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Syftet med studien är att undersöka medarbetares upplevelse av en 

introduktionsprocess hos en given organisation. Studien utfördes vid ett 

logistikföretag i södra Sverige med flertalet hundra anställda. Empirin samlades in 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer och respondentantalet var sex. Analysen 

av empirin inspirerades av fenomenologisk ansats, med intentionen att finna 

överensstämmelser i respondenternas upplevelser. I resultatet framkom både 

likheter samt åtskillnader. Genomgående var att samtliga respondenter upplevde 

sig vara tillfreds med deras introduktioner överlag, även om det fanns en stor 

variation mellan vilka aspekter som framhölls mer positivt kontra negativt. De 

varierade upplevelserna var en konsekvens av skillnader i de 

introduktionsprocesser respondenterna hade genomgått. Detta var i sin tur en följd 

av vem som varit ansvarig för respektive introduktion, snarare än ett medvetet val 

för individuell anpassning. Sammantaget leder resultatet författarna till slutsatsen 

att organisationen med fördel kunnat standardisera introduktionsprocessen, detta 

för att garantera en likabehandling mellan medarbetarna. 
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The purpose with this bachelor thesis is to examine employees’ experiences of an 

onboarding process at a given organization. 

The study was conducted at a logistics company in southern Sweden with several 

hundred employees. The empirics was collected using semi structured interviews 

and the number of respondents were six. The empirical analysis was inspired by 

the phenomenological approach, with the intention of finding correspondence in 

the respondents' experiences. The results revealed both similarities and differences. 

Overall, all respondents were satisfied with their onboarding, although there was a 

large variation between which aspects were more positive versus negative. The 

varied experiences were a consequence of differences in the onboarding processes 

the respondents had undergone. This was in turn an effect of who had been 

responsible for each introduction, rather than a conscious choice for individual 

adaptation. Overall, the authors of the study conclude that the organization could 

advantageously standardize the onboarding process, this to ensure equal treatment 

between employees. 
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1. Inledning 

Den här undersökningen berör introduktionsprocessen hos en given organisation. 

Processen är en viktig del i det betydelsefulla första intrycket av en organisation och 

tidigare forskning visar att medarbetare som genomgått lyckade introduktioner generellt 

har högre inkomst, känner mer meningsfullhet samt är mer adaptiva och har en bättre 

självuppfattning än de som inte har det (Chao, O’Leary-Kelly, Wolf, Klein & Gardner, 

1994). Vårt intresse har väckts för ämnet av ett flertal anledningar. Våra tidigare 

erfarenheter kring introduktionsprocessen är varierande och har uppenbarat vilka följder 

en misslyckad introduktion kan få. Det är även en viktig komponent i 

kompetensförsörjningsprocessen och en komponent som ofta förbises. Det mest vanliga 

utfallet vid en icke standardiserad introduktionsprocess hos en organisation är att den nya 

medarbetaren väljer att lämna organisationen kort efter att denne har börjat arbeta, vilket 

i längden blir kostsamt för organisationen (Taylor, 2005; Lashley & Best, 2002). Andra 

följder av en förbisedd introduktionsprocess kan enligt Lewis, Thomas och Bradley 

(2012) vara låg arbetsmotivation och bristfällig arbetsprestation, högre frånvaro, 

arbetsplatsolyckor och skador.  

Granberg (2011) definierar introduktionsprocessen som de åtgärder en organisation 

vidtar för att underlätta övergången till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny 

miljö. Välutbildade, motiverade och kompetenta medarbetare är avgörande för att en 

organisation ska kunna utvecklas och överleva, Granberg (2011) anser därför att man bör 

värdera medarbetarna som organisationens viktigaste resurs. Grunden för att 

medarbetarna ska kunna bidra till organisationens framgång är därför företagets förmåga 

att rekrytera och introducera nya medarbetare. Av den orsaken är introduktionsprocessen 

minst lika viktig för organisationen som för den enskilde medarbetaren. Därtill stärks 

