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Förord

Jag vill tacka alla som gjort det möjligt för mig att genomföra denna studie.

För det första vill jag tacka alla informanter för deltagandet i undersökningen, utan er hade 
det inte varit möjligt. Sedan vill jag tacka mina studiekamrater för det stöd jag fått i denna 
process. Även ett stort tack till alla nära och kära som haft tålamod och varit med genom 
hela denna resa. Ett särskilt stort tack till min syster och mina morbröder som gett mig 
styrkan och självförtroendet att nå mitt mål. Slutligen vill jag tacka min handledare för den 
hjälp hon bidragit med. Tack!

Författare,

Bahar Vargül



Sammanfattning

Syftet med denna studie var att studera hur den nyanställda integreras in i organisationen. Få 
en bild av vad platschefens roll i integrationen är samt att undersöka hur arbetsgruppen 
reagerar vid en nyanställning. Men även att se hur en ny fungerande arbetsgrupp skapas då en 
nyanställd kommer in i organisationen. Genom att ta del av de olika perspektiven har en 
djupare förståelse kunnat skapas. Materialet i studien består av en kvalitativ metod, med åtta 
intervjuer plus en provintervju. Intervjuerna har gjorts på två olika företag i Malmö där en 
arbetsgrupp i vardera företag valts ut. Utöver detta har även relevant litteratur och tidigare 
forskning inom området använts. Den teoretiska referensramen innefattar teorier av Erving 
Goffman som beskriver bland annat interaktionen i vardagslivet, de roller vi intar och teamet. 
Göran Ahrne, Peter Hedström, Christine Roman och Mats Franzén redogör för 
organisationens funktioner. Av Otto Granberg och Sigvard Rubenovitz får vi en djupare bild 
av introduktionens betydelse för en nyanställd på ett företag. Bengt Abrahamsson och Jon A. 
Andersen samt Anthony Giddens och Andrew Brown tar upp socialisationsprocessen 
innebörd. Resultatet har presenterats under teman: Introduktion, Arbetsgruppen,  
Organisationskultur, Upplevelser och Integration. I resultatet framgick att informanterna 
anser att integration är en viktig faktor och tycker att det bör uppmärksammas av alla. Genom 
att informera alla inblandade på ett företag angående en nyanställning kan integrationen bli 
lyckad. Eftersom den nyanställda påverkas av arbetskamrater, arbetsmiljön och det första 
mötet med den rådande organisationskulturen är det viktigt att vara förbered innan den 
nyanställda kommer dit. Med hjälp av en introduktionsplan kan integrationen av en nyanställd 
förverkligas. 

Nyckelbegreppen i studien är Organisationskultur, Introduktion, Socialisation, Integration, 
Roller.



Abstract

The purpose of this study was to examine how new recruits are integrated into an 
organization. The study was made to get a picture of what role the site manager's have in the 
integration and to examine how the working group react when an new employee begins. But 
also to see how a new operational team is created when a new employee enters the 
organization. By taking some of the different perspectives a deeper understanding have been 
created. The material in this study consists of a qualitative approach, with eight interviews, 
plus a sample interview. The interviews have been made at two different companies in 
Malmö, where a working group in each company was selected. The theoretical frame of 
reference includes the theories of Erving Goffman describing, inter alia, the interaction in 
everyday life, the roles we take and the team. Göran Ahrne, Peter Hedström, Christine 
Roman, Mats Franzén describes the organizations functions. Of Otto Granberg and Sigvard 
Rubenovitz, we get a deeper picture of the importance of the introduction of a new employee 
at a company. Bengt Abrahamsson and Jon A. Andersen, Anthony Giddens and Andrew 
Brown takes up socializations process meaning. The result has been presented under the 
themes: Introduction, Working, Organization culture, Experiences and Integration. The 
results showed that the informants consider integration as an important factor and think it 
should be noted by all. By informing all involved regarding an employee the integration can 
be successful. As the new employees are affected by work colleagues, work environment and 
the first meeting of the prevailing organizational culture, it is important to be prepared before 
the new recruits arrive. With an introduction plan the integration of a new employee can be 
realized.

The key words in this study is the Organization culture , Introduction, Socialization,  
Integration, Role.



Innehållsförteckning

1 Inledning .................................................................................................................................7
Problemformulering                                                                                                                    ................................................................................................................  8  

Syfte och frågeställning                                                                                                                  ..............................................................................................................  8  
Begreppsdefinition                                                                                                                      ..................................................................................................................  9  

Material och Metod                                                                                                                         .....................................................................................................................  9  
Forskningsansats                                                                                                                         .....................................................................................................................  9  

Val av teori                                                                                                                                ............................................................................................................................  10  

Metod                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  10  

Urval                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  11  
Intervjuns genomförande                                                                                                           .......................................................................................................  11  

Studiens tillförlitlighet                                                                                                               ...........................................................................................................  13  

Etik och moral                                                                                                                           .......................................................................................................................  13  

2 Tidigare forskning                                                                                                                      ..................................................................................................................  14  
3 Teori                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  15  

Goffman – Jaget och maskerna                                                                                                 ............................................................................................  15  

Främre och bakre region                                                                                                        ...................................................................................................  15  

Team - Mänskligt och socialt jag                                                                                           ......................................................................................  16  

Organisation                                                                                                                              ..........................................................................................................................  16  

Introduktion                                                                                                                               ...........................................................................................................................  17  

Syftet med systematiska introduktionsrutiner                                                                       ...................................................................  18  

Vem bör från företagets sida engageras i introduktionsprogrammet?                                   ...............................  18  

Socialisation                                                                                                                              ..........................................................................................................................  19  

Socialisationsprocessen för den nyanställda                                                                          ......................................................................  19  

4 Resultat                                                                                                                                      .................................................................................................................................  21  
Introduktion                                                                                                                               ...........................................................................................................................  21  

Arbetsgruppen                                                                                                                           .......................................................................................................................  22  

Organisationskultur                                                                                                                   ...............................................................................................................  24  

Upplevelser                                                                                                                                ............................................................................................................................  25  

Integration                                                                                                                                 .............................................................................................................................  25  

5 Analys                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  26  
Introduktion                                                                                                                               ...........................................................................................................................  27  

Organisationskultur                                                                                                                   ...............................................................................................................  29  

Socialisation                                                                                                                              ..........................................................................................................................  30  



6 Diskussion och Slutsatser                                                                                                          .....................................................................................................  32  
Referensförteckning                                                                                                                      ..................................................................................................................  38  
Bilaga 1 - intervjuguide                                                                                                                ............................................................................................................  40  
Bilaga 2 - Intervjuguide                                                                                                                ............................................................................................................  42  
Bilaga 3 - Intervjuguide                                                                                                                ............................................................................................................  44  



1 Inledning 
Organisationer är idag ett aktuellt område som det forskas mycket inom. Organisation är ”en 
planmässigt inrättad sammanslutning av människor med syfte att nå givna mål” 1 

Organisationer kan sammanfattas i några generella drag ”mål, människor, struktur, aktivitet  
och kultur”2, dessa drag har ett ömsesidigt förhållande då de påverkar varandra. 

Organisationer har självexistens, vilket innebär att människorna inom en organisation kan 
bytas ut men organisationen fortsätter att existera. Däremot påverkas organisationen av 
medlemmarnas handlingar.3 Därför vill organisationsledningen vara medveten om vilka som 
får tillträde till organisationen. Många företag har rekryterare, för att anställa de individer som 
passar bäst in på just den arbetsplatsen. Det räcker inte alltid med meritförteckning och 
erfarenheter utan i många jobbannonser står det även att personlig lämplighet kan vara 
avgörande. Men det betyder inte att det alltid är så lätt att passa in och bli accepterad som 
nyanställd.  

När en individ blir anställd på ett företag accepterar denna att följa de regler och normer som 
existerar. Den anställda går även med på att låta sig kontrolleras av de ”andra” anställda då de 
har förväntningar på den ”nya”. Den nyanställda ger upp en del av kontrollen över sina 
handlingar och i utbyte får den ta del av de tillgångar anställningen medför. 4

Det kan vara ett problem att integrera de nyanställda med de anställda som funnits på 
företaget en längre period. Det är viktigt för företag att kunna få alla anställda att fungera 
tillsammans, prestera högt och trivas på sin arbetsplats. Det behöver inte betyda att det inte 
kan finnas intresseskillnader mellan de anställda men känslan av att vilja komma tillbaka ska 
vara av intresse för alla. 

Många menar att organisationskulturen är det som ”sitter i väggarna” i en organisation. Kultur 
definieras som ”tankemönster, uppfattningar, beteende, traditioner, ritualer” 5med mera. 
Organisationskultur definieras av Edgar H. Schein som ”ett mönster av grundläggande 
antaganden som delas av medlemmarna i en grupp och som dessa har lärt sig när den löst 
sina problem med extern anpassning och intern integration och som har fungerat tillräckligt 
bra för att betraktas som giltiga, och därför bör läras ut till nyanställda som det riktiga sättet 
att uppfatta, tänka och känna i relation till sådana problem”6. Genom organisationskulturen 
kan en organisation kontrolleras och övervakas. Ibland kan organisationskulturen växa fram 
självmant och andra gånger är det ledningen som visar riktlinjer för hur kulturen ska se ut på 
organisationen.7 Alla som är med i en organisation är medvetna om vad som gäller och hur 
man ska bete sig.                                                         

Integration innebär en ” process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av 
en sådan process.”8. I boken Organisation tar Bengt Abrahamsson och Jon A. Andersen upp 
en socialisationsprocess, det är en process som kan förklara hur den nyanställde integreras in i 
sitt arbete. Det finns tre faser som genomgås just vid nyanställning, dessa är: initialfasen,  

1 Abrahamsson B. & Andersen J.A, (2005). Organisation. 
2 Abrahamsson B. & Andersen J.A.  (2005).
3 Ahrne G. & Hedström P. (1999). Organisationer och samhälle.
4 Ahrne G. & Hedström P. (1999).
5 Abrahamsson B. & Andersen J.A. (2005).
6 Abrahamsson B. & Andersen J.A. (2005).
7 Ahrne G. & Hedström P. (1999).
8 http://www.ne.se/lång/integration/212264 - 2009-02-16
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mötesfasen samt metamorfosen. Det är dessa faser som avgör om individen vill stanna kvar i 
organisationen eller inte, samt om individen tar del av den befintliga organisationskulturen.9 

Mitt intresse för ämnet väcktes av en bekant då denna har eget företag. Företaget skulle 
anställa 30 nya arbetstagare och frågan som ställdes då var: ”hur ska man få alla anställda att  
integreras in i arbetet och prestera högt tillsammans?”. Detta fick mig att tänka till och vilja 
fördjupa mina kunskaper inom området. 

Problemformulering
Det finns en del forskare som betonar vikten med att integrera nyanställda på företagen. Det 
är fördelaktigt för ett företag att ha en introduktionsplan för att introduktionen ska lyckas. 
Introduktionsplanen medför en rad betydelsefulla fördelar som tas upp av bland annat 
Rubenowitz och Granberg. Rubenowitz menar att det första intrycket av företaget kan vara 
både positiv och negativ, det är även den grundinställning den nyanställda kommer ha under 
den närmaste framtid. Granberg understryker vikten med att redan under första tiden för en 
nyanställd skapa en process som underlättar övergången till de nya arbetskamraterna, 
arbetsuppgifterna samt den nya miljön. Abrahamsson och Andersson framför i boken 
Organisation en socialisationsprocess med tre olika steg som en nyanställd går igenom. I 
socialisationsprocessen intar den nyanställda den rådande organisationskulturen på företaget. 
Lyckas inte företaget socialiserade de nya in på företaget kan det leda till vantrivsel på 
arbetsplatsen vilket kan minska motivationen och prestationsnivån men kan även leda till att 
den anställda säger upp sig. Andrew Brown tar upp socialisationens formella och informella 
sida. Brown anser på samma sätt som Abrahamsson och Andersson, att en ny medlem måste 
skolas in i det sociala i organisationen. 

Denna studie utgår ifrån två olika stora företag i storstaden Malmö. Båda företagen använder 
sig av systematiserade introduktionsplaner som nämndes ovan för nyanställda. Det stora 
företaget hade ingen klar introduktionsplan för den nyanställda i början. I det mindre 
företaget får vi följa en nyanställd som genomgick introduktionsplanen. Med dessa företag 
som studieobjekt ska upplevelsen av situationen då en nyanställd kommer in av arbetsgruppen 
samt den nyanställda undersökas. Arbetsgivarens och övriga inblandades roll i 
introduktionsplanen ska också studeras. Av intresse är även att få en uppfattning om hur en ny 
fungerande arbetsgrupp skapas då en nyanställd kommer in på företaget. 

Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats blir följaktligen att studera hur den nyanställda integreras in i 
organisationen.

Utifrån mitt syfte har frågeställningar utvecklats:

• Vad gör en arbetsgivare för att en nyanställd ska integreras in på arbetsplatsen?
• Hur fungerar arbetsgruppen när en nyanställd kommer in i arbetet?
• Hur ska man få de anställda samt de nyanställda att bilda en ny fungerande 

arbetsgrupp?
9 Abrahamsson B. Andersen J.A.  (2005).
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Begreppsdefinition
Nyckelbegreppen i studien är organisation, organisationskultur, integration samt 
socialisation. Jag har även tagit med arbetsgruppen och nyanställd  då dessa två variabler är 
av betydande värde för min undersökning. 

Organisation är ”en planmässigt inrättad sammanslutning av människor med syfte att nå 
givna mål” 10 Organisationer kan sammanfattas i några generella drag ”mål, människor,  
struktur, aktivitet och kultur”11 dessa drag har ett ömsesidigt förhållande, då de påverkar 
varandra. 

