringar för att sedan läsas en gång till och då börja föra 

anteckningar kring intressanta delar. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver det första 

steget i metoden meningskoncentrering, vilket är att skaffa sig ett helhetsintryck och det 

var det som gjordes i det första steget även om denna analysmetod inte används för 

denna studiens insamlade empiri. Under tiden som intervjuerna och transkriberingarna 

genomfördes, noterades alla tankar om hur detta kunde analyseras som Trost (2010) 

också föreslår. Detta underlättade sedan analysen då det redan fanns vissa tankar om 

materialet och dessa kunde då byggas vidare på.  

Då intervjuguiden var tematiserad utifrån den tidigare forskningen användes dessa 

teman till att bilda rubriker i resultatdelen. När dessa uppdelningar var gjorda gick det 

att urskilja att vissa teman var kopplade till varandra. De stod dock fortfarande kvar som 

egna rubriker i resultatdelen men senare i diskussionsdelen togs rubrikerna för 

organisationskultur och förebilder bort och de kunde skrivas in i de andra avsnitten. I 

den fortsatta analysen lyftes olika begrepp fram och även olika aspekter som hade 

anknytning till syftet som därmed senare skulle bli intressant för diskussionen. 

Materialet kommer att analyseras utifrån symbolisk interaktionismsteori som 

presenteras efter resultatet. 
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RESULTAT 
Nedan presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts med de fyra 

respondenterna och detta är deras uppfattningar och erfarenheter. Intervjupersonerna 

kommer att kallas intervjuperson 1-4 där siffran inte har något med hur ordningen av 

intervjuerna har genomförts. Resultatet är uppdelat i fem underrubriker som är 

grundade på tidigare forskning. De citat som finns med är till för att öka studiens 

tillförlitlighet där det tydligt ska komma fram att det är hämtat från empirin. Efter 

resultatdelen finns en teoretisk problematisering av resultatet.  

Organisationssocialisering 

Det var mest på organisationens initiativ som socialiseringen av de nyanställda skedde. 

De hade ett detaljerat schema på hur introduktionen såg ut berättar intervjuperson 1. I 

början av introduktionen utgår de nyanställda ifrån vad som är accepterat på 

organisationen men ju längre tiden går menar intervjuperson 4 att en känsla av 

Bekvämlighet infinner sig och därmed är det inte svårt att ta mer plats.  

Om introduktionen var enskild eller kollektiv svarar samtliga intervjupersoner att den 

var enskild, men att det finns möjlighet att vara fler på den om de anställer många på en 

gång. I en till två dagar får den nyanställde gå med en handledare och efter det ska den 

nyanställde klara sig på egen hand i butiken. Det fanns ingen isolering från de andra 

medarbetarna på organisationen när de började där utan socialiseringen skedde 

tillsammans med de mer seniora medarbetarna. I och med att de hade en handledare, 

Bestämde denne vad som skulle göras inom ramen för introduktionen. Handledaren 

hade endast högst två dagar med den nyanställde och under denna tid följdes inte ett 

speciellt mönster utan det var mest handledaren som beslutade om vad som passade att 

göra. Intervjuperson 3 berättade dock:  

Den skulle följa ett mönster för vi fick en plan och vad vi skulle gå 

igenom och alla dagar var så olika beroende på förutsättningarna så 

det var lite blandat. 

Tiden för introduktionen var för samtliga en dag tillsammans med en handledare men 

hjälp av äldre medarbetare fick de alla under tiden som de räknades som nyanställda. 

Intervjuperson 4 berättade att alla var väldigt hjälpsamma. De två intervjupersoner som 

fick feedback var väldigt positiva till detta då de på det samtalet kunde ta upp om det 

var något som var oklart med introduktionen. Det framkom att det var handledaren som 

var den som gav mest socialt stöd men de andra medarbetarna accepterade alltid de 

nyanställda och gav dem hjälp när det efterfrågades.  

Efter att introduktionen var över kände sig de flesta redo för att ta sig an jobbet. 

Intervjuperson 3 menar dock att det inte går att bli helt klar med lärandet: ”Man blir 

inte riktigt klar utan det kommer hela tiden, man kan inte lära sig allt under två dagar.” 

En respondent tyckte att det skulle varit hjälpfullt att få mer hjälp när det väl var dags 

att vara i butiken de första dagarna, medan en annan tyckte sig vara helt redo efter 

introduktionen. Stöd från organisationen fanns men vissa av intervjupersonerna var runt 

på olika butiker och kände då att det var svårt att veta vem de skulle ty sig till då de inte 

fått någon kontaktperson på respektive butik. De fick istället ta tag i första bästa person 

och fråga om det var något som var oklart och det kände en av intervjupersonerna att 
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det inte var optimalt. Samtidigt som denne hade lärt sig att ta för sig, infanns inte 

trygghetskänslan som hade varit bekväm att ha som ny. 

En av intervjupersonerna kände att det var lite styrt i början och då var det svårt att 

använda sin egna kreativitet och ta för sig. Intervjuperson 2 berättar att hon höll sig 

innanför ramarna i sin kreativitet och var lite försiktig. Intervjuperson 4 berättade:”I 

början blir det ofta att man får ta kassapass eller stå i provrummen och där finns inte 

inte så mycket utrymme för kreativitet.” Intervjuperson 1 fokuserade på en sak i taget i 

början och kände ingen press på att använda sin egen kreativitet. Det var delade 

uppfattningar om de kände att de kunde vara sig själva under den första tiden. En av 

intervjupersonerna kände direkt att det var möjligt att ta för sig medan två andra 

berättade att de hellre ville smälta in i början. Detta berodde enligt en intervjuperson på 

att de medarbetare som varit där längre tar mer plats och det finns inte rum för de nya 

då. En annan intervjuperson menar på att en anpassning sker i början som nyanställd 

och med tiden märkes det vilka som det går att umgås med. På frågan om de var nöjda 

med introduktionen svarade samtliga att de var nöjda med den överlag, men för att ge 

en tryggare känsla hade det varit bra med ett lugnare tempo där det finns tid för 

reflektion.  

 

Organisationskultur 

Det visade sig finnas en viss typ av organisationsspråk vilket mer liknar facktermer som 

används flitigt på organisationen. Dessa termer var inte nedskriva utan det fick 

intervjupersonerna lära sig efter hand. Dock var det inget som var svårförståeligt enligt 

dem utan de förstod rätt snabbt vad de betydde och sedan var personalen tydliga med 

vad som var vad: ”Man fattar rätt fort vad det betyder, inte svårt att hänga med.” – 

intervjuperson 3. En sak som kom upp var dock vilka tjänster som finns och vad de 

betyder. Det var många tjänster som hade förkortningar och då blev det svårt för dem 

när de var nya att veta vad de betydde. Sedan visste de inte heller vilka tjänster som 

fanns på de olika butikerna.  

När de sökte information på egen hand fanns det några som hänvisade till de dokument 

som finns uppsatta på kontoret, där det finns information om hur de ska gå tillväga med 

de flesta uppgifter. Det var gemensamt att de lärde sig mer i praktiken än att läsa sig till 

kunskapen, men det var ändå en trygghet att det fanns och på detta sättet kunde hålla sig 

uppdaterade på olika processer. En av intervjupersonerna svarade att hon brukade fråga 

någon om det var något som var oklart. Intervjupersonerna var inte frågevisa i början, 

de fokuserade mest på den informationen som gavs. Uppstod det frågetecken, frågade 

de dock men de var inte överdrivet frågevisa. Det fanns inte någon allmän handbok för 

de nyanställda utan endast i vissa fall fick de ett informationsblad om företaget, 

kassasystemet och om säkerhet och i andra fall fick de ingen information alls.  
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Social kompetens 

Att lära sig vad som är ett accepterat beteende är enligt intervjuperson 2 inget som är 

uttalat, utan det lär de sig med tiden och intervjuperson 3 berättar att just denna 

organisationen är tydlig i det att det går att dra lärdom av de mer erfarna. Med tiden 

känner intervjupersonerna att det går att tänja på gränserna lite vad gäller 

kundbemötanden, där intervjuperson 2 berättar att fler beslut kan tas självständigt som 

gör att gränserna tänjs lite just för kundens skull. När det kommer till medarbetare, lär 

sig vissa av intervjupersonerna genom att känna efter hur de andra beter sig och därmed 

sätter gränser för sitt eget beteende. De känner in situationen och beter sig därefter och 

detta gäller även med kunderna. Sedan berättar intervjuperson 2: ”När man kommit in i 

butiken då känner man att man kan trycka lite på gränserna.” 

Intervjuperson 1 berättade att det är svårt att komma in i gruppen och ta plats om det är 

en person som inte är högljudd och tar mycket plats, utan det kan då vara lätt att 

försvinna in i mängden. De som inte har fastanställning får hoppa mellan de olika 

butikerna och då kände intervjuperson 1 att de som var fastanställda inte riktigt tog sig 

tid till att prata med dem. Detta då de större butikerna har rätt hög personalomsättning 

och alla kan inte känna alla. Grupperingarna blir tydliga där de som är fastanställda 

umgås med varandra och de som har vikariat umgås med de andra som har vikariat. 

Intervjuperson 3 berättade också att som vikarie är det svårt att komma in i gruppen just 

på grund av att de placeras på olika platser varje gång och det är svårt att bilda 

relationer då. Överlag är dock intervjuperson 3:s uppfattning att alla är trevliga och 

tillmötesgående. En av intervjupersonerna startade sin anställning när det var många 

andra nya där också vilket ledde till att de nya kunde umgås då de satt i samma sits.  

De håller alla med om att de hade en positiv känsla inför starten på organisationen. 

Intervjuperson 3 säger: ”Jag var väldigt glad, det var positivt endast positivt.” En 

intervjuperson tyckte det skulle bli skönt att endast vara på en butik och inte behöva 

hoppa runt mellan butikerna. 