Organisationskultur definieras av Edgar H. Schein som ”ett mönster av grundläggande 
antaganden som delas av medlemmarna i en grupp och som dessa har lärt sig när den löst 
sina problem med extern anpassning och intern integration och som har fungerat tillräckligt 
bra för att betraktas som giltiga, och därför bör läras ut till nyanställda som det riktiga sättet 
att uppfatta, tänka och känna i relation till sådana problem”12.

Integration innebär en ” process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av 
en sådan process.”13.

Abrahamsson och Andersen tar i boken Organisation upp en socialisationsprocess, vilket är 
en process som förklarar hur den nyanställde integreras in i sitt arbete. Det finns tre faser som 
genomgås just vid nyanställning, dessa är: initialfasen, mötesfasen samt metamorfosen. Det är 
dessa faser som avgör om individen vill stanna kvar i organisationen eller inte, samt om 
individen tar del av den befintliga organisationskulturen.14 

Definitionen av en arbetsgrupp är ”formella eller informella grupper, som tillkommit för att 
lösa arbetsuppgifter och som har viss varaktighet”15.

En nyanställd är en person som nyligen fått en anställning på ett företag. 

Motivation definieras som "de biologiska, psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, 
ger riktning åt och upprätthåller beteendet i olika intensitetsgrader i förhållande till 
måluppfyllelse".16

Material och Metod

Forskningsansats
Deduktiv forskningsansats är då forskaren utgår från en teori som han/hon vill testa genom 
den insamlade empirin. Induktiv forskningsansats är däremot då forskaren utgår från empirin 
som sedan anpassas till en lämplig teori för att tolka det som studerats.17

10 Abrahamsson B. Andersen J.A, (2005). 
11 Abrahamsson B. Andersen J.A, (2005). 
12 Abrahamsson B. Andersen J.A, (2005). 
13 http://www.ne.se/lång/integration/212264 - 2009-02-16
14 Abrahamsson B. Andersen J.A, (2005). 
15 Abrahamsson B. Andersen J.A, (2005). 
16 Kaufmann G & Kaufmann A, (2005) Psykologi i organisation och ledning.
17 Hellevik O. (1987) Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap. 
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I denna studie är utgångspunkten mer åt deduktivt forskningsansats håll, då en teoretisk 
referensram utvecklats och en förförståelse funnits inom forskningsområdet innan empiri 
insamling påbörjats. Intervjuguiden till den insamlade empirin utformades efter en förkunskap 
av ämnet som var i fokus. 

Syftet med denna studie är att studera hur en nyanställd integreras in i organisationen.  Med 
en deskriptiv ansats förklarar man hur något ser ut18, vilket i högsta grad är passande för 
denna studie.

Val av teori
Ottar Hellevik menar att genom problemställningens enheter och dess variabler kan relevant 
data anges.19 Efter syftets klargörande började sökandet efter relevanta teorier till studien. Via 
tidigare forskning och genomsökandet av sociologiska teorier i litteratur utvecklades en 
teoretisk referensram. Den teoretiska referensramen användes vid utformandet av 
intervjuguiden. Med hjälp utav problemställningen och intervjuguiden förändrades 
referensramen till en mer precis teori del då enbart teorier med relevans stod i fokus. 

Metod
Rolf Ejvegård definierar metod som "ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall 
skriva om och hur man ämnar behandla ämnet. Metoden påverkar och genomsyrar hela 
uppsatsen."20

Jarl Backman definierar kvalitativ forskningsmetod som det verbala skrivandet eller talandet. 
Instrumenteringen inom kvalitativ metod är "ordet"21 och människan är i centrum. Fokus 
ligger på individers "upplevelser, tolkningar och strukturerar en omgivande verklighet i 
relation till sina tidigare kunskaper och erfarenheter".22

Inom kvantitativ forskningsmetod  redovisas resultat i form av "mätningar, kvantifiering med 
hjälp av matematik och statistik". Metoden utformas och leder till observationer av numerisk 
typ enligt Backman.23

Till grund för min studie har jag valt att använda mig av kvalitativt forskningsmetod. Valet av 
kvalitativt forskningsmetod gjordes för att få en djupare förståelse av forskningsområdet. Om 
kvantitativ metod valts hade jag inte kunnat nå djupet som jag vill fånga i min studie. 
Kvantitativ metod är mer övergripande och mer inriktad på att statistik framförs, vilket inte är 
av relevans för min undersökning. Som tidigare tagits upp är syftet med min undersökning att 
studera hur den nyanställde integreras in i organisationen. Valet av att göra intervjuer har sin 
grund i att få informanternas egna upplevelser och tolkningar av nyanställningar och 
integrationen på arbetsplatsen. Avsikten är även att undersöka vad; Arbetsgivaren gör? Hur 
gruppen reagerar? samt Vad bör göras? För att kunna besvara dessa frågor har även teori inom 
området behandlats för att sedan knytas ihop med empirin i analysen. 

18 Ejvegård R. (2009) Vetenskaplig metod.
19 Hellevik O. (1987). 
20 Ejvegård R. (2003).
21 Backman J. (1998) Rapporter och uppsatser. 
22 Backman J. (1998).  
23 Backman J. (1998). 
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Urval
Matthew B. Miles och Michael A. Huberman menar att en studie måste avgränsas då allting 
inte går att studera. Genom att avgränsa urvalet sätts gränser för studiens slutsatser och 
påverkar dess trovärdighet.24 En population är alla de definierade undersökningsenheter som 
finns i studien enlig Miles och Huberman.25 Populationen i min studie är de nyanställda, 
medarbetarna samt platscheferna, förteckningen över populationen bildar en urvalsram26. 

Stefan Stukât skriver att valet av undersökningsgrupp innefattar, antingen en 
totalundersökning som omfattar alla eller en urvalsundersökning då man väljer ut en mindre 
grupp som ska representera helheten.27 Innan jag valt ut företagen så hade ett beslut tagits om 
att antalet informanter per arbetsgrupp ska vara fyra personer. En urvalsundersökning med 
fyra informanter ansåg jag vara rimligt för en kvalitativmetod med djupintervjuer. En 
totalundersökning i detta fall skulle bli för stort och övergripande vilket är olämpligt för 
denna studie.

Empirisk data har inhämtats från två olika företag, ett litet nischat internationellt företag samt 
ett stort internationellt företag i Malmö. Företagen var helt okända för mig och detta för att 
inte ha någon egen förförståelse, för att undersökningens neutralitet ska uppnås så gott det går 
och resultatet inte ska påverkas. Jag har valt att inte namnge företagen för att stärka 
informanternas anonymitet. Företagen namnges i uppsatsen som "stora företaget" och 
"mindre företaget".  

I de två företag jag valt ut kopplades jag per telefon till platschefen, därigenom bestämdes 
med telefon- samt Internetkontakt tid för intervjutillfällen. Tillsammans med platschefen kom 
vi fram till lämpliga informanter för undersökningen. Detta var ett lämpligt tillvägagångssätt, 
genom att fråga platschefen på företagen kunde jag sedan slussas vidare till relevanta 
informanter för studien. Eftersom det var svårt att i förväg veta om det kommer vara kvinnor 
eller män som är de nyanställda eller arbetsgruppen består av, valde jag att inte lägga någon 
vikt på genus perspektivet i min studie. Efter medgivande från platschef kontaktade jag i det 
mindre företaget alla tilltänkta informanter för att informera om vad intervjun handlade om. I 
det större företaget var det platschefen som stod för den korta informationen gällande 
undersökningen.

Intervjuerna gjordes med två olika arbetsgrupper som bestod av en nyanställd, en platschef 
samt två medarbetare. Som tidigare tagits upp valdes informanterna ut av platschefen, då den 
senast anställda blev intervjuad som den "nya" och två medarbetare som den nyanställda 
jobbar ihop med. Även platschefen på företagen intervjuades. Av mina totalt åtta informanter 
var det sex män och två kvinnor mellan 25-57 års ålder. 

Det är viktigt att vara medveten om den pågående finanskrisen i världen. På grund av 
lågkonjunkturen råder det stor arbetslöshet och många företag har just nu inga 
nyanställningar. Med hänsyn till krisen fick mitt urval av nyanställda komma att vara som 
tidigare tagits upp de senast anställda på företaget, de ”nyanställda” i undersökningen har 
jobbat på företagen drygt ett år då intervjuerna ägde rum. 

Intervjuns genomförande

24 Miles & Huberman. (1994). Qualitative Data Analysis.
25 Rosengren K.E. Arvidson P. (2002). Sociologisk metodik. 
26 Rosengren K.E. Arvidson P. (2002).
27 Stukât S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 
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Karin Widerberg preciserar syftet med kvantitativa intervjuer som "användandet av det 
direkta mötet mellan forskare och intervjuperson och det unika samtal som uppstår just i 
denna kontext". Intervjupersonens uppgifter, berättelser och förståelse är av stort intresset för 
forskaren. Kvalitativ intervjuform kan innehålla någon sorts fundering kring vad intervjun ska 
behandla och intervjuns form. Intervjufrågorna kan ibland se likadana ut till flera personer 
och möjligheten till kvantifiering utav svaren finns enligt Widerberg.28

Widerberg säger att en intervjuguide är den hjälpreda forskaren kan ha med under 
intervjusituationen29. Jag har valt att använda mig utav semistrukturerade intervjuer eller 
också kallade halvstrukturerade intervjuer. Genom att ha en intervjuguide med bestämda 
teman inom ämnesområdet kan ordningen på frågorna ställas på ett individualiserat vis med 
egna följdfrågor enligt Ejvegård30. Intervjuguiden har därför delats upp efter teman. De teman 
som användes i intervjuguiden för min undersökning är introduktion, integration,  
arbetsgruppen och upplevelser. Syftet med semistrukturerad intervju är att det ska finnas 
utrymme för att kunna föra ett samtal med informanterna. 

Hellevik skriver att ett frågeformulär bör prövas genom en provundersökning, där ett 
stickprov görs för att få fram de representativa frågorna inför den riktiga intervjun31. För att 
undvika ledande frågor eller missförstånd gjordes en provintervju. Provintervjun gjordes med 
min morbror för att testa frågorna. Provintervjun var behjälplig vid redigeringar som utfördes 
till slutgiltiga intervjuguiden. Det framställdes tre olika intervjuguider en för nyanställda, en 
för arbetsgivare samt en till medarbetarna. Utöver provintervjun gjordes åtta intervjuer, fyra 
informanter från vardera arbetsgrupp. Intervjuerna utfördes med enskilda individer för att 
informanterna inte skulle känna någon press eller bli nervösa. Detta är en viktig aspekt att 
vara medveten om så att en rättvis bild kan formas. 

Ejvegård beskriver att intervjuplatsen är en plats som informanten själv bör få välja för att 
känna sig trygg i den miljö man befinner sig i.32 I det stora företaget utspela sig intervjuerna i 
ett konferensrum som platschefen beslutade om. Då arbetsgruppen arbetar i ett öppet 
kontorslandskap och därför inte har enskilda kontor var detta passande. I det mindre företaget 
ägde intervjuerna rum i informanternas enskilda kontor, detta bestämdes av varje informant 
själv.   

I början av intervjun upplystes informanten om de etiska reglerna anonymitet, frivillighet och 
samtycke att delta samt rättighet att avbryta samarbetet när respondenten själv vill om detta 
skulle vara aktuellt.33 En presentation hölls om studiens syfte och frågeställningar. 
Informanterna tillfrågades om inspelning utav intervjun fick göras. Efter godkännande från 
informanternas sida bandades intervjuerna in som varade cirka 30-60 minuter. Avsikten med 
inspelning av intervju var för att mer aktivt kunna lyssna på informanterna och sedan kunna få 
så sanningsenlig bild som möjligt av vad som sagts på intervjun. 

Genom intervjuer med arbetsgivare, arbetsgrupp samt nyanställd samlades data in och för att 
inte gå miste om något ur sammanhanget transkriberades allt ut ordagrant. Efter transkribering 
av intervjuerna kunde en resultat del framställas i uppsatsen. I Analysen sammankopplades 

28 Widerberg K. (2002) Kvalitativ forskning i praktiken. 
29 Widerberg K. (2002). 
30 Stukât S. (2005).
31 Hellevik O. (1987).
32 Ejvergård R. (2003).
33 http:www.codex.se
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resultatet från intervjuerna med teorierna som sedan utmynnade till ett diskussions- och 
slutsats avsnitt.  

Studiens tillförlitlighet
Hellevik menar att validitet avser det man mäter och om det är relevant för den 
problemställning det handlar om. Om den data som samlas in verkligen är väsentlig för 
undersökningen.34För att få en hög validitet i studien har jag redan vid utformandet av syftet 
valt ut metod och mätinstrument för undersökningen. Då kvalitativ metod valts har intervjuer 
gjorts, och intervjuguiden har anpassats för att besvara syftet och frågeställningar. Med hjälp 
av en anpassad intervjuguide har jag kunnat ta till vara på intervjumaterialet på bästa sätt. 
Följdfrågor och utrymme för samtal i intervjuerna är också en bidragande faktor till en hög 
validitet. Under intervjun var jag noggrann med att vara tydlig med frågorna och hade en 
naturlig följd på dem. 

Hellevik skriver att med reliabilitet avses hur mätningarna gjorts och hur tillförlitlig och 
noggrant det genomförts.35 Genom att göra en provintervju vilket utmynnade i den 
intervjuguide som användes, har misstolkning av frågorna kunnat undvikas. Tydligheten 
under intervjun och frågornas naturliga följd är alla dessa faktorer bidragande till den höga 
reliabiliteten i studien. Intervjuguidens uppdelning i temaområden bestående av flera frågor 
har homogena svar kunnat utläsa. Informanternas syn på och upplevelser av de frågor som 
ställts hade som sagts liknande svar, men att ge objektiv bild av verkligheten kan vara svårt 
och därför bör man uppmärksamma att resultatet är summan av informanternas subjektiva 
berättelser. 