 

Yrkeskompetens 

Intervjupersonerna kände alla att det var genom att pröva sig fram som de lärde sig bäst 

hur de skulle genomföra arbetet. Intervjuperson 3 tyckte: ”Absolut mer praktiskt än 

teoretiskt, även det som är svårt måste man öva på i praktiken.” Det var även genom 

kollegor som de lärde sig. Dels genom att fråga en kollega som de visste kunde sin sak 

men även från medarbetare som säger till när något var utfört på felaktigt sätt och 

berättar då istället hur det egentligen ska göras. Intervjuperson 2 Understryker vikten av 

båda: ”Kombinationen av pröva sig fram och kollegor.” När de lär sig av kollegor, 

tyckte intervjupersonerna att det inte fanns en specifik person som alla tog efter utan 

man tog efter någon som man tycker bra om: ”Man blev mer benägen av att plocka från 

andra som man finner sympatiska.” – intervjuperson 1. Intervjuperson 1 menar på att 

alla arbetar på olika sätt och det är bra att granska många för att på detta sätt ska kunna 

forma sitt egna sätt. Just vad som var svårast med att lära sig arbetet varierade lite i 

svaren. En intervjuperson tyckte kundfrågorna kunde vara lite knepiga just för att det 

inte går att veta på förhand vad de ska fråga utan det kan vara om vad som helst. En 

annan tyckte att tidspressen gör det svårt, medan en annan svarade att det sociala var 
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svårt som vikarie och då vara runt på olika butiker. Det sociala klimatet varierade på de 

olika butikerna och därmed var det svårt för dem att kunna anpassa sig. Det teoretiska 

var alltid samma och därmed var det inte svårt att lära sig. 

Det som de flesta intervjupersonerna fokuserade på mest under de första månaderna av 

arbetet var att lära sig hur de skulle utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. 

Intervjuperson 3 säger: ”Ja alltså precis i början var det mest jobbet och när det sitter 

så tänker man på omgivningen, kollegor och sånt.” Detta var även vad andra 

intervjupersoner tyckte var viktigt eftersom de ville göra ett gott intryck. En av 

intervjupersonerna som redan arbetat ett tag på en annan butik kände mer att hon ville 

lära känna kollegorna: ”Jag det var nog att ge ett bra intryck, lära känna folket som 

jobbade där eftersom jag redan var insatt i arbetet.”  

Organisationen hade inte gjort något för att nå de nyanställdas förväntningar, detta då de 

inte hade tagit reda på deras förväntningar. Däremot berättar en intervjuperson att de 

hade tagit in personer från ledningsgruppen till introduktionen och där hade de blivit 

inspirerade av dem och fick en inblick i hur de arbetar. Det kom även fram att 

organisationen inte är styrd av hierarkier utan de nyanställda kan gå till vem som helst 

och fråga om hjälp. Det spelar ingen roll om det är någon med högre tjänst då det känns 

som att alla är på samma nivå. Det var ingen av intervjupersonerna som kände att de 

ville sluta på grund av introduktionen.  

 

Förebilder 

Ingen av intervjupersonerna blev tilldelad en mentor utan de hade endast sin handledare 

de dagar som introduktionen pågick. De som är vikarie har en kontaktperson som de 

kan kontakta gällande allt som rör deras anställning men denna person är inte i butiken 

och därmed såg inte intervjupersonerna detta som en mentor. Det finns ingen speciell 

förebild på organisationen utan intervjupersonerna menar på att det tar lite tid att lista ut 

vem som är bra på vad: ”Varje område har sin expert.” – intervjuperson 4. I början 

frågade intervjuperson 1 sig fram och på detta sätt lärde sig vem som kunde vad: ”Då 

frågar man någon som sedan kan visa vidare vem man ska fråga.” Det visade sig rätt 

snabbt vilka som umgicks med varandra på organisationen. Det fanns grupperingar och 

de som arbetat där en längre tid tog oftast inte kontakt med de nyanställda. De äldre 

ville visa vad de visste och kunde förklara de mest grundläggandesakerna för en anställd 

som varit där i ett år berättar en intervjuperson. Intervjupersonerna kunde dock lära sig 

av dem och tyckte att de var kloka och hade många idéer. Gemensamt för alla var att de 

tyckte att det verkligen går att lära sig av sina medarbetare. Det finns dock inte någon 

som kan allt men då plockar intervjupersonerna kunskap från de som kan just den saken 

bäst.   

 

Teoretisk problematisering 

Organisationssocialisering genom symbolisk interaktion kan ses som den symboliska 

handling som de nyanställda genomför i interaktion med de erfarna anställda på 

organisationen. Handlingar är symboliska och de har en mening utöver endast just 

handlingen. Intervjupersonerna i denna studien utför handlingar som har en speciell 
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symbolik för just den bransch som de är i. Dessa handlingar har dock ingen mening 

bakom dem om de inte har interagerats med andra på organisationen. Det är genom 

interaktionen som meningen skapas för den specifika handlingen. I denna studien får de 

en handledare den första dagen som de är nya, vilket betyder att interaktionen med 

denne är den viktigaste kontakten i början då de lär sig från den personen.  

Organisationsspråket som de har på organisationen är något som de endast kan lära sig 

genom interaktion då detta inte finns nedskrivet. De nyanställda kanske inte förstår vad 

det menas i början men med tiden lär sig dem det då de andra anställda talar detta språk. 

Intervjupersonerna var enade om att de lär sig bättre praktiskt vilket den symboliska 

interaktionismen även tyder på. Det går inte att lära sig de yrkeskunskaper som krävs 

om de inte interagerar med de erfarna och ställer frågor när de inte förstår något.   

Vad gäller den sociala kompetsen kan det ses genom den symboliska interaktionismen 

där de känner av situationen och därefter agerar. De vet att det finns en mening bakom 

den handling som de utför då det ingår i deras arbetsuppgifter. De tar gärna efter de 

äldre medarbetarnas sätt att arbeta på. Detta efter att ha antingen frågat om hjälp eller 

genom att studera hur de utför en speciell syssla och detta menar Blumer (1986) på att 

individer gör för att skapa en mening med sin handling.  

   

DISKUSSION 
Nedan diskuteras studiens metod och resultat. I metoddiskussionen kommer en 

diskussion föras kring om studien hade kunnat genomföras på ett annat sätt och om rätt 

val är gjorda. För att få en överblick över strukturen i resultatdelen är texten uppdelad 

i olika underrubriker. De tre första handlar om Jones modell för organisations-

socialiseringstaktiker. De benämns som kontext, innehåll och social aspekt som är de 

tre olika delarna av Jones modell. De två sista rubrikerna, social kompetens och 

yrkeskompetens, är direkt kopplade till att besvara syftet och detta med hjälp av 

tidigare forskning.   

Metoddiskussion 

Denna studien genomfördes utifrån den kvalitativa metoden där empirin är insamlad 

genom semi-strukturerade intervjuer. Detta valdes då tanken var att få ett djup i empirin 

snarare än om kvantitativ metod använts vilket istället gett en bredd på empirin. 

Intresset låg i hur de nyanställda upplevde socialiseringen när de var nyanställda och det 

var viktigt att få fram deras åsikter. Dock hade en kvantitativ undersökning också varit 

intressant att genomföra för att få fram mer statistik på hur de nyanställda upplevde 

socialiseringen. Det går också att få mer material i kvantitativ metod då detta inte ska 

transkriberas, vilket resulterar i att det går att generalisera materialet efter bearbetning. 

Det hade gått att få fram fler anställdas uppfattningar istället för endast fyra som deltog i 

denna studie. Det hade dock inte gått att få fram exakta uppfattningar från dem då en 

intervju inte har genomförts utan då istället en enkät hade skickats ut. Därmed var det 

rätt val för denna studie att genomföra den på ett kvalitativt sätt då intervjupersonerna 

har bidragit med ett intressant resultat. 

Valet av organisation gjordes då tanken fanns om en organisation där den sociala 

kompetensen och yrkeskompetensen är lika viktiga. Detta eftersom syftet var att se till 
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dessa kompetenser i samverkan med socialiseringen. Egna slutssatser drogs dock om att 

just denna organisation hade dessa kompetenser som var lika viktiga och efter analys av 

resultatet var det tydligt att de var lika viktiga. Det som hade kunnat göras tidigare var 

att fråga organisationen innan intervjuerna om de tycker att mitt resonemang stämde, 

vilket hade kunnat göra det tryggare i att genomföra intervjuerna och då veta att dessa 

kompetenser är lika viktiga för dem. Intervjupersonerna som deltagit har inget 

chefsansvar då tanken var att de inte skulle ha någon uppfattning om hur introduktionen 

var strukturerad utan intresset var mer av att låta dem berätta hur de hade upplevt 

introduktionen. Detta var ett viktigt krav då empirin nu endast utgörs ifrån deras 

erfarenheter och inte vad organisationen hade tänkt. En intressant del hade varit att 

intervjua någon från organisationssidan för att se om introduktionen uppfattas på det 

sättet som organisationen hade tänkt. Detta var dock en tanke som uppkom väldigt sent i 

uppsatsarbetet och kunde inte genomföras. Intervjupersonerna bidrog med intressant 

material men det hade varit bättre med ett par fler intervjupersoner för att få ett större 

omfång på resultatet. Det var inte den mest optimala urvalsprocessen då det var i 

samspel med intervjupersonernas chef som valet gjordes angående vilka som skulle 

delta. Det var fyra personer som intervjuades och med ett litet antal intervjupersoner blir 

det lättare att identifiera dessa. Resonemang fördes kring hur det gick att undvika detta 

men efter att ha fått kontakt med dessa fyra personer, bestämdes istället att upplysa dem 

om att jag som författare ska göra mitt bästa i att avidentifiera de svar som de ger. Alla 

intervjupersoner gav ett övertygande svar på att de är bekväma med att bli intervjuade 

efter att de hade fått höra att deras svar kommer att bli avidentifierade senare i 

uppsatsen. Därmed gick det att kände de sig fria att svara på ett öppet sätt och även 

avbryta sitt deltagande om de ångrar sig. Om intervjupersonerna inte hade blivit 

upplysta om arbetssättet med avidentifiering hade det kunnat leda till ett otillförlitligt 

resultatet då intervjuerpersonerna inte vågar svara öppet och beskriva hur de verkligen 

känner. Ett sätt som jag i efterhand kom på, var att be chefen ge mig namn och 

kontaktuppgifter på ungefär tio stycken som jag senare kunde välja ut själv. Detta för att 

chefen då inte skulle veta vilka som har intervjuats. Dock kände jag inte att resultatet 

skulle visa på något positivt eller negativt utan mer på hur det faktiskt har gått till och 

därmed ansåg jag att hänsyn har tagits till deltagarnas annonymitet. 

Intervjuguiden är rätt omfattande men efter pilotintervjuerna hade genomförts på endast 

20 minuter ansågs antalet frågor passande. Då det inte gick att veta på förhand hur 

organisationen genomförde socialiseringen, var det svårt att inte ställa ja eller nej frågor 

just för att få reda på om intervjupersonen har erfarenhet av detta. Efter de svarat ja eller 

nej kunde sedan en följdfråga ställas för att få intervjupersonen att berätta mer. Detta 

var ett orosmoment innan intervjuerna var genomförda då det inte gick att veta om 

intervjupersonerna skulle svara öppet på frågorna. Efteråt fanns det ett djup i materialet 

som hade samlats in då de hade svarat öppet på följdfrågorna istället. När materialet 

analyserades var det tydligt att området nätverk inte var något som kunde tillföra något 

intressant eftersom intervjupersonerna inte hade erfarenhet av detta. Därmed valdes 

nätverk bort och de andra områdena kunde ges mer fokus.  