Etik och moral
Enligt Ejvegård behandlar etiken det man får göra samt det man inte får göra ur  ett 
principiellt synsätt. Moral menar Ejvegård är en egenskap hos individen som synliggör vilka 
handlingssätt, regler och normer som tillämpas av individen.36

Forskningsetik utgörs av forskarens egna etiska ansvar, då forskarens arbete styrs till viss del 
av tvingande regler och föreskrifter. Ansvaret ligger på forskaren att se till forskningens goda 
kvalité och att den är moraliskt genomförd.37 Inom"humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning" finns det fyra etiska principer som ska uppfyllas i en forskningsprocess. Dessa 
framkommer på CODEX hemsida och är; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.38

Genom att informera informanterna i början av varje enskild intervju om att deltagandet i 
intervjun är frivillig och att om de skulle vilja avbryta sin medverkan är detta möjligt både 
under och efter intervjun, vilket tillfredsställer informationskravet. Då alla informanter är 
myndiga, tillfrågades de om intresset fanns att ställa upp på en intervju där jag underströk att 
det var frivilligt. Informanterna valde att ställa upp på intervjuerna själva vilket uppfyller 
samtyckeskravet. Jag har valt att inte namnge företagen eller informanternas namn för att 
garantera deras anonymitet så gott det går. Däremot vet de som tillhör de särskilda 
34 Hellevik O. (1987).
35 Hellevik O. (1987).
36 Ejvergård R. (2003).
37 http://www.codex.vr.se 2009-05-18
38 http://www.vr.se 2009-05-18
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arbetsgrupperna om vilka som deltagit i studien, men genom att fingera alla namn är tanken 
att man inte ska kunna utläsa vem som sagt vad. Inspelning av intervjuerna som gjordes 
användes enbart i syfte för att föra ett samtal med informanterna och att viktig information 
inte skulle förbises. Inspelningarna transkriberades ordagrant för att kunna ge en rättvisande 
bild av vad som sagts under intervjuerna. Inspelningarna har förstörts efter att de 
transkriberats för att det ska vara omöjligt för utomstående att komma åt och kunna identifiera 
informanterna vilket uppfyller konfidentialitetskravet. Informanterna informerades om 
studiens syfte och att avsikten med deras medverkan i studien enbart är i 
forskningsändamålligt syfte, vilket återfinns i nyttjandekravet.

Anonymitet, frivillighet och samtycke att delta samt rättighet att avbryta samarbetet när 
respondenten själv vill om detta skulle vara aktuellt samt syftet med studien framfördes till 
samtliga informanter i början av varje enskild intervju. Detta för att tillgodose de etiska 
forskningsprinciperna, som jag i min undersökning i så stor utsträckning det går försökt 
uppfylla. Informationen av de etiska forskningsprinciperna framgick i början av varje intervju 
för att uppfylla god moral. 

2 Tidigare forskning
En introduktionsprocess för de nyanställda är en viktig faktor som tas upp i ett antal tidigare 
forskningsuppsatser. Tydliga introduktionsrutiner på en arbetsplats för nyanställda ska 
infinnas för att en socialisering och integrering ska äga rum. Eva Bengtsson, Johan Björnsson 
och Andreas Scheja skriver i uppsatsen Introduktion av nyanställda i ett IT-konsultföretag 
(2006) att företag måste sända ut signaler om betydelsen av introduktionsrutiner. Författarna 
tar även upp att genom introduktionen underlättas kunskapsproduktionen för de nyanställda 
och de kan därmed utföra arbetet. Författarna Ingela Karlsson och Frida Larssons uppsats om 
Företagskultur som managementverktyg (2006) undersöker hur man ska integrera och 
motiverar korttidsanställda. Författarna menar att företagskulturen kan ha en integrerande och 
motiverande funktion och bör användas som hjälpmedel. Företagskulturen måste vara stark 
och ett långsiktigt perspektiv bör finnas även för korttidsanställda för skapandet av integrering 
och motivering. I uppsatsen  De visade mig en plats och sen satt jag där (2003) skriven av 
författarna Kerstin Kallin och Ingela Pettersson som studerar nyanställda socialsekreterares 
integration på arbetsplatsen, framkommer den stora betydelsen med ett varmt välkomnande av 
nyanställda. För att behålla sin personal tycker författarna att en introduktionsplan bör 
utformas. I denna uppsats ska integrationen av nyanställda studeras ur ett sociologiskt 
perspektiv.
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3 Teori
I följande avsnitt kommer en presentation av de teorier som är av relevans i studien med 
bakgrund av mitt syfte. I teoriavsnittet framförs teorier av Erving Goffman som beskriver 
bland annat interaktionen i vardagslivet, de roller vi intar och teamet. Göran Ahrne, Peter 
Hedström, Christine Roman och Mats Franzén redogör för organisationens funktioner. Av 
Otto Granberg och Sigvard Rubenovitz får vi en djupare bild av introduktionens betydelse för 
en nyanställd på ett företag. Bengt Abrahamsson och Jon A. Andersen samt Anthony Giddens 
och Andrew Brown tar upp socialisationsprocessen innebörd. 

Goffman – Jaget och maskerna 
Vardagslivets interaktioner skildras av Erving Goffman som sedan sammanliknar det med ett 
scenframträdande. Det agerande vi har i det verkliga livet skiljer sig inte avsevärt från det 
scenframträdande  Goffman  tar  upp.  Däremot  har  ett  scenframträdande ett  manus  att  följa 
medan vi i vårt verkliga liv blir utelämnade då inget manus finns att följa. Genom en relation 
till en annan individ kan vi i det sociala verkliga livet veta vad som kan förväntas utav en 
situation då individen är fastställd på något sätt. Det som får individer att bli förvånade över 
någon annans agerande är då denne agerar oförväntat. Goffman menar att individen uttrycker 
sig genom två sätt, det ena benämner han "give expression" som är det individen sänder ut 
verbalt. Det andra som sker är "give off expression" vilket är det uttryck individen överför 
med  gester  och  mimik.39 De två  behöver  inte  alltid  stämma  överrens  med  varandra  men 
genom uttryckssätten kan situationen tolkas av andra. 

Det  är  viktigt  att  en  individ  lär  sig  en  mängd  olika  uttryckssätt  för  att  roller  ska  kunna 
uppfyllas som individen kommer bli tilldelad i livets olika situationer.40 Genom en roll ska 
även  uttryck  kunna  ges  för  att  den  ska  realiseras  inför  andra  individer.  Därav  innebär 
rolltagande att  individen  gör sig förstådd av vad som ska genomföras  och inte  endast  ge 
uttryck för sig själv. Interaktionen mellan rollteamet man är med i inverkar på den förväntade 
roll som man sedan lever sig in i vilket alstrar denna roll.41

Främre och bakre region 
Goffman skriver om att det finns en främre- och en bakre region, då främre är framme på scen 
och bakre regionen är bakom kulisserna. Scenen och teaterspelandet är som en metafor för att 
förklara det verkliga livet. Normer upprätthålls i den främre regionen, och delas in i två slags 
normer: hövlighetsnormer handlar om hur man ska behandla andra, samt dekorum som 
innebär hur man ska uppföra sig. Moraliska dekorum är regler och mål, instrumentella 
dekorum är mer självklara skyldigheter. I den bakre regionen kan den agerande framträda 
avslappnat och privat utan press från alla rollförväntningar. Gränsdragningen mellan den 
främre och bakre regionen bevarar en gällande social distans mellan individer. I vilken 
omfattning teamets agerande är formellt även i den bakre regionen berörs av 
sammansättningen av teamet där exempelvis kön, ålder och antal är av väsentlig vikt.42

39 Goffman, Erving. (1995). Jaget och maskerna. 

40 Goffman, Erving. (1995). 
41 Goffman, Erving. (1995). 
42 Goffman, Erving. (1995). 
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Team - Mänskligt och socialt jag 
Enligt Goffman är individens framträdande det mänskliga jaget, och interaktionen mellan 
människor det sociala jaget vilket författaren skiljer på.43 Olikheter inom ett team ses som 
något positivt som sammanför medlemmarna, de skapar ett ömsesidigt förtroende för 
varandra. Ett team är då medlemmarna samarbetar med varandra för att nå ett gemensamt 
mål.44 Om ett team ska fungera måste alla vilja nå målet tillsammans annars minskar 
möjligheterna för att lyckas. Samarbetet inom teamet måste tydliggöras både för medlemmar 
och andra för att skapa motivation, och även för att medlemmarna ska sträva åt samma håll. 
Samarbetet inom teamet kan fungera trots meningsskiljaktigheter om teamet tillsammans 
skapar teamanda. Gemenskapen och sammanhållningen inom teamet ökar genom solidaritet 
mellan medlemmarna. Väljer man att bryta mot teamets normer och värderingar eller att 
lämna det så förlorar man sitt medlemskap.45

Goffmans teori om team är i denna uppsats arbetsgrupperna som studerats i de två företagen.

Organisation
Individer har friheten att söka medlemskap till vilken organisation de vill men det avgörande 
beslutet tas av organisationens redan existerande medlemmar. Medlemskap i en organisation 
innebär acceptans och löfte från individen att uppfylla förväntningar som ställs.46

Ahrne, Roman och Franzén skriver att genom organisationer får människor ramar och villkor 
för sin interaktion, det är inte system eller samhälle som sätter upp dessa gränser. Motiv och 
resurser ges för människors handlingar av organisationer. Organisationer ger en kontinuitet 
samt utmärker gemensamma drag i interaktionen mellan människor.47 ”Grunden för alla 
organisationer är: tillhörighet, kollektiva resurser, regler och kontroll.”48 Det som 
kännetecknar organisationer är att människor antingen tillhör den eller står utanför. 
Tillhörighet innebär att anställda lovar att komma tillbaka samt att de får komma in igen. 49

Ahrne och Hedström påpekar att incitament är faktorer som motiverar gemenskapen och 
auktoriteten inom en organisation för att den ska fungera.  ”…ett antal sådana incitament:  
pengar eller andra materiella belöningar, prestige, utmärkelser, goda fysiska 
arbetsförhållanden, anpassning till rådande normer, tillfredsställelse av personliga ideal och 
värderingar samt en känsla av gemenskap och deltagande”.50  För att en individ ska finna 
möjlighet till karriär är högre lön en påverkande faktor men oftast behövs det även andra 
incitament som inspirerar. Ahrne, Roman och Franzén understryker att den största resursen i 
organisationer är anställdas motivation att vara med i en organisation och att stanna kvar och 
är den mest påverkande tillgången. 51

Ahrne, Roman och Franzén skriver att kultur är ett begrepp som innefattar föreställningar 
eller värden som gör att världen blir betydelsefull. Ur kulturen kan vi utläsa vad som är rätt 
och fel, bra och dåligt och hur världen är skapad. Till begreppet hör även känslor, saker vi 

43 Goffman, Erving. (1995). 
44 Goffman, Erving. (1995).
45 Goffman, Erving. (1995). 
46 G Ahrne & P Hedström. (1999)
47 G Ahrne, C Roman & M Franzén. (2003). Det sociala landskapet. 
48 G Ahrne, C Roman & M Franzén. (2003).
49 G Ahrne, C Roman & M Franzén. (2003).
50 G Ahrne & P Hedström. (1999).
51 G Ahrne, C Roman & M Franzén. (2003)
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eftersträvar samt de saker vi anser vara obehagliga.52 Ahrne och Hedström tar upp att inom en 
organisation finns normer och värderingar som tillsammans bildar incitamentet 
organisationskultur. Organisationskulturen bidrar till engagemang och sammanhållning i 
organisationen. Organisationskulturen är den informella sidan utav organisationen, den kan 
även frambringas avsiktligt av ledningen i verksamheten.53

Ahrne och Hedström framhåller att kontroll mellan anställda är en nödvändighet för att uppnå 
motivation. För att fortlevnaden av en organisation ska råda måste en kontroll i form av 
belöning vid goda prestationer samt motsatsen, bestraffning eller liknande vid icke 
accepterade prestationer uppfyllas, då människor i en organisation är i behov av varandra.54 

Problem inom organisationen hanteras oftast genom uppsättningen av mål.55

Positioner ska fyllas med människor, de ger en uppfattning om vilka arbetsuppgifter som ska 
göras, vilka regler som gäller, vilken officiell makt som följer med mera. Det är positionen 
som skiljer det mänskliga handlandet och organisatoriska handlandet åt, och fastställer 
människors handlingsvillkor.56 

Ahrne och Hedström skriver att organisationer oftast burkar ha någon sorts arbetsdelning och 
specialisering, för att på ett effektivt sätt kunna integrera de olika positionerna behöver 
organisationer utveckla bra kommunikationsvägar. Inom organisationer utvecklas ett speciellt 
språk, koder samt rutiner57, vilket gör att individen uppfattar omvärlden ur det inlärda 
perspektivet.58 Detta är ett sätt för organisationen att ha kontroll. Det finns olika sorters 
kontroll, ett sätt är ”diskret kontroll” då medlemmen styrs att uppmärksamma det som 
organisationen anser vara väsentligt, för att minska osäkerhet.59

Introduktion
Efter rekryteringsstadiet är det inte tillräckligt med att den nyanställda har goda 
förutsättningar enligt Rubenowitz  för att prestera högt i arbetet. Det är även viktigt med 
anpassningen till arbetsmiljön, till arbetsuppgift, ledning samt arbetskamrater som påverkar 
arbetsinsatsen och om den nyanställde trivs och känner motivation till att använda sina 
kvalifikationer. Även Granberg tar upp att introduktionen ska för den nyanställda underlätta 
övergången till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny arbetsmiljö.60 Granberg säger 
att det är viktigt att introducera arbetsuppgifterna då nyanställda oftast har ett psykologiskt 
behov av att uträtta något och inte känna sig som en efterhängsen person. Arbetsgruppen har 
stor betydelse för den nyanställda för känslan av trygghet, gruppens normer, värderingar samt 
förväntningar på den nya. Anpassningen till arbetsmiljön är viktig då den nyanställda får 
information om anställningsförhållanden, arbetsplatsen samt företaget.61 Rubenowitz tar upp 
att första intrycket av företaget och arbetsmiljön har stor betydelse i introduktionen och kan 
vara avgörande för grundattityden den nyanställda kommer ha under en längre period. Denna 

52 G Ahrne, C Roman & M Franzén. (2003).
53G Ahrne & P Hedström. (1999)
54 G Ahrne & P Hedström. (1999).
55 G Ahrne & P Hedström. (1999).
56G Ahrne & P Hedström. (1999).
57 G Ahrne & P Hedström. (1999).
58 G Ahrne & P Hedström. (1999).
59G Ahrne & P Hedström. (1999).
60 Granberg O. (2003). Personaladministration och organisationsutveckling.
61 Granberg O. (2003).
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grundinställning till arbetet kan både vara positiv eller negativ därför är det viktigt att den 
nyanställda får bra förutsättningar för anpassningen till det nya arbetet.62

"Med introduktion menas hela den process, under vilken en individ anpassas till en ny 
arbetssituation. med hjälp av systematiska introduktionsrutiner söker man göra de första 
intrycken positiva och underlätta för den nyanställda att skapa positiva relationer till sin 
omgivning".63

Syftet med systematiska introduktionsrutiner
Rubenowitz menar att genom en tämligen standardiserad och välplanerad introduktionsplan 
kan grundläggande informationsmoment garanteras och genom att en del av programmet kan 
utföras gruppvis kan stora företag göra en del besparingar per nyanställd. 