Då ingen förförståelse låg till grund, har mycket tid gått åt till att studera den tidigare 

forskningen inom ämnet. Internationella artiklar har utgjort den tidigare forskningen då 

inga svenska artiklar har hittats inom detta område som har samma relevans som de 

internationella. Mer tid hade dock kunnat läggas på att söka mer efter svenska artiklar 

just för att se om det skiljer sig från de internationella. De flesta artiklar hade samma 



 

20 

 

referenser vilket höjde trovärdigheten i dem och det kändes säkert att referera till dem, 

då de var granskade av flera forskare. Den teoretiska referensramen för analys av 

resultatet är en väldigt bred teoribildning och i denna uppsats låg fokus på teorin i det 

stora hela. Den hjälpte till att förstå interaktionen inom socialisering som är viktig. 

Det var svårt att hitta en analysmetod då inga av de som finns kändes helt relevanta. Det 

fanns alltid många steg som kändes onödiga och ibland saknades det vissa metoder. 

Därmed lästes många böcker om analysmetoder och i Trosts (2010) bok stod det att det 

inte finns definerade regler om hur en analys ska gå till och att författaren får använda 

sin egen kreativitet och fantasi. Därmed i samråd med handledaren, valdes vissa steg ut 

från olika analysmetoder och den egna kreativiteten kunde också användas. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur de nyanställda upplever socialisationen vad 

gäller social- och yrkeskompetens. Det visar sig att organisationen socialiserar sina 

anställda socialt genom att låta dem få kontakt med mer erfarna medarbetare när de 

börjar på organisationen och även att de lär sig organisationskulturen i ett tidigt skede 

underlättar socialiseringen. Yrkeskompetens får de också genom medarbetare som 

arbetat på organisationen längre än dem. I vidare text ges en mer utförlig beskrivning av 

resultaten. Detta resultat går att utläsa med hjälp av Jones organisations-

socialiseringsmodell och av tidigare forskning som också visar på samma resultat.  

Kontext 

I detta avsnitt och de två följande kommer resultatet om organisationssocialisering att 

diskuteras i belysning av Jones modell för organisationssocialiseringstaktiker. 

Resultatet visar på att nyanställda på organisationen som studien är utförd på 

socialiseras på både ett institutionellt- och individuellt sätt. Detta genom att utgå ifrån 

Jones modell för organisationssocialiseringstaktiker. Kontexten på introduktionen är 

upplagd att ske enskilt då de oftast inte rekryterar stora grupper åt gången, utan det är 

mer behovsstyrt. Det sker även på ett informellt sätt där de nyanställda har kontakt med 

de medarbetare som varit där längre och förväntas arbeta på samma sätt som de mer 

erfarna. Van Maanen och Shein (1979) menar på att det finns inget rätt sätt att tänka på 

utan det är upp till individen att klara av uppgifterna på ett sådant sätt att det blir klart i 

rätt tid. Detta leder då till att de nyanställda kan använda sin kreativitet och 

intervjupersonerna i denna studien höll sig innanföra ramarna med sin kreativitet. Det 

fanns dock utrymme för kreativitet men i början fokuserade de mest på att lära sig 

arbetet i sig. Denna kontext är av det individuella slaget och därmed får den nyanställde 

själv ta en proaktiv roll i socialiseringen. Intervjupersonerna nämnde ofta att när det var 

något som de inte visste, var de tvungna att ta hjälp av någon annan medarbetare och det 

är enligt Morrison (1993) ett bevis på proaktivitet. Hade de nyanställda haft en mer 

formell introduktion, hade de varit mer isolerade från de andra i organisationen under 

denna introduktionstid (Jones 1986). 
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Innehållet  

Innehållet i introduktionen ter sig på organisationen både åt det individuella hållet men 

även mot det institutionella hållet. Det som ska läras sker slumpvist enligt 

intervjupersonerna och det är mest upp till handledaren att bestämma vad som ska göras 

med hänsyn till vad som är tillgängligt. Även detta ger rum för självständighet för de 

nyanställda senare i deras yrkesliv enligt Van Maanen och Schein (1979) då 

introduktionen inte är för strukturerad utan det finns utrymme för eget initiativ från den 

nyanställde. Tidsramen är dock förbestämd och det varierar från en dag till två dagars 

introduktion. Van Maanen och Schein (1979) menar på att sätta en fixerad tid för när 

introduktionen är över är ett institutionellt sätt och kan hjälpa de nyanställda att känna 

trygghet i vetskapen om när introduktionen är över och de då vet att de är medlemmar 

av organisationen. 