Syftet och målet med systematiska introduktionsrutiner är att från början skapa en positiv 
inställning till arbetsplatsen och informera om sådant den nyanställda måste känna till för att 
förebygga osäkerhet och främlingskap som denne kan känna. Dessa rutiner skapar garantier 
om kunskap som den nyanställda bör ta del av, vad företaget värderar som viktigt och relevant 
för alla anställda inom företaget. I många fall är introduktionen den enda internutbildning som 
finns inom ett företag och är därför av betydelse för snabbare inlärning och ökad arbetsinsats. 
Den nyanställdes kännedom om förhållanden och föreskrifter kan förebygga missförstånd och 
uppkomsten av konflikter. Förutsättningar för ökad arbetstrivsel skapas och 
personalomsättningen minskar om välanpassade introduktionsrutiner finns. Bristande 
information under introduktionen kan leda till en negativ bild av företaget som sedan kan 
bidra till att den nyanställda inte vill stanna kvar på företaget. Introduktionens genomgång av 
företagets säkerhetsföreskrifter och olycksfallsrisker kan minska uppkomsten av olyckor 
bland ovana nyanställda. 64

Vem bör från företagets sida engageras i introduktionsprogrammet?
Rubenowitz och Granberg skriver att i introduktionsprogrammet bör alla som den nyanställda 
kommer att komma i kontakt med på företaget vara engagerade, arbetsgruppen, chefen 
medarbetarna och övriga arbetskamrater.6566 I allmänhet planeras och administreras 
introduktionsprogrammet av personalavdelningen samt fackliga representanter på företaget. 
Den närmaste överordnade till den nyanställda har en stor betydelse under introduktionsfasen. 
En överordnares uppgift är att i stort presentera arbetsuppgifter, arbetsredskap samt 
arbetsrutiner för den nyanställda och kunna svara på frågor gällande arbetstider, lön och 
permission. Företaget och dess politik representeras också utav den överordnade.67 Även 
medarbetarna har en betydande roll vid introduktionen då de skapar arbetsgemenskapen och 
är bärare av de normer och värderingar som finns på företaget. 68

Många företag använder sig av företagsanpassade introduktionsplaner som är utformade som 
en "checklista" över de moment den nyanställde ska gå igenom. Med hjälp utav "checklistan" 
kan de olika momenten efterhand bockas av och med säkerhet blir inga moment uteslutna. Det 
är viktigt att momenten är färdigställda innan den nyanställda kommer för att den nyanställda 
ska ha möjlighet till anpassning och självständigt arbete på ett bra sätt.69

62 Rubenowitz S, (1978). Personaladministration och arbetspsykologi.
63 Rubenowitz S, (1978).
64 Rubenowitz S, (1978).
65 Rubenowitz S, (1978).
66 Granberg O. (2003).
67 Rubenowitz S, (1978).
68 Rubenowitz S, (1978).
69 Rubenowitz S, (1978).
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Det viktiga är således inte bara att den nyanställda fått information utan att individen 
sannerligen förstått de upplysningar som framförts, samt att denne inte känner sig osäker i sin 
nya roll som anställd.70 Det är även behövligt med en uppföljning efter en viss tids anställning 
på företaget för att se att den nyanställde kommit in i arbetet och ge svara på frågor som kan 
finnas.71

Socialisation
Socialisationen bidrar till att individer tar till sig attityder och värderingar i förhållande till 
olika företeelse enligt Anthony Giddens. Socialisationen är en process då barn och 
samhällsmedlemmar anpassas till de normer som existerar i det samhälle vi lever i. Även 
kulturen överförs genom socialisationsprocessen. Socialisationsprocessen kan delas in i två 
faser, den primära fasen och den sekundära fasen. Den primära fasen sker under barndomen 
och bidrar med den starka kulturella inlärningen då familjen är den mest influerande. Den 
sekundära fasen sker i senare ålder då det är andra som influerar individen som skolan, vänner 
och arbetskamrater. Dessa bidrar till individens kulturella uppfattning som värderingar, 
normer och åsikter. 72 

Socialisationsprocessen för den nyanställda
I boken Organisation har Bengt Abrahamsson och Jon A. Andersen skrivit om hur man ska 
bevara den bestående organisationskulturen som finns i ett företag. Författarna tar upp att då 
man ska anställa en ny på företaget görs valet inte enbart efter den som har mest kvalifikation 
inom området utan uppfattningar och individens förhållningssätt ska vara närliggande den 
befintliga organisationskulturen. Företagsledningens uttalanden samt handlingar skapar 
normer som bildas längre ner i organisationen. De anställda som inte tar till sig av företagets 
värderingar och attityder eller som har annorlunda värderingar och attityder jämfört med 
organisationens avlägsnas från organisationen.73 

Författarna menar att även om företaget är nöjda med den nyanställda så är det viktigt att den 
nyanställda kommer in i den sociala delen av organisationens liv.  Socialisering kallas den 
process den nyanställda går igenom för att anpassas in i organisationens sociala miljö. 
Socialiseringsprocessen innefattar tre olika faser som individen går igenom. 74

1. "Initialfasen, karakteriserad av de värdenormer, förhållningssätt och förväntningar som 
varje nyanställd har när vederbörande första gången kommer i kontakt med organisationen."75

2. ”Mötesfasen dvs. det som sker när den nyanställde först kommer till sin nya arbetsplats och 
möter de nya kollegernas normer och värderingar i organisationens kultur. Denna fas kan leda 
till att kontrasten mellan egna värderingar och de som finns i organisationen uppfattas som så 
stor och allvarlig att den nyanställde lämnar organisationen."76

3. "Metamorfosen, om den nyanställda stannar i organisationen kan det innebära att 
vederbörande i denna fas tar till sig de grundläggande värderingar som finns i organisationen 

70 Rubenowitz S, (1978).
71 Rubenowitz S, (1978).
72 Giddens A, (2007). Sociologi.
73 Abrahamsson B. Andersen J.A. (2005).
74 Abrahamsson B. Andersen J.A. (2005).
75 Abrahamsson B. Andersen J.A. (2005).
76 Abrahamsson B. Andersen J.A. (2005).
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och själv blir bärare av organisationskulturen. Den nyanställda har socialiserats, blivit en del 
av den sociala miljön."77    

Även Andrew Brown skriver om socialisationen av nya medlemmar som kommer in i 
organisationen. Brown menar att medlemmen måste "skolas in socialt" i organisationen, 
genom organisationens handlingsmönster och grundläggande värderingar ska den nya 
medlemmen ta del av dessa successivt. Brown menar att det finns en formell socialisation då 
man har ett inskolningsprogram. Och en informell socialisation som arbetskamrater och 
ledare överför till den nya medlemmen. Den informella socialisationen kan enligt Brown ge 
information till nya medlemmen som är mer relevant jämfört med den formella.78

77 Abrahamsson B. Andersen J.A. (2005).
78 Bruzelius L.H, Skärvad P.H, (2008) Integrerad organisationslära.
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4 Resultat 
Till grund för den empiriska data som samlats in ligger åtta intervjuer gjorda på två olika 
företag i Malmö, ett stort företag och ett mindre. Jag har valt att inte namnge företagen då 
detta inte är relevant i min studie. Företagens och informanternas namn fingeras även för att 
bevara deras anonymitet. Företagen uppkommer i texten som "stora företaget" och det 
"mindre företaget".  I vardera företag har jag valt att studera en arbetsgrupp med en platschef, 
en nyanställd samt två medarbetare. Resultatet presenteras under olika teman: Introduktion, 
Arbetsgruppen, Organisationskultur, Upplevelser och Integration.

Presentation av stora företaget:

Det stora företaget är ett internationellt företag med ca 60 000 anställda i 80 länder runt om i 
världen. Företaget har ca 4000 anställda i Sverige på ungefär ett 20-tal platser. På företaget 
som studerats är det totalt 580 anställda. I företaget finns det olika avdelningar som; 
produktion, logistik, distribution center, controller och site service.

Informanterna på det stora företaget består av båda könen som är mellan 44-57 år gamla. Den 
ena av medarbetarna som intervjuades har jobbat på företaget  i ca 8,5 år och den andra 
medarbetaren har varit på företaget i ca 29 år. Platschefen tillsammans med 
personalavdelningen ansvarar för introduktionsplanen för de nyanställda. Den nyanställda på 
företaget har jobbat där i drygt ett år då intervjun genomfördes. 

Presentation av mindre företaget:

Det mindre företaget är också ett internationellt företag i Malmö,  just nu är det 27 anställda 
på företaget. Det finns 10 verkstäder i Sverige, 3 i Danmark samt 2 i Finland sedan finns de 
även runt om i världen, England, USA, Tyskland, Tjeckien och Sydamerika är några. Det är 
ett nischat företag  i Malmö och företaget är uppdelad i två stora avdelningar, verkstaden och 
kontorsavdelningen.

Informanterna på det mindre företaget består av båda könen som är mellan 25-49 år gamla. 
Den ena av medarbetarna som intervjuades har jobbat på företaget i ca 23 år och den andra 
medarbetaren har varit på företaget i ca 27 år. Platschefen ansvarar tillsammans med 
personalavdelningen av introduktionsplanen för nyanställda. Den nyanställda på företaget har 
jobbat i drygt ett år då intervjun ägde rum. 

Introduktion
I det stora företaget använder man sig oftast av Manpower för att få kandidater inför en tjänst. 
Sedan är det antingen platschefen eller Manpower som kontaktar utvalda och frågar om 
intresset finns. Därefter har platschefen tillsammans med personalansvarige ett personligt 
möte med den tilltänkta kandidaten. De har idag en introduktionsmall om hur introduktionen 
ska gå till.  

I det lite mindre företaget är det platschefen som kontaktar den tilltänkte för tjänsten, 
dessutom skickas ett antagningspapper ut.  Personalchefen och personalansvariga ansvarar för 
första mötet med den nyanställda men man väljer även ut en fadder som ska hjälpa den 
nyanställda under dennes första tid på arbetsplatsen. Även det mindre företaget har ett 
introduktionsprogram för den nyanställda. 
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Båda företagen använder sig utav en introduktionsplan för de nyanställda med fasta punkter 
om hur de ska gå tillväga. Alla informanter tyckte att det var väldigt viktigt att ha en klar 
introduktionsplan innan den nyanställda kom till arbetsplatsen. För att de nyanställda ska 
komma in i arbetet på rätt sätt och lära sig från början. Företagen använder sig utav en 
"checklista" som beskriver vad den nyanställda ska gå igenom de första dagarna, sedan att en 
uppföljning ska göras inom 10 veckor. 

"/.../checklista som man prickar av säkerhetsföreskrifter, fackliginformation, matsalar, 
förmåner/.../ det körs utav personalavdelningen men chefen har också sin del i det 
naturligtvis att sätta in i jobbet och hela det köret/.../"         

De nyanställdas syn på introduktionsprogrammet var också positiv, en av de nyanställda 
tyckte det var till stor hjälp för att både komma in i arbetet och samtidigt i arbetsgruppen. 
Däremot tyckte en del informanter att förbättringar kunde göras i processen. En av de 
nyanställda underströk att det är viktigt att ha en färdig introduktionsplan innan en nyanställda 
kommer dit.

"/.../introduktionsplan att det verkligen är klart i god tid, innan att folk är vidtalade, har 
bokat upp och att man inte ändrar det/.../ fysisk arbetsplats data, telefon att det är beställt 
och klart på plats innan/.../ nu vet jag vad jag ska göra sen finns det alltid förändringar i det 
men då finns det i alla fall ett grundtänk det skulle kunna göras bättre."

Introduktionsprogrammet var inte klar då en av de nyanställda började på sin arbetsplats, det 
tyckte informanten att man borde ha dom två första veckorna. Den nyanställda säger att det 
betyder så otroligt mycket med en introduktionsplan och man får en känsla direkt av att någon 
tänkt åt en. 

Arbetsgruppen
Alla informanter tyckte det var positivt och kul att det skulle anställas en ny på deras 
arbetsplats. Några av informanterna sa att det var en roll i gruppen som fattades innan den nya 
kom in. Samarbetet med den nyanställda har fungerat bra i båda företagen. 

Arbetsgruppen i det stora företaget.

I det stora företagets arbetsgrupp hade informanterna olika uppfattningar om huruvida 
samarbetet och prestationsnivån förändrats överhuvudtaget sen den nyanställda börjat. En del 
av gruppmedlemmarna tyckte att det blivit bättre medan andra inte såg någon skillnad. Det de 
var eniga om var att den nyanställda var väldigt social och framåt vilket gjorde det enklare att 
kommunicera med varandra och arbeta ihop. 

"/.../vi människor är det någon som intresserar sig om lilla mig så känner jag alltid positivt 
för det är någon som bryr sig...så ja samarbetet i våran grupp har blivit mycket bättre och 
framförallt fungerat väldigt bra...det är väldigt viktigt med basen att man inte bara tänker 
business utan ser till dom människor som är bakom och vågar intressera sig för dom." 

För att motivera de anställda använde sig företaget på tjänstemannasidan utav PnD (Personal 
Development) som ger tydliga målsättningar för de anställda och uppnås dessa mål får man en 
bonus. Bonusen sågs som ett tecken på uppskattning för de anställda. PnD är även ett sätt att 
få alla de anställda att arbeta mot samma mål. Medarbetarna i arbetsgruppen tyckte definitivt 
att gruppen arbetade mot samma mål. En informant säger att det alltid är spännande med nya 
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medlemmar, informantens erfarenhet är att det nästan alltid är en kick uppåt då nya människor 
innebär nya idéer. Att motivationen förändrats till det bättre i arbetsgruppen sen den 
nyanställda börjat var alla eniga om. En informant menar att den nyanställda fyllde ett 
tomrum som behövdes både yrkesmässigt och även rollen i gruppen. Informanter säger att det 
blev bättre balans i gruppen och väldigt bra resultat. Enligt den nyanställda reagerade 
arbetsgruppen bra då denna säger att det är upp till den nyanställda om hur man vill bli 
mottagen av gruppen. Den nyanställda nämner att det är viktigt att man syns och vågar bjuda 
på sig själv. En annan sak som nämns är att det är viktigt att man vågar sitta ner och ta sig tid 
för folk.

"/.../i och med att jag bytt jobb en del gånger är det väldigt mycket upp till en själv som ny i 
gruppen/.../om du ska tas emot bra eller dåligt, det bestämmer du själv om du vill öppna upp 
för det, våga bjuda på sig själv/.../"

För att hålla ihop gruppen i det stora företaget anordnades även olika sociala aktiviteter som 
promenader in till Malmö för att ta en öl eller gå på afterwork och fotbollsmatcher. 
Arbetsgruppen jobbar i öppen kontorsmiljö, på så sätt sitter gruppen tillsammans vilket gör att 
gruppen tajtas ihop. Samtliga informanter tyckte att detta bidrog till att gruppen stärktes och 
blev mer ihopsvetsad. En informant menar att du försöker ha kul inget avancerat. 

"jag tycker sånt alltid ger för att du får lära känna folk på en helt annan dimension än vad du 
gör annars och lite grann är ju att vi går ut någon gång då och då en kväll/.../en lång 
promenad men det är viktigt det är en del av det sociala umgänget också, man hinner ju prata 
medan man går."

Arbetsgruppen i det mindre företaget.

Arbetsgruppen reagerade positiv i det mindre företaget när den nyanställda kom in och tyckte 
det var bra att det kom in några fler. I arbetsgruppen tyckte de att det blivit lättare att 
samarbeta och komma igång med projekt sen den nya kommit in. Detta eftersom den nya var 
väldigt social och då blev det lättare att fråga om hjälp och fokusera mer på att arbeta 
tillsammans för att nå bra resultat. Den nyanställda upplevde också att samarbetet och 
prestationsnivån på företaget förbättras sen denne kommit in.

"där får jag nog säga att en del blev bättre när jag kom in just då med anledning från den 
sociala biten/.../jag kommer in som en mer öppen person och mer jämn person enklare att 
prata med misstänker jag så att det kom faktiskt en tillströmning med folk och ja nu kan vi ta 
tag i det här/.../så nu blev det mera att man arbetar tillsammans och gick igenom frågor, 
problem och alltihopa/.../" 

Motivationen i denna arbetsgruppen ansåg alla var väldigt hög, den påverkades inte av att en 
ny blivit anställd. För att hålla motivationen uppe och även få samarbetet och prestationsnivån 
att vara hög hade företaget något som de kallade "kamratklubben". Där var de flesta på 
företaget medlemmar och klubben anordnar olika arrangemang för de anställda. 
Medlemskapet kostar dem 100 kr i månaden och med dessa pengar gör medlemmarna olika 
sorters aktiviteter som biljard och bowling men även resor för att svetsa samman 
arbetsgruppen. Den nyanställda på företaget tyckte detta var en väldigt bra idé, att ha en 
"kamratklubb" som bidrar till den "familjekänsla" de har på företaget. Platschefen på företaget 
sätter upp de mål som sedan delegeras ut till team ledarna som tydliggör dem för deras team. 
Att få klara mål var positivt och medarbetarna på företaget var överrens om att alla stäva mot 
samma mål då detta var något de hade jobbat med.

23



Organisationskultur
Vid intervjutillfället ställdes frågan om hur de personligen skulle beskriva 
organisationskulturen på deras företag. I svaren påträffades både likheter och skillnader i 
beskrivningarna av informanternas uppfattning av organisationskulturen som jag framöver 
försökt sammanfatta. De nyanställdas åsikter och uppfattningar om kulturen var i stort sett 
liknande som resterande arbetsgruppens, därför har jag valt att skriva allas uppfattningar till 
en text. 

Stora företaget

Det stora företaget beskrevs i termer av primitivt, hierarkiskt, traditionellt och gammaldags 
företag av informanterna i arbetsgruppen, men där var inte alla eniga. En informant tyckte inte 
alls det var hierarkiskt eftersom man kunde kontakta VD:n om frågor skulle uppkomma utan 
krångel. En annan informant menade att det inte fanns någon strukturerad organisationskultur 
eller organisationsmodell som ligger till grund för hur allt ska se ut, utan det är väldigt 
personbundet. En informant sammanfattade organisationskulturen:

"Traditionell, lite hierarkisk, för många lager, rätt så gammaldags det har speglats i 
framförallt relationer mellan fack och företag lite vi och dom...lite vi och dom är nog 
bra...arbeta i tjänstemän, fack, företag, kunder, leverantörer."

Däremot var alla eniga om att det inte finns någon speciell klädkod just i denna 
arbetsgruppen, det var väldigt vardaglig klädstil. Informanterna tyckte att stämningen i 
arbetsgruppen är väldigt avslappnad och man har "högt i tak". Det är viktigt att man skrattar 
och har kul på sin arbetsplats. De tyckte att det var en familjärstämning inom gruppen. De sa 
även att de går att prata med alla i vilken position som helst utan att fråga om godkännande 
från chefen. Samtliga informanter var överens om att stämningen på företaget är bra, och man 
säger "hej" till alla. Företaget lägger inte ner så mycket pengar och energi på utseendet av 
arbetsplatsen, men alla var eniga om att det inte var en så viktig del. Informanterna sa också 
att folk trivs bra på arbetsplatsen och de flesta stannar kvar och arbetar i företaget väldigt 
länge. 

Mindre företaget

I det lite mindre företaget beskrevs organisationskulturen på företaget som väldigt platt, 
nytänkande och öppen. Företaget är uppdelad i två stora avdelningar men alla umgås med 
alla, det finns inga grupperingar. Informanterna menade att det inte finns "vi och dom" utan 
på luncher och fikapauser sitter alla blandade med varandra. En informant säger att det inte är 
så att folk sitter och sneglar på varandra under lunchraster, så fungerar det inte på företaget. 
Ingen på företaget är "finare" än någon annan, det är ett litet företag och alla kan prata med 
alla oavsett position. En av informanterna menar att människorna är samma oavsett om de 
sitter på företaget i Göteborg eller någon annanstans. Informanten säger att det är samma 
människor på något sätt, lite speciella. Informanten vet inte om man blir det eller är det, denne 
tror att man formas lite, eller är anträffbar redan från början och kan passa in och så blir man 
mer och mer som företaget. Stämningen på företaget beskrev samtliga informanter som 
avslappnad och att det råder en familjekänsla. 

"/.../ här är ingen som oavsett var dom sitter nånstans är fin nog att dom inte kan gå in på 
verkstaden och ta tag i saker, menar jag har stått i princip hela dagen med före detta 
platschef som är här, och det är liksom ingenting sånt som här är olika grupper det kan jag 
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inte säga utan vi är så liten verkstad så vi inte har råd med det att ena är finare än någon 
annan."

Upplevelser
Minnen från första tiden på jobbet?

Minnen från första tiden på jobbet tyckte den nyanställda på det stora företaget handlade 
mycket om att det eventuellt var segt i början att komma igång, då denne inte hade tillgång till 
någon dator. Eftersom informanten bytt jobb en del gånger innan så upplevde denne att det 
inte var något överfallande positivt men definitivt inget jätte negativt just från den första tiden 
på arbetsplatsen. 

Minnen från första tiden på jobbet för den nyanställde på det mindre företaget var den 
överväldigande känslan "oj var det så här mycket". Informanten minns att det kändes väldigt 
svårt just i början men då det lärs in genom praktisk erfarenhet så är det bara att man får ta in 
allt successivt. Att det inte finns några krav på att det här ska du kunna om tre månader, 
kändes lättande tyckte den nyanställda. Att anställa och lära upp någon på företaget ansåg den 
nyanställda var en långsiktig investering vilket man kunde se på dem som hade kompetens 
inom området då de varit på företaget 20-30 år.

"/.../dom lämnar inte företaget utan dom trivs bra här."

Båda de nyanställda tyckte nu i efterhand då de varit på företaget under en lite längre period 
att det kan ta sin tid att komma in i allt men att det gör man. De nyanställda har jobbat på 
företagen i drygt ett år och kan fortfarande ibland ses som "den nya". Den nyanställda på det 
mindre företaget uttrycker sig så här:

"/.../en stark anledning till det är kulturen här är att man stannar kvar ganska länge/.../ så det 
kommer nog vara inrotat länge att man är den nya."

Integration
Hur ser man på integration?

Integration av nyanställda är en viktig faktor enligt samtliga informanter. En av informanterna 
menar att det är olika viktigt beroende på om du är helt ny eller om du har erfarenhet med dig 
från andra företag, informanten ansåg att de helt nya behöver en mer omfattande 
integrationsprocess. Många av informanterna tycker det är viktigt att den nyanställda går 
igenom integrationsprocessen för att bli en del av arbetet och en del av arbetsgruppen.

"För att det är många som har lång anställningstid och det gör att det inte är lika lätt att 
komma in i organisationen...sen är det inte lätt att komma som nyanställd överhuvudtaget 
även om det var längesen jag var det...du känner inte folk och du känner inte rutiner och det 
är egentligen det som är det tyngsta på ett företag de flesta kan ju sitt jobb mer eller mindre i 
början"

Den andra nyanställda tyckte det var väldigt bra med en checklista för de nyanställda och 
tyckte man skulle fortsätta på det viset framöver. Då vet man att alla får samma information 
och en grund inför kommande arbete. Den nyanställda säger att personalen är kunnig på 
företaget och kan tillrätta visa och vägleda, och att checklistan faktiskt fungerar jätte bra.
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På frågan om vad platschefen gjorde för att de nyanställda skulle känna sig välkomna? 
Svarade de båda nyanställda att det var välkomnande att bli presenterad för de övriga 
anställda, samt att få gå runt och hälsa vilket ansågs jättepositivt. Sen att de övriga anställda 
visste om att de nyanställda var på väg och skulle börja där var också en positiv grej.

"/.../hörde att du var på väg och kul att du är här/.../"

I introduktionen på arbetsplatsen hade platschefen på det stora företaget varit till stor hjälp för 
den nyanställda då möten bokades upp med de personer som den nyanställda skulle träffa, 
därefter var det självständigt arbete som gällde för den nya. Platschefen tillsammans med 
personalansvariga presenterade företagets mål och policy i det stora företaget.

I introduktionen på arbetsplatsen på det mindre företaget var det rundvandringar, 
presentationer av medarbetare alltså presentation av företaget i stort. Den praktiska biten fick 
den nyanställda av den som haft samma tjänst tidigare. Även policys och mål presenterades av 
den som haft tjänsten innan den nyanställda kom in på samma tjänst i det mindre företaget. 

De nyanställdas förväntningar?

De förväntningar som den nyanställda hade innan de började på företaget var olika. Den 
nyanställda på det stora företaget hade positiva förväntningar. Den nyanställda säger att 
varumärket står för mycket positivt därför var dennes förväntningar positiva just på att 
komma in på en så pass stor koncern. Den nyanställda på det stora företaget tycket att 
förväntningarna uppfylldes till viss del, förväntningarna på att det var en stor och 
framgångsrik koncern uppfylldes. Dock var utseendet av arbetsplatsen inte som förväntat. 
Den nyanställda beskriver att det är gammalt och slitet, den nyanställda är van att jobba på 
företag som lägger ner mer pengar på att ha snyggare lokaler. 

De normer och värderingar som finns på företaget delades i det stora hela av den nyanställde 
på det stora företaget. Sen tyckte den nyanställda att det var mycket som är lite "gammalt och 
dammigt och mossigt", dessa normer delade inte informanten. Företaget har funnits väldigt 
länge och därför har de sina normer och värderingar, förändring är det inte alla som vill ha. 
Däremot kände inte informanten att "det här är helt galet" eller att någon konflikt uppstod. 