Social aspekt  

Även om det institutionella sättet isolerar de nyanställda från seniorer på organisationer, 

ser den sociala aspekten till att de ändå socialiseras tillsammans med de äldre. I studien 

framkom det att organisationen ser på den sociala aspekten på ett institutionellt sätt där 

de nyanställda har socialiserats med hjälp av medarbetare. Detta då de hade mycket 

kontakt med kollegor när de väl var satta i arbete. Då kunde de alltid fråga någon och 

klimatet på arbetsplatsen var av ett accepterande slag även fast det kunde ta tid att lära 

känna alla på arbetsplatsen. Detta då det framkom att vikarierna fick hoppa mellan de 

olika butikerna och därmed kände inte de äldre medarbetarna någon motivation till att 

lära känna dem på djupet utan mer vara trevlig och tillmötesgående. Om de hade haft en 

mer individuell syn på den sociala aspekten, hade den nyanställde inte socialiserats med 

hjälp av de andra och inte heller accepterats för vem den personen är enligt Jones 

(1986). Författaren fortsätter med att det istället blir upp till den nyanställde att definiera 

olika situationer som uppstår istället för att få det berättat för denne av en förebild på 

organisationen.  

Social kompetens 

I detta avsnitt och det som följer kommer resultatet från organisationskultur, social 

kompetens, yrkeskompetens och förebilder att diskuteras utifrån tidigare forskning. 

Social kompetens är kritiskt att lära sig i början av anställningen i en bransch där det är 

viktigt med just den kompetensen. Det innebär att de nyanställda måste lära sig hur 

deras arbetslag fungerar och hur de ska bete sig socialt. Intervjupersonerna berättar att 

de får lära sig vad ett accepterat beteende är genom att ta efter beteenden av andra 

anställda och känna in situationerna. Det är efter ett tag som de känner att de kan tänja 

på gränserna lite men detta sker när de känner sig mer bekväma. När socialiseringen är 

lyckad är ett tecken på detta när de nyanställda kommer överens med sina 

arbetskamrater och är omtyckt på platsen enligt Jones (1986). De berättade att det var 

svårt att komma in i gruppen som ny men att ju mer de var på den arbetsplatsen desto 

mer lärde de känna de anställda där och började bilda relationer.  

Ett sätt att komma in fortare i den sociala miljön är att i ett tidigt skede lära sig 

organisationskulturen (Van Maanen & Schein 1979). Detta hjälper de nyanställda att 

minska spänningen i vissa sociala situationer och de kan lättare förstå de oskrivna 

reglerna. Genom att ta en proaktiv roll i sin socialisering, kan den nyanställde påverka 
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socialiseringen och se till att den leder i rätt riktning. Då Jones organisations-

socialiseringsmodell delade upp den studerade organisationen i både institutionellt- och 

individuellt sätt, går det inte enligt den modellen att påstå att intervjupersonerna tog en 

proaktiv roll som det individuella sättet står för. Dock går det att utifrån annan forskning 

och från den empiriska undersökningen påstå att intervjupersonerna besitter en proaktiv 

egenskap då de ofta frågar andra medarbetare om hjälp och då tar en proaktiv roll i 

socialiseringen. Om de hade tagit en passiv roll i socialiseringen hade de istället tagit 

del av den information som är nedskriven och finns på kontoret. Dock känner inte 

intervjupersonerna att den informationen alltid var hjälpfull utan de frågar istället någon 

kollega. Som Bauer och Erdogen (2011) skrev är det mest centrala sättet att lära sig sin 

närmiljö att lära från chefer och kollegor och då genom att ställa frågor, på det sättet 

som intervjupersonerna i denna studie gör. De menade också på att det finns en styrka i 

att ställa frågor och det visar på ett genuint intresse. Just denna organisation verkade ha 

ett öppet frågeklimat vilket underlättar för de nyanställda då de inte behöver känna sig 

obegåvade då de kan ställa de mest grundläggande frågorna. Ett sätt att förstå kulturen 

är även att söka återkoppling och av intervjupersonerna var det två sycken som hade fått 

återkoppling. De uppskattade att få feedback men samtidigt var det en del av 

introduktionen och därmed sökte de inte efter den självmant. De två som inte hade fått 

återkoppling önskade fått det men de hade inte tagit tag i det själva utan endast 

accepterat att de inte fick någon. Detta kan ha varit upp till handledaren att bestämma 

om återkoppling skulle ges. 

Som nämnts i tidigare forskning kunde inte nyanställda i en undersökning av Filstad 

(2004) identifiera några förebilder då de inte visste vad det var, men senare visade det 

sig att de faktiskt använde sig av förebilder utan att vara medvetna om det. 

Intervjupersonerna i denna studien menar på att det inte finns någon speciell förebild 

utan att varje område har sin expert. Som i Filstads studie väljer intervjupersonerna ut 

de personer med vissa speciella egenskaper eftersom ingen besitter alla de egenskaper 

som krävs. I samma studies resultat framkom det även att intervjupersonerna använder 

sig av de förebilder som liknar dem själva och de som de finner sympatiska. Samma 

resultat framkom i denna studiens empiri då intervjupersonerna använde sig av de 

förebilder som hade samma värderingar som de själva. 

 

Yrkeskompetens 

Även om det är viktigt att få en social kompetens i början är det enligt 

intervjupersonerna viktigare att lära sig arbetet. Den tidigare forskningen menar också 

på detta i de sammanhang då ingen tidigare erfarenhet inom det specifika yrkes finns. 

Då är det viktigare för den nyanställde att lära sig arbetet och i ett senare skede lära 

känna kollegorna. För en nyanställd som har erfarenhet av arbetet sedan tidigare eller 

om denne har en chefsposition, är det viktigare för denna att lära känna sina kollegor 

innan de tar tag i jobbet. För samtliga intervjupersoner var det av prioritet att lära sig 

arbetet innan de tog tag i det sociala. Detta kan dels bero på att de var vikarier som var 

på olika butiker varje gång men det kan även stämma överens med den tidigare 

forskningen. Detta då antalet butiker som de kunde arbeta på inte var för många till 

antalet och därmed kunde de efter ett tag lära känna de personer som arbetade där. En 

intervjuperson nämnde även att det sociala varierade mellan butikerna men kunskapen 

om yrket var densamma och därmed lade denna intervjuperson kraft på 
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yrkeskompetensen. Sedan nämndes det i intevjun att det var viktigare att visa upp sin 

yrkeskompetens eftersom dessa personer då fick fler arbetspass inbokade.  

En anledning till att det är viktigt för de nyanställda att lära sig arbetet tidigare kan vara 

att de inte kan med att ställa frågor i ett senare skede eftersom de då förväntas kunna sin 

sak. En intervjuperson berättade att kundfrågor var det svåraste med jobbet och det kan 

vara en anledning att hon just inte vågar fråga andra medarbetare när denne inte räknas 

som nyanställd längre och dessa kundfrågor ställs inte när introduktionen sker då de 

alltid har en handledare med sig som kan svara på dessa frågor. Det är även ovissheten i 

vad kunden ska fråga som kan vara otäckt och just att de vet att de inte har någon 

handledare med sig längre utan allt är upp till dem själva. 

Kontakten med erfarna kollegor är även en viktig del i lärandet av yrket. De fyller i där 

introduktionen inte givit dem svar. Använder de nyanställda en proaktiv roll i sökandet 

för yrkeskunskap kan de lära sig mycket från kollegor. Detta då de vet saker som de inte 

kan lära sig från manualer. Då organisationen inte är styrt av hierarkier går det bra att 

fråga vem som helst eftersom även de som sitter i ledningsgruppen över butiken är med 

och arbetar. Detta kan vara ett tecken på att organisationen främjar lärandet av varandra, 

då alla genomför samma sysslor och på detta sättet arbetar nyanställda med mer erfarna.  

 

Slutsatser 

Även om organisationen både var institutionell och individuell i socialiseringen går det 

ändå att se den som mer individuell då de anställda tar en proaktiv roll i sin socialisering 

då de ställer frågor för att komma vidare i sitt lärande. Alla ansåg att återkoppling på 

arbetet är något positivt då det ger de nyanställda en indikation på vad som behöver 

förbättras. I och med att introduktionen endast varade i högst två dagar kan detta tyckas 

vara en relativt kort introduktion och det institutionella sättet säger att introduktionen 

ska ske på ett systematiskt sätt där individerna ska formas kollektivt. Detta kan vara 

svårt att genomföra på endast två dagar och då liknas organisationen mer det 

individuella sättet där det är mer upp till de nyanställda, vilket det faktiskt var i denna 

studien. Även om intervjupersonerna var genomgående nöjda med introduktionen kände 

en av dem att det var lite för snabb introduktion och det fanns rum för mycket mer 

lärande innan den var klar. 

De likheter som finns mellan att lära sig sociala kompetenser och yrkeskompetenser är 

att ta hjälp av erfarna kollegor. I just konfektionsbranschen är social- och 

yrkeskompetenser något som går hand i hand då det inte går att endast besitta en av 

dessa kunskaper. Just det sociala speglar mer än bara kontakten med kollegor, det sker 

även en social kontakt med kunder och leverantörer. Denna sociala kontakt är dock en 

del av yrket och för att kunna hantera denna kontakt måste de veta vilket socialt 

beteende de ska ha. Klarar de inte av detta klarar de heller inte av arbetet, vilket i värsta 

fall kan leda till ett avsked. Genom interaktion med de medarbetare som varit på 

organisationen en längre tid, lärde de nyanställda sig organisationskulturen utan att vara 

medvetna om det. Detta då de erfarna medarbetarna pratar organisationsspråket och 

även delar med sig av information om värderingar och normer. Det fanns inga uttalade 

förebilder på organisationen, men som tidigare forskning också antydde på, använder de 

nyanställda sig av vissa personer på organisationen som de tycker har samma 

värderingar som de själva. 
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Då samtliga intervjupersoner ansåg att skaffa yrkeskompetens var av högsta prioritet i 

början går det att jämföra med tidigare forskning som visar på samma sak. Kanske hade 

svaren varit annorlunda om det var chefer som intervjuades då de redan har 

yrkeskompetens och istället brukar fokusera på det sociala när de är nya som chefer 

enligt tidigare forskning.  

Sammanfattningsvis går det att utläsa av resultatet att de nyanställda upplevde att de 

förvärvade sin sociala kompetens genom att vid ett tidigt skede skaffa sig en bra relation 

med de mer erfarna medarbetarna och även lära sig organisationskulturen. Dessa två går 

dock hand i hand eftersom de kommer att lära sig organisationskulturen genom 

interaktionen med medarbetarna. Yrkeskompetensen förvärvade de också genom 

interaktion med kollegor och då genom att ställa frågor men även genom att iaktta dem 

när de utför arbetssysslor. Det var också gemensamt för intervjupersonerna att de lärde 

sig bättre genom att utföra sysslorna snarare än att läsa på hur sysslorna ska 

genomföras.  
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I 

Missiv 
 

Hej! 

Mitt namn är Sabine Törn och jag studerar tredje året på Personal-och 

Arbetslivsprogrammet med inriktning på arbetslivspedagogik vid Linnéuniversitetet i 

Växjö.  