Den nyanställda på det mindre företaget förväntade sig att det skulle bli en hel del att lära sig i 
och med att det är ett nischat företag. Företaget utbildar själva de som anställs och det finns 
inte så mycket litteratur inom området, av den orsaken förväntade sig den nyanställda att ha 
mycket att göra. Förväntningarna som fanns innan den nyanställda på det mindre företaget 
började stämde helt överrens med hur det var. Den nyanställda säger att det blev mycket att 
lära och mycket att göra, så det var precis som denne hade tänkt sig. 

Normer och värderingar för den nyanställda i det mindre företaget var oerhört enkelt att 
komma in i. De på företaget är väldigt frispråkiga och öppna, även uppe på huvudkontoret 
tycker den nyanställda. Den nyanställda ansåg att det var mer förvånande åt andra hållet om 
hur öppet och frispråkigt det egentligen var. 

5 Analys
I analysen har jag utgått från de begrepp samt teorier som tagits upp tidigare. Begreppen 
organisation, organisationskultur, integration samt socialisation, arbetsgruppen och de 
nyanställda är i fokus. Teorierna som presenteras i teoriavsnittet återkopplas här till resultatet 
för att kunna besvara syfte och frågeställningar. 
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Introduktion
Såsom Rubenowitz79 och Granberg80 tar upp i sina teorier om att en introduktionsplan är en 
nödvändighet, har även dessa företag tillämpat en sådan. De flesta informanter tar upp 
argumenten som Rubenowitz81 och Granberg82 förespråkar. Arbetsgrupp, arbetsuppgifter, 
säkerhetsföreskrifter, facklig information, arbetsmiljö och arbetsplatsen är punkter som finns 
med i checklistan på företagen. Majoriteten anser att man som ny ska få chansen att på ett bra 
sätt anpassas till det nya arbetet med hjälp av en introduktionsplan. På företagen har 
personalchefen i samråd med personalavdelningen ansvar för introduktionen, som även 
Rubenowitz83 beskriver att det i allmänhet brukar gå till.  Granberg84 och Rubenowitz85 menar 
att introduktionsplanen kan vara utformad som en checklista, informanterna fann detta väldigt 
betydelsefullt. Informanterna menar att med hjälp av en checklista går man inte miste om 
viktig information och alla får samma information. 

Rubenowitz86 tar upp målen och dess syfte med en introduktionsplan, då det först och främst 
är ett hjälpredskap för att påverka den nyanställdas första intryck av arbetsplatsen. En av de 
nyanställda fick ett negativt intryck just för att introduktionsplanen inte var klar när denne 
började. Däremot blev den nyanställda väldigt bra bemött av medarbetare och kunde med 
hjälp av den erfarenhet som denne besitter ta egna initiativ till eget arbete. 

Rubenowitz87 och Granberg88 tar upp att under introduktionen bör alla som den nyanställda 
kommer att komma i kontakt med involveras. På företagen hade de övriga anställda 
informerats om att en nyanställning skulle ske. De två nyanställda hade en positiv syn på att 
alla var medvetna om deras ankomst och välkomnades varmt av de anställda. Genom att 
arbetsgruppen involveras i introduktionsstadiet kan den nyanställda ta del av de normer och 
värderingar som råder i företaget enligt Rubenowitz89. De nyanställdas egna normer och 
värderingar delades med företagets i det stora hela. 

Platschefens uppgift i frågan är enligt Granberg90 och Rubenowitz91 att introducera 
arbetsuppgifter, arbetsredskap och arbetsrutiner men även gå igenom arbetstider, lön, 
permission och företaget i det stora hela. I företagen framkommer från de nyanställda att 
platschefen varit tillfredställande i dessa frågor. Den nyanställda på det mindre företaget  
berättar däremot att arbetsuppgifter samt företagets policy och mål presenterades av den som 
hade tjänsten före denne. 

Som  Goffman92tar  upp  så  tilldelas  individen  en  roll  i  teamet  som  påverkas  av  övriga 
medlemmar.  I  denna  roll  ska rolltagaren  kunna uttrycka  båda  sig  själv  och  vad  som ska 
utföras. Enligt informanterna saknades en roll i deras arbetsgrupper och den nyanställda fyllde 

79 Rubenowitz, S. (1978).
80 Granberg, O. (2003).
81 Rubenowitz, S. (1978).
82 Granberg, O. (2003).
83 Rubenowitz, S. (1978).
84 Granberg, O. (2003).
85 Rubenowitz, S. (1978).
86 Rubenowitz, S. (1978).
87 Rubenowitz, S. (1978).
88 Granberg, O. (2003).
89 Rubenowitz, S. (1978).
90 Granberg, O. (2003).
91 Rubenowitz, S. (1978).
92 Goffman, E. (1995).
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ut tomrummet som fanns. Den rollfigur som de nyanställda anammade blev en mer social och 
samarbetsvillig roll med sinne för förändring och upplärning enligt informanterna. Goffman93 

menar att individers "give expression" och "give off expression" tillsammans bidrar till det 
uttryck motparten uppfattar. De nyanställda på företagen tog emot och sände ut uttryck som 
gjorde att situationen från båda hållen kunde uppfångas. Vilket bidrar till  att  parterna kan 
förstå varandra och jobba ihop. 

Goffman94 menar att scenframträdande (det mänskliga jaget) inte är samma sak som 
interaktionen mellan människor (det sociala jaget). När en individ utför sina arbetsuppgifter så 
intar den en professionell roll, vilket gör att individen inte alltid kan låta känslorna styra, utan 
är tvungen att agera på ett speciellt sätt. Ett exempel kan vara om individen har rollen som 
chef och måste ta ansvar för sin personal, eller rollen som operatör då medföljer viss 
tidsschema eller en viss process, detta bidrar till den formella rollen. För att fungera inom ett 
team eller arbetsgruppen måste medlemmarna sträva mot samma mål. På det stora företaget 
använde de sig utav något som kallas PnD (Personal Development). Genom PnD fick de 
anställda klara målsättningar och samtliga tyckte att de arbetade mot samma mål. Även på det 
mindre företaget klargjordes målen av personalchef samt teamledare, vilket bidrog till att 
arbetsgruppen arbetade mot samma mål. Ur Goffmans95 argument tolkas här att 
arbetsgruppens starka uppfattning om att sträva mot samma mål får gruppen att fungera. 
Enligt Goffman96 ökar motivationen genom förtydligande av samarbetet mellan medlemmarna 
inom teamet. I det stora företaget menar man att genom PnD klargörs de anställdas samarbete 
också. Samtliga i det mindre företaget anser att samarbetet förbättrats i samband med den 
nyanställning som gjorts vilket tyder på kännedom av samarbetet. 

Genom solidaritet ökar även gemenskapen och sammanhållningen i teamet enligt Goffman97. 
Det stora företaget anordnar olika sorters aktiviteter såsom afterwork och fotbollsmatcher 
vilket är en bidragande faktor till ökning av gemenskap och sammanhållning mellan 
gruppmedlemmarna. Även den öppna kontorsmiljön var en positiv faktor i informanternas 
ögon då det gynnade sämjan och stärkte samhörigheten. I det mindre företaget finns en 
kamratförening som anordnar olika  aktiviteter för de anställda. Biljard, fester, resor och 
middagar var några av aktiviteterna som bidrar till den starka sammanhållningen och 
gemenskapen, som också tas upp av Goffman98.   

Den främre regionen som Goffman99 tar upp är den region som en nyanställd först möter då 
den kommer in i en organisation. Det innebär normer om hur man ska uppföra sig och 
behandla andra. De moraliska dekorum som Goffman100 talar om är de regler och mål som 
finns i företaget. De instrumentella dekorum är de anställdas skyldigheter om att exempelvis 
ta vara på företagets redskap. Den bakre regionen kan vara under fikapauser och lunchraster 
för de anställda, då man visar upp en mer avslappnad fasad. Hur informellt det blir påverkas 
av den befintliga gruppens sammansättning. Informanter från båda företagen framhöll väldigt 
tydligt att det är en oerhört öppen och avslappnade stämning i grupperna.  

93 Goffman, E. (1995).
94 Goffman, E. (1995).
95 Goffman, E. (1995).
96 Goffman, E. (1995).
97 Goffman, E. (1995).
98 Goffman, E. (1995).
99 Goffman, E. (1995).
100 Goffman, E. (1995).
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Ahrne, Roman och Franzén101 skriver att genom organisationer får människor ramar och 
villkor för sin interaktion samt motiv och resurser ges för människors handlingar. 
Organisationer ger en kontinuitet, samt utmärker gemensamma drag i interaktionen mellan 
människor. Detta kanske inte är något som individerna tänker på, en av informanterna 
beskriver att man är likadana inom företaget och lite speciella. Informanten säger att "jag vet 
inte om man blir det eller är det" utan tror att man formas eller är anträffbar redan från början. 
Organisationens handlings- och kommunikationsramar för de anställda har nått ut och formats 
till ett gemensamt ramverk som Ahrne, Roman och Franzén102 pratar om. 

Belöning vid goda prestationer samt bestraffning vid ej accepterade prestationer bör finns 
enligt Ahrne och Hedström103 för att en organisation genom kontroll ska kunna fortleva. 
Ahrne och Hedström tar upp vikten med att använda sig av incitament för att motivera de 
anställda. I det stora företaget, där man använder PnD för att förtydliga målsättningar, 
tillkommer en bonus för de anställda som uppnår målen. Det är ett incitament som ökar 
motivationen för att lyckas och en sorts kontroll från företagets sida. Arbetsmiljön på det 
stora företaget var väldigt slitet men det vägdes upp av den öppna kontorsmiljön som 
medlemmarna satt i som var en motiverande faktor. I det mindre företaget var det en stark 
känsla av gemenskap där incitamentet för motivationen var den rådande familjekänslan på 
företaget. Samtliga informanter i det stora företaget kände av en familjekänsla som fick dem 
att vilja stanna kvar. I det mindre företaget finns känslan av att man gör saker tillsammans 
utan att det finns några gränser mellan de olika avdelningar. Även den platta 
organisationsstrukturen bidrar till att alla är delaktiga.  

Organisationskultur
I det stora företaget uppfattades organisationskulturen av samtliga som primitivt, hierarkiskt, 
traditionellt och gammaldags. De tog även upp en känsla av "vi och dom" när de pratade om 
tjänstemän, fack, företag, kunder och leverantörer.  Men den familjära stämningen, den 
vardagliga klädkoden och värdet av att skratta och ha kul är av stor betydelse just i denna 
arbetsgrupp. Något som uppfattades som positivt var att man kunde prata med alla inom 
företaget oberoende av position. Alla punkter som informanterna tog upp i deras 
beskrivningar bildar tillsammans den rådande organisationskultur som finns på deras företag. 
Genom organisationskulturen har företaget lyckats påverka alla anställda och deras 
uppfattningar då flertalet informanters beskrivningar var väldigt lika. Organisationskulturen är 
även den faktor som medverkar till att individer som delar dessa uppfattningar blir kvar på 
företaget under en längre tid. 

Organisationskulturen på det mindre företaget uppfattades som väldigt platt, nytänkande och 
öppen. Oberoende av att företaget är uppdelad i avdelningar framgick det av samtliga 
informanter att alla umgås med alla och ingen "vi och dom" känsla finns. Avslappnad och 
familjär stämning var hur informanterna uppfattade sin organisation. En av informanterna tog 
upp att det inte bara är företaget i Malmö som har denna kultur utan alla företag inom samma 
koncern är likadana. Genom att sammanfatta den bild informanterna målar upp kan här en del 
av organisationskulturen synliggöras. Likheten av bilden informanterna ger av företaget visar 
på att organisationskulturen nått ut till alla anställda. De anställda, lik det stora företagets, 
stannar kvar oerhört länge på företaget. 

101 Ahrne G. & Roman C. & Franzén M. (2003).
102 Ahrne G. & Roman C. & Franzén M. (2003).
103 Ahrne G. & Hedström P. (1999).
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Ahrne och Hedström104 menar att genom organisationskulturen som bildas på företagen 
frambringas sammanhållning och engagemang i gruppen, detta kan man utläsa i 
informanternas berättelser om den starka familjekänsla som finns. Informanterna ser världen 
ur företagens organisationskulturer då de pratar om vad som är bra och dåligt på företagen, 
samt vad man får och inte får göra på samma sätt som  Ahrne, Roman och Franzén105 

beskriver det. Kulturen i organisationen frambringar känslor hos individerna som visar på vad 
de tycker om, exempelvis att man kan prata med vem som helst inom företagen oavsett 
position är mycket positivt. Men det visar även på känslor som individerna anser vara 
obehagliga ett exempel kan vara i det stora företaget där det finns en "vi och dom" känsla. 

Såsom Schein106 tar upp i sin definition av begreppet organisationskultur kan informanternas 
acceptans av de grundläggande antaganden som inlärts genom "extern inlärning och intern 
integration" på företagen tydas. Sätten att uppfatta, tänka och känna i olika situationer har 
lärts ut även till de nyanställda. De nyanställdas uppfattning av den rådande kulturen i 
organisationen är i princip den samma som övriga anställdas. Detta tyder på att de nya 
medlemmarna också tagit del av kulturen med dess normer och värderingar vilket Schein107 

menar bör göras. 

Ahrne och Hedström108 påvisar vikten av positioner då dessa tydliggör de anställdas klara 
besked om arbetsuppgifter, regler som gäller samt den officiella makt positionen innebär. 
Genom positionen menar Ahrne och Hedström109 att individens handlingsmotiv klargörs. 
Informanterna är väl medvetna om de olika positionerna, vilket bidrar till att de kan utläsa det 
organisatoriska handlandet. Medvetandet av det organisatoriska handlandet medverkar till 
integrering av positioner med hjälp av bra kommunikationsvägar. Då informanterna är tydliga 
med att oavsett position kunna vända sig till alla inom företaget, kan här tolkas att företagen 
lyckats åstadkomma starka kommunikationsvägar. Ahrne och Hedström110 framför att språk, 
koder samt rutiner inom företagen utvecklas och detta framkommer tydligt av informanternas 
berättelser. Från företagets sida är detta ett sätt att ha kontroll och en metod för att minska 
osäkerhet bland medlemmar menar Ahrne och Hedström111.