För mitt examensarbete skulle jag vilja genomföra ett antal intervjuer hos er då jag är 

intresserad av era upplevelser av er introduktion och socialisering. Jag önskar att få 

intervjua fyra medarbetare som är relativt nyanställda och då personer utan 

chefsbefattning.  

Det är ett frivilligt deltagande enligt de gällande forskningsetiska principerna. De 

intervjufrågor som kommer att ställas bestämmer intervjupersonen själv om denne vill 

svara på dem eller ej och det går att avbryta sin medverkan när som helst utan närmare 

motivering. Intervjun utgör det empiriska material som jag behöver för att kunna 

besvara mitt syfte som är att undersöka hur nyanställda socialiseras vad gäller social- 

och yrkeskompetens. 

 

Jag kommer att be om samtliga intervjupersoners samtycke för att ljuduppta intervjun. 

Därigenom underlättas bearbetningen av det insamlade materialet och intervjun kommer 

även att skrivas ut i efterhand. Materialet kommer inte att delges någon annan. Din 

integritet i studien skyddas genom att dina svar behandlas på ett sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Informationen du lämnar kommer att avidentifieras innan delar av 

den används i uppsatsen. I uppsatsen kommer inte organisationens eller personers namn 

att skrivas ut. 

 

Är det något som ni funderar över är ni välkomna att höra av er till mig via e-post på 

adressen nedan. 

 

Jag tackar på förhand för din tid och ditt samarbete. 

 

Med vänlig hälsning, 

Sabine Törn 

E-post: st222es@student.lnu.se 
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Intervjuguide 

Socialisering  

 Kände du att introduktionen/socialiseringen var mer organisationen/din 

handledare som föreslog vad du skulle göra eller fick du själv ta dig fram i 

lärandet? 

o Fick du ta reda på information själv? 

o Fick du all information från organisationen? 

 Just introduktionen i början var den: 

o Enskild eller kollektiv?  

o Formell eller informell? 

o Följde den ett speciellt mönster eller var den slumpvis? Lite här lite där 

lärande 

o Följde den en viss tid eller var det obestämd tid? 

o Fick du hjälp av tidigare medarbetare under den första tiden? 

o Fick du feedback på arbetet som du utfört? 

 Hur kände du dig efter introduktionen var klar?  

o Redo, nervös, förberedd, oförberedd 

o Fast det ens ett datum då intron var klar? 

o Kände du att du fick stöd från organisationen i början av din anställning? 

 Hur kunde du/på vilket sätt kunde du- använda din kreativitet i början av din 

anställning här? 

 Fanns det utrymme för dig att vara dig själv och inte bara smälta in? 

 Är du nöjd med introduktionen? 

o Vad hade du gjort annorlunda? 

Organisationskultur 

 Finns det något speciellt organisationsspråk hos er? 

o Hur lärde du dig det? 

o Var det svårt i början att förstå? 

 Om du sökte information på egen hand, hur gjorde du då? 

 Fick du en handbok? 

o Hur var den utformad i stora drag? 

o Var den hjälpfull? På vilket sätt? 

 Var du frågevis i början? 

o Hur tolkades det? Togs det emot bra? 

Socialt 

 Har du lärt dig vad som är ett accepterat beteende gentemot kunder, 

medarbetare, chefer? 

o Om ja, hur lärde du dig det? 
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o Om nej, vad tror du har gjort så att du inte lärt dig det? 

 Lärde du dig vilka normer och värderingar som organisationen har? 

o Hur isåfall? 

o Om nej, vad tror du har gjort så att du inte lärt dig det? 

 Kände du dig som en i gruppen tidigt?  

o Om ja, vad bidrog till det?  

o Hur lång tid tog det innan du kände dig som en i gruppen? 

o Om nej, vad berodde det på tror du? 

 Vad fokuserade du på mest under de första månaderna som nyanställd? 

o Lära känna kollegor, jobbet, kunder etc 

 Kommer du ihåg att du hade några speciella känslor inför din start på jobbet? 

o Förväntan, nervös etc 

 Hur såg ditt nätverk ut när du började på organisationen? Litet stort?  

 Kände du någon som arbetade här innan du började? 

o Om ja, hur tror du att det har påverkat dig? 

o Var det en anledning till att du söka dig hit? 

Yrkes  

 Hur lärde du dig bäst hur du skulle genomföra jobbet? 

o Antingen genom kollegor, handböcker, pröva sig fram 

 Fanns det någon speciell som du tog efter för att lära dig jobbet? 

o Om ja, varför valde du denne? 

o Om nej, varför inte?  

 Vad var svårast med att lära sig arbetet? 

 Vad gjorde organisationen i början för att dina förväntningar ska träffas? 

 Kände du någon gång att på grund av introduktionen att du ville sluta? 

o Just för att det blev för svårt 

Förebilder/mentor 

 Fick du någon mentor? 

 Finns det några förebilder på organisationen? Role models 

o Om ja, berätta lite om dem 

 Hur länge har de arbetat på organisationen? 

 Hur såg relationen ut med mer seniora personer i organisationen? 

o Fick du bra kontakt med dem?  

o Tog de sig tid att prata med dig? 

o Fick du någon speciell information av dem? Något som de hade missat i 

introduktionen? 

 Kan du lära dig från kollegor och chefer? 

 Finns det någon person som kan allt? 