Socialisation
Anthony Giddens112 använder sig av en socialisationsprocess för att förklara individens 
tilltagande av attityder och värderingar gentemot olika företeelser. Det är en process som 
anpassar individen till de normer som råder på företaget, vilka överförs genom kulturen. I 
organisationer är det den sekundära fasen av socialisationsprocessen man menar då 
arbetskamrater är de mest influerande. 

Abrahamsson och Andersen113 skriver om den nyanställdas socialisationsprocess, då företag 
genom denne kan bevara organisationskulturen. Författarna menar att redan då företag ska 
rekrytera uppmärksammas individens förhållningssätt och jämförs med organisationskulturen. 

104 Ahrne, G. & Hedström, P. (1999).
105 Ahrne, G. & Roman C. & Franzén M. (2003).
106 Abrahamsson B & Andersen J.A. (2005).
107 Abrahamsson B & Andersen J.A. (2005).
108 Ahrne, G. & Hedström, P. (1999).
109 Ahrne, G. & Hedström, P. (1999).
110 Ahrne, G. & Hedström, P. (1999).
111 Ahrne, G. & Hedström, P. (1999).
112 Giddens A. (2007).
113 Abrahamsson B. & Andersen J.A. (2005).
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Den nyanställdas anpassning till den sociala miljön är mycket viktig för att individen ska vilja 
stanna kvar. De individer som inte anpassas till organisationens sociala miljö stannar inte kvar 
menar Abrahamsson och Andersen114. 

Abrahamsson och Andersen115 tar upp tre olika faser en nyanställd genomgår. Första fasen 
kallar författarna för initialfasen som är den nyas värdenormer, förhållningssätt och 
förväntningar då denne först kommer i kontakt med företaget. Den nyanställda på det stora 
företaget hade förväntningar om att företaget stod för ett varumärke som representerade 
mycket positivt. Denne nyanställda hade höga förväntningar om att komma in i en så pass stor 
koncern. På det mindre företaget hade den nyanställda förväntningar om att det skulle bli 
mycket att lära sig just för att det var ett nischat företag. 

Den andra fasen som Abrahamsson och Andersen116 tar upp är mötesfasen. Mötesfasen 
innebär allt som händer då den nyanställda möter den rådande organisationskulturen och 
medarbetarnas normer och värderingar. Om inte den nyanställdas normer och värderingar 
stämmer överrens med organisationens så kan det leda till att man lämnar företaget enligt 
Abrahamsson och Andersen117. De nyanställda på företagen har varit anställda i drygt ett år 
samt uttalar sig om att de i det stora hela instämmer med organisationens normer och 
värderingar, vilket visar på att mötesfasen var lyckad. Även om den nyanställdas 
förväntningar av det stora företaget inte tillfredsställdes till 100% så upplevdes inga 
konstigheter.

Tredje fasen i socialisationsprocessen för nyanställda är metamorfosen. Denna fas innebär att 
den nyanställda tar till sig de grundläggande värderingar som råder i organisationen och blir 
bärare av kulturen i organisationen. Som tidigare tagits upp har de nyanställda varit på 
företaget drygt ett år. Nu i efterhand kan man se att socialiseringen av de nyanställda har 
genomförts och nått sitt mål. De nyanställda på företagen har blivit bärare av den rådande 
organisationskulturen och är idag en del av den sociala miljön som Abrahamsson och 
Andersen118 pratar om. 

Andrew Browns119 syn på den formella socialisationen är företagens redan färdiga 
introduktionsplan, då genom ett färdigt program skolas de nya in socialt i organisationen. Den 
informella socialisationen har de nyanställda fått från sina medarbetare på företaget. Brown120 

menar att det är den informella socialisationen som bidrar med mest relevant information. 
Medarbetarnas engagemang i introduktionsstadiet tillförde denna sortens information enligt 
informanterna. 

Integration är  "en process som innebär att skilda enheter förenas; även resultatet av en 
sådan process". Av informanterna framförs vikten av integration av nyanställda på företagen. 
Graden av hur mycket en individ måste integreras in, beror på hur ny denna är. Beroende på 
hur mycket erfarenhet en individ har bör integrationsprocessen anpassas efter detta säger en 
informant. Denna integrationsprocess bidrar till att de nyanställda blir en del av arbetet och 
arbetsgruppen enligt informanterna. 

114 Abrahamsson B. & Andersen J.A. (2005).
115 Abrahamsson B. & Andersen J.A. (2005).
116 Abrahamsson B. & Andersen J.A. (2005).
117 Abrahamsson B. & Andersen J.A. (2005).
118 Abrahamsson B. & Andersen J.A. (2005).
119 Bruzelius L.H. & Skärvad P.H. (2008). 
120 Bruzelius L.H & Skärvad P.H. (2008).

31



6 Diskussion och Slutsatser 
Målet med denna studie har varit att fokusera på den nyanställda på ett företag och se hur den 
integreras in i organisationen. Genom att belysa det från den nyanställdas perspektiv men 
även få en inblick på arbetsgruppens upplevelser och platschefens syn på integration har 
tanken varit att skapa en generell förståelse för organisationer. Resultatet är unikt för just 
dessa två företag men kan på ett liknande sätt även se ut så i andra organisationer. Då de 
studerade arbetsgrupperna är två helt oberoende företag med olika verksamheter och storlekar 
kan likheter inom dessa generaliseras. Dock är det svårt att säga att det fungerar så i alla men i 
det stora hela. 

Genom att analysera det stora- och det mindre företagets syn på integrationen kan jag tyda att 
integration är en viktig punkt för företagen. Att integrera nyanställda är ett område som 
många företag lägger stor vikt vid, men det är inte alla som inser den effekt som följer. Det är 
en storstad som är i agendan med människor som inte känner varandra och skall börja jobba 
ihop. Därför är det särskilt viktigt att de anställda på företaget skapar en gemenskap och 
strävar mot samma mål. Gör företagen detta möjligt från början av varje anställning kan de 
lyckas med att få individer att stanna kvar på företaget. Väljer de nyanställda att stanna kvar 
inom ett företag betyder det att en bra socialisering verkställts som sedan går hand i hand med 
den nyanställdas integrationen på företaget. 

En lyckad socialisering av nyanställda innebär att den nya blir bärare av organisationens 
kultur, normer och värderingar. För att bli en del av gemenskapen är detta en ytterst viktiga 
faktorer. Då man söker sig självmant till de jobb man vill ha, är det individen själv som 
accepterar att ta del av kultur, normer och värderingar. Detta tas upp av Ahrne och 
Hedström121 som klargör att medlemskapet i en organisation medför acceptans av 
förväntningar som ställs av de andra medlemmarna. De nyanställdas förväntningar och 
personliga kulturer måste någorlunda möta organisationens, blir det för stort glapp kommer 
individen inte trivas och därför avsluta sin anställning  tror jag. Om företagen tidigt tar tag i 
socialiseringen kommer trivsel öka, inte bara för den nyanställda utan även för medarbetarna 
som påverkas av en nyanställning som sker enligt min uppfattning. Det stora- och det mindre 
företaget har lyckats på grund av att snabbt upplysa de nyanställda om både den formella och 
informella sidan av organisationen tror jag. Rubenowitz122 och Granberg123 underströk båda att 
alla bör vara involverade i nyanställningen. Det är troligtvis en av de viktigaste punkterna då 
den nyanställda tidigt kan bli en del av arbetsgruppen och arbetsplatsen, liksom att den roll 
som tilldelas den nyanställda klargörs av både formella- och informella sidan av företaget som 
Goffman124 kallar främre- och bakre regionen. 

Vad gör en arbetsgivare för att en nyanställd ska integreras in på arbetsplatsen?

121 Ahrne G. & Hedström P. (1999).
122 Rubenowitz S. (1978).
123 Granberg O. (2003).
124 Goffman E. (1995).
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Arbetsgivaren, eller platschefen i detta fall, har det största ansvaret i introduktionen. 
Arbetsgivarens uppgifter kan utläsas från både Rubenowitz125 och Granbergs126 riktlinjer. De 
riktlinjer för platscheferna som tas upp av författarna är bland annat presentation av 
arbetsmiljö, arbetsuppgifter, arbetskamrater, arbetstider och lön med mera. I företagen kan 
man se att i dagens läge har riktlinjerna utformats i form av en checklista. Jag vill poängtera 
detta därför att introduktionsplaner är något ganska nytt för många företag, men som belysts 
tidigare i analysen uppskattas av alla anställda. Svaret på min frågeställning "Vad gör 
arbetsgivaren för att en nyanställd ska integreras in på arbetsplatsen" är bland annat att 
redan innan en anställning ska ske bör utforma en introduktionsplan i form av en checklista.  

I de företag som studerats framkommer att i det stora hela fungerar introduktionen enligt 
riktlinjerna. Dock har det inte alltid funnits en introduktionsplan eller så kallad checklista. Det 
fick den nyanställda på det stora företaget uppleva, vilket framkom tydligt att saknaden av en 
introduktionsplan inte var omtyckt. Det som kan tolkas ur denna intervju var att informanten 
kände att företaget inte hade förberett sig inför dennes ankomst.  Däremot var platschefen till 
stor hjälp genom att boka in möten, presentera medarbetare och visa den nyanställda sin plats. 
Detta betydde väldigt mycket för den nyanställda och är en del av checklistan om den hade 
varit utformad. En introduktionsplan på ett företag bidrar med största sannolikhet till att den 
nyanställda känner att någon bryr sig om den. Som en av informanterna uttryckte det; 

"/.../vi människor är det någon som intresserar sig om lilla mig så känner jag alltid positivt 
för det är någon som bryr sig/.../det är väldigt viktigt med basen att man inte bara tänker 
business utan ser till dom människor som är bakom och vågar intressera sig för dom." 

Just att de nyanställda uppmärksammas av både ledning och arbetskamrater är av stor 
betydelse. På det mindre företaget presenterades företaget i stort, sedan var det faddern som 
fick ta hand om den nye. Platschefen på företaget följde anvisningarna på checklistan för 
introduktionen och gav därefter ansvaret vidare till en fadder som fick utbilda den 
nyanställda. Detta är en bra metod att använda sig av, om den nyanställda är informerad och 
medveten om vart och till vem den kan vända sig då frågor uppstår. Däremot är det viktigt att 
platschefen har en återkoppling och följer den nyanställdas utveckling för att motivationen 
ska vara hög. Min uppfattning var att det fanns en återkoppling med den nyanställda på 
företaget.

Hur fungerar arbetsgruppen när en nyanställd kommer in?

Arbetsgruppen står för den informella socialisationen som Brown127 tar upp, och är den grupp 
som är mest påverkande som informationskällan. Det finns en poäng i att gruppen överför 
viktig information till den nyanställda. Detta kan vara i form av normer och värderingar samt 
känslan av gemenskap och sammanhållning. Som tidigare tagits upp går Rubenowitz128 och 
Granberg129 in på vikten med arbetsgruppens medverkan i introduktionsstadiet för att 

125 Rubenowitz S. (1978).
126 Granberg O. (2003).
127 Bruzelius L.H & Skärvad P.H. (2008).
128 Rubenowitz S. (1978).
129 Granberg O. (2003).
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individen ska ha möjligheten att integreras. Min åsikt är att möjligheten till integration skapas 
bland annat av ett sunt förhållande mellan ledning och arbetsgrupper som är synligt för andra. 
Goffman130 menar att genom socialiseringen tar individer till sig kulturen samt de rådande 
normer och värderingar som finns och enligt mig är det ytterst viktig att klargöra då 
socialisationen och integration påverkas av varandra. 

I den socialisationsprocess som Abrahamsson och Andersen131 utvecklat för nyanställda kan 
man följa de olika faser som ska genomgås för att en nyanställd stannar på företaget. Som 
tidigare togs upp i analysdelen, då jag utgick från de olika socialisationsfaser, har de 
nyanställda genomgått faserna. Eftersom de fortfarande är kvar på företaget kan här utläsas att 
de tagit del av gruppens normer och värderingar samt att de blivit en del av den rådande 
organisationskulturen som finns på företagen. Arbetsgruppen har varit de mest influerande i 
denna process genom sitt välkomnande av den nyanställda anser jag. Enligt min åsikt så 
påverkade alla involverade redan i introduktionen den lyckade socialiseringen av de 
nyanställda på företagen och detta bör understrykas så att andra organisationer 
uppmärksammar värdet av denna process.

Arbetsgruppens funktion är alltså enligt mig att överföra organisationskulturen genom att ge 
den nyanställda möjligheten till att bli en del av helheten. Detta kan vara svårt då många inom 
företagen har jobbat där en längre period, vilket bidrar till svårigheter för den nyanställda att 
bryta sig in i gruppens mönster. Min uppfattning är att arbetsgruppen påverkar den 
nyanställda oerhört mycket och därför bör denna ges större utrymme i medverkandet av 
introduktionsprocessen på företagen. Organisationskultur, den nya rollen, normer och 
värderingar är några faktorer som delvis överförs av arbetsgruppen och det betyder enormt 
mycket i en introduktion vilket bör betonas enligt mig. Min erfarenhet som nyanställd är att 
det blir lättare att utföra sitt arbete när man vet vad och hur man jobbar på företaget. Trivseln 
med medarbetarna gör att den nyanställda vill komma tillbaka och arbetsgruppen är nyckeln 
till denna arbetstrivsel.

Hur ska man få de anställda samt de nyanställda att bilda en ny fungerande arbetsgrupp? 

Utifrån analysen av arbetsgrupperna och de nyanställda kan jag påvisa att det är många 
faktorer som spelar in när man vill få en fungerande arbetsgrupp. Samarbete, prestation, 
motivation, sammanhållning, gemenskap, trivsel och uppskattning men även bra 
kommunikationsvägar är några faktorer som bör belysas. Samarbetet och prestationsnivån 
påverkades positivt i båda företagen av att de nyanställda var väldigt sociala och framåt. Den 
roll som fattades i arbetsgruppen fylldes och därför upplevde medarbetarna att det på något 
sätt hade skett en förändring tror jag. Genom att organisationer ser den roll som saknas i 
gruppen kan tomrummet fyllas på ett säkert sätt. 

Det stora företaget använde sig av något som kallades PnD, vilket tillfredställde en del av 
dessa faktorer. Med hjälp av PnD fick de anställda bland annat klara och tydliga mål. Då de 
anställda uppnådde målen gavs en bonus ut, som även är en form av uppskattning. Min 
uppfattning är att företagets tillämpning av PnD bidrar till att höja motivationen i gruppen. 
130 Goffman E. (1995).
131 Abrahamsson B. & Andersen J.A. (2005).
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Samtliga informanter upplevde också att de strävade mot samma mål vilket är beaktansvärt 
för att gruppen ska fungera. Genom att företagen anordnar olika aktiviteter ökar gruppens 
gemenskap och sammanhållning. Jag menar att alla faktorer påverkar varandra, och är dessa 
faktorer tillfredställda bidrar det till en fungerande arbetsgrupp. Jag fick uppfattningen om att 
de anställdas trivsel är ganska hög, då de flesta på företaget har jobbat där under en längre tid. 
Dock upplever många att förändringar bör ske av företaget då det är lite gammaldags, men att 
det tar sin tid. Då en nyanställning sker, ska individen komma in i systemet på företaget. För 
att få det att fungera är det viktigt att inte ta förgivet att den nyanställda kan allt på en dag, 
utan ha tålamod och ge självförtroende åt individen så att personen kan känna att den bidrar 
med något. Den nyanställda har ett psykologiskt behov av att uträtta något och inte känna sig 
som en efterhängsen person enligt Granberg132. Genom att ledningen behåller tålamodet 
kommer den nyanställda naturligt sträva efter självständigt arbete för att tillfredställa det 
psykologiska behovet. 

På det mindre företaget får de anställda tydliga målsättningar och anser också att alla 
tillsammans strävar mot samma mål. För att skapa en gemenskap och sammanhållning har 
företaget som tagits upp i analysen något som kallas "kamratklubben". Min mening är att 
genom "kamratklubben" tydliggörs alla anställdas tillhörighet och bidrar till den härliga 
stämningen som finns på företaget. Den nyanställa tillsammans med gruppmedlemmarna 
menar att det är en "familjekänsla" då man både umgås i den främre- och bakre regionen. 
Detta tror jag är en bild de anställda har av sin arbetsplats som påverkar deras motivation till 
att vilja stanna kvar där och prestera högt. Motivationsnivån tyder på bra arbetstrivsel i 
gruppen, på samma sätt som på det stora företaget stannar medlemmarna kvar länge på 
arbetsplatsen. 

Genom att kunna tolka varandras uttryck, så kan de olika rollerna inom arbetsgruppen förstås 
och accepteras av alla. Då roller kan tydas, av både arbetsgruppen och den nyanställda, kan 
individerna lära känna varandra och arbeta tillsammans anser jag. Trots att meningsskillnader 
kan uppkomma bland medlemmarna så har företaget lyckats svetsa samman gruppen för att 
kunna lösa dessa problem tillsammans. Alltså har den rådande organisationskulturen satt sin 
prägel på medlemmarna och integrerat in dem i organisationen. Som även nämns i tidigare 
forskning133 så måste det finnas en stark kultur i organisationen för att den ska fungera 
motiverande och integrerande. När en nyanställd kommer in i företaget möts den av 
organisationskulturen, medlemmarna som är bärare av kulturen påverkar givetvis den 
nyanställdas syn. Eftersom medlemmar i en organisation arbetar och styrs av den rådande 
kulturen är detta relevant i bildandet av en ny fungerande grupp. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den nyanställda integreras in i organisationen. 

Enligt min mening är det upp till varje organisation hur integrationen ska gå till. Genom en 
introduktionsplan då företaget är medvetena om sin egna kultur kan en lyckad integrering 
genomföras. Syftet med ett introduktionsprogram är att underlätta för den nyanställda att på 
ett effektivt sätt kunna komma in i sina arbetsuppgifter och företaget. En korrekt blid av 

132 Granberg O. (2003).
133 Karlsson I. & Larsson F. (2006).
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företaget bör målas upp vid ett tidigt stadie. Då en nyanställd kommer in i organisationen är 
det viktigt att alla anställda informerats och en ny gemenskap skapas. I anställningen av en ny 
medlem är det även relevant att se vilken roll som saknas i den befintliga arbetsgruppen för att 
den ska bli fullständig. Det är viktigt att företaget är tydliga i sina mål och att ledningen lever 
efter det som lärs ut. De anställdas syn på ledningen och kulturen påverkar hur effektivt det 
sedan överförs till nya medlemmar. Genom en socialiseringsprocess förtydligas vad den 
nyanställda går igenom steg för steg och bör uppmärksammas av ledningen. 

Med hänsyn till denna studie kan sammanfattningsvis slutsatsen dras att en nyanställning är 
en investering för företagen och därför bör lyftas upp. Nyckeln till en framgångsrik 
integration av nyanställda är hur introduktionsplanen utvecklas och används av ledningen 
samt inflytandet från arbetsgruppen. Även uppmärksammandet av de olika roller som 
existerar i gruppen och vad som saknas. Att socialisera den nyanställda med de övriga 
anställda är ett måste för ledningen om de vill ha kvar sina anställda en längre period. 
Socialiseras medlemmarna in i organisationen och blir en del av den rådande kulturen, vill de 
också komma tillbaka. Socialisationen och integrationen går hand i hand och för att lyckas 
med det ena måste man även jobba med det andra. 

Studiens bidrag till forskningen är att ju fler forskare det är som uppmärksammar betydelsen 
av integrering av nyanställda, desto större är chansen att organisationer utvecklas. 
Medvetenheten om integration på företag ökar, vilket i sin tur kan ge friskare och mer 
fördelaktiga organisationer i samhället. Vid en bra introduktion så kommer den ”nya” 
snabbare in i arbetet och sina arbetsuppgifter. Dessutom hittar han/hon de informella vägarna 
snabbare och integrationen till gruppen tar mindre tid vilket gör att företaget vinner både tid 
och pengar. Den nyanställde kan väldigt snart prestera på topp och belastningen på de 
”gamla” anställda blir inte så stor. Dessutom minskar irritationsmomenten från alla håll. Att 
företag använder sig utav någon form av fadder är också fördelaktigt. Vid fadderskap känner 
den nyanställde att han/hon får en ”vän” och har någon som den kan vända sig till och få 
hjälp. Den nyanställda får någon som den direkt kan lära känna och som hjälper den att hitta 
”rätt”. Med stor sannolikhet kan en organisation jämföras med en människa, mår man bra i det 
inre syns det även i det yttre. 

Det skulle vara intressant om vidare forskning görs inom området. I min undersökningen har 
jag utgått från att en nyanställning gjorts och studerat det utifrån den nyanställdas synvinkeln. 
Ska företaget anställa flera på samma gång tror jag processen kan se lite annorlunda ut, då alla 
nyanställda kanske inte får lika mycket uppmärksamhet som bör ges. Ett förslag kan vara att 
göra en undersökning där många nyanställningar gjorts för att se hur introduktionsplanen 
bidrar till integration i sådana situationer och om det bör utformas på ett annorlunda sätt för 
att fungera. Även att göra en liknande studie i ett litet samhälle där anonymiteten inte är total. 
Då kan en jämföring göras för att se om det bör finnas någon skillnad mellan 
introduktionsprocessen i företag som finns i storstäder jämfört med småstäder. Vilken 
problematik finns det i småstäder, där "alla känner alla"?
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Bilaga 1 - intervjuguide
Intervjuguide till nyanställda

1. Introduktion

* Kön

* Ålder

* Vad jobbar du med?

* Hur länge har du jobbat här?

* Hur fick du besked om att du fått jobbet?

* Vilken information fick du då?

* Vilka förväntningar hade du innan du började arbeta här?

* Uppfylldes dina förväntningar när du börjat?

* Av vem och hur presenterades företagets policy och mål?

* Hur introducerades du inför dina nya arbetsuppgifter?

* Vad gjorde arbetsledaren för att introducera dig till den nya arbetsplatsen?

2. Integration

* Blev du presenterad för de övriga anställda?

* Visste du anställda om att du skulle börja arbeta här?

* Vad gjorde arbetsledaren för att du skulle känna dig välkommen?

3. Arbetsgruppen

* Hur reagerade arbetsgruppen när du kom in som ny?

* Blev du välbemött? Eller var det konstig stämning?

* Fick du något smeknamn? Som exempelvis den "nya"?

* Har du varit på någon sorts team-building?

4. Upplevelser

* Hur upplevde du normerna och värderingarna som fanns på företaget? 

* Dela du dessa?

* Har de blivit en del av dig nu?

* Är det något speciellt du minns från första tiden på jobbet?
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* Hur känns det nu i efterhand när du varit här ett tag?

* Har du kommit in i rutinerna på arbetsplatsen?

* Hur skulle du beskriva organisationskulturen på företaget?

* Vad skulle man kunna tänka på nästa gång man anställer en ny?

* Finns det något man skulle kunna förbättra?

* Ser de dig fortfarande som den "nya"?

* Hur upplever du att motivationen fungerat inom arbetsgruppen då du börjat?

* Hur upplever du att samarbetet och prestationsnivån i arbetsgruppen fungerat då du börjat?

* Har du några frågor eller något du vill tillägga?
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Bilaga 2 - Intervjuguide
Intervjuguide till platschef

1. Introduktion

* Kön

* Ålder

* Hur är företaget uppbyggt?

* Finns det någon organisationsplan?

* Har ni någon utvecklingstrappa?

* Vem introducerar företagets policy för de nyanställda?

* Personliga egenskaper brukar spela roll vid anställning av en ny, på vilket sätt skulle du 
säga att det kan vara en påverkande faktor?

* Vilka egenskaper är viktiga för att passa in i företaget?

* Hur ger ni besked till någon som fått en anställning?

* Vilken information ges ut då?

* Hur introduceras en nyanställd till arbetet?

* Finns det några formalia med riktlinjer?

2. Integration

* Hur hanteras integration?

* Tycker ni att det är viktigt att den anställda integreras in i arbetet?

* Varför?

* Vad gör man för att integrera den nyanställda in i arbetet?

* Vad är din uppgift som platschef när det gäller integrationsprocessen för den nyanställda?

* Hur kommunicerar ni ut målen för de nyanställda?

* Hur och vem hanterar eventuella konflikter på arbetsplatsen?

* Hur motiverar ni era anställda?

* Hur får ni de anställda att arbeta mot samma mål?

* Hur svetsar ni samman arbetsgruppen?

* Ökar gemenskapen och sammanhållningen?

* Har ni någon sorts team-building?

42



3. Arbetsgruppen

* Har företaget en HR-grupp? 

* Hur bidrar de till arbetsgruppen?

* Informeras de övriga anställda på arbetsplatsen om att en nyanställning ska ske?

* Vad gör ledningen för att en ny arbetsgrupp ska bildas då den nyanställda börjar?

* Hur ska man gå tillväga för att få en högt presterande arbetsgrupp då man fått en ny i 
gruppen?

* påverkas motivationen i arbetsgruppen då en nyanställd kommer in i gruppen?

4. Upplevelser

* Hur skulle du beskriva organisationskulturen på företaget?

* Hur upplever du att integrationsprocessen fungerat hittills?

* Upplever du att något kan förbättras i integrationsprocessen för de nyanställda?

* Vad i så fall?

* Har du några frågor eller något du vill tillägga?
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Bilaga 3 - Intervjuguide
Intervjuguide till medarbetare

1. Introduktion

* Kön

* Ålder

* Vad jobbar du med?

* Hur länge har du jobbat här?

2. Integration

* Tycker du det är viktigt med att ha en integrationsprocess för nyanställda? 

* Varför?

3. Arbetsgruppen

* Har ni haft en nyanställd som kommit in i gruppen?

* Hade du fått information från ledningen om att en nyanställd skulle komma in i 
arbetsgruppen?

* Hur och vem hanterar eventuella konflikter?

* Anser du att du tillsammans med dina arbetskamrater strävar mot samma mål?

* Vilka egenskaper anser du är viktiga för att passa in i företaget?

* Vilka rutiner har ni på arbetsplatsen?

* Har du varit på någon sorts team-building?

* Tyckte du det gav någon positiv effekt till arbetsgruppen?

4. Upplevelser

* Hur upplevde du det när en nyanställd kom in i arbetsgruppen?

* Hur har samarbetet fungerat med den "nya"?

* Hur har gruppen reagerat enligt dig när en ny kommit in i arbetsgruppen?

* Hur fungerade motivationen i arbetsgruppen då en nyanställd kommit in?

* Tycker du arbetsgruppens prestation har förändrats då en nyanställd kommit in?

* Negativt eller positivt? Utveckla.

* Hur bemötte du den nyanställda tycker du?

* Vad gjorde du för den "nya" skulle komma / integreras in i organisationen?
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* Hur skulle du beskriva organisationskulturen på företaget?

* Har du några frågor eller något du vill tillägga?
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