Granbergs yttrande ytterligare då Englund (1999) på samma sätt redogör för att en 

välutformad introduktionsprocess ger medarbetare de rätta förutsättningarna som behövs 

för att kunna fungera på bästa sätt inom sin nya arbetsroll. Detta gör introduktionen till 

en av de viktigaste delarna i kompetensförsörjningsprocessen. Det bör därför ligga i 

organisationens intresse att göra introduktionsprocessen så högkvalitativ som möjligt för 

att den nya medarbetaren på ett skyndsamt sätt ska fungera i sin nya roll och känna 

meningsfullhet. Introduktionsprocessen kommer att redogöras för utifrån tre delar, där 

den första delen berör medarbetares förväntningar inför introduktionen och den andra och 
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tredje berör begreppen onboarding samt organisatorisk socialisering. Major, Kozlowski, 

Chao och Gardner (1995) förklarar att nya medarbetare formar förväntningar kring sin 

nya arbetsplats innan tillträdandet hos den nya organisationen, det vill säga under 

rekryteringen och urvalet. Onboarding kan ses som startskottet för ett samarbete mellan 

organisationen och den nya medarbetaren och det är under denna aspekt av 

introduktionen förväntningarna konkretiseras och kunskap om organisationen skapas 

(Granberg, 2011). Startskottet inträffar vid den nyanställdas första dag hos 

organisationen, hit hör även introduceringen till mer praktiska detaljer. I kontrast mot 

onboarding, refereras den organisatoriska socialiseringen till som den lärandeprocess 

medarbetare behöver genomgå för att förstå vilka beteenden och värderingar som är 

acceptabla samt önskvärda inom en organisation (Van Maanen & Schein, 1979).  

I och med att individer på arbetsmarknaden idag är rörliga i större utsträckning har 

introduktionsprocessen blivit viktigare (Bauer, Bodner, Erdogan, Truxillo & Tucker, 

2007). Individer kommer introduceras in i organisationer oftare, vilket även innebär att 

organisationer kommer få introducera fler nyanställda. Organisationer som underlättar 

och påskyndar de nyanställdas introduktioner och övergång till sin nya arbetsroll uppnår 

en konkurrensfördel då de på kortare tid får individerna att nå upp till full prestation 

(Perrot, Bauer, Abonneau, Campoy, Erdogan & Liden, 2014). 
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras de centrala begreppen för studien utifrån vetenskapliga 

artiklar samt teoretiska källor. Inledningsvis redogörs för en modell som varit central för 

studien, därefter presenteras tidigare forskning kring förväntningar, onboarding samt 

organisatorisk socialisering. Sedan följer en mer ingående redogörelse för olika strategier 

gällande organisatorisk socialisering. Avslutningsvis ställs de båda begreppen emot 

varandra.  

2.1. Modell över organisatorisk socialisering 

I artikeln The Multiple Socialization Of Organizations Members, presenterar Feldman 

(1981) en modell över den situationsanpassade socialiseringen (se figur 1) och skapar en 

tydlig och heltäckande bild av de många tillvägagångssätt som kan användas när nya 

medarbetare introduceras i en organisation. Modellen delar upp introduktionsprocessen i 

tre centrala faser, vilka är förhandssocialisering, anpassning, samt förändring och 

förvärvande.  

Figur 1. Feldmans (1981) modell över organisatorisk socialisering, översatt fritt till 

svenska av oss. 

I samtliga faser går de nyanställda enligt Feldman (1981) från att vara utomstående till att 

bli en del av organisationen. Samtliga faser behandlas under det föreliggande avsnittet. 

Den första fasen presenteras under rubriken medarbetarens förväntningar inför 

introduktionen, den andra fasen presenteras under rubriken onboarding under 
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introduktionsprocessen och den tredje fasen presenteras under rubriken organisatorisk 

socialisering under introduktionsprocessen.  

2.2. Medarbetarens förväntningar inför introduktionsprocessen 

De förväntningarna som formas hos den nya medarbetaren innan tillträdandet hos den 

nya organisationen, under rekrytering- och urvalsfasen, berör främst personens framtida 

roll inom organisationen. När den nya medarbetaren sedan börjar på den nya 

arbetsplatsen, konfronteras dessa förväntningar med verkligheten. Diskrepansen mellan 

förväntningarna och den organisatoriska verkligheten avgör huruvida den nya 

medarbetarens förväntningar infrias eller ej (Major et al., 1995). 

Den första fasen i Feldmans (1981) modell gällande socialiseringsprocessen innefattar 

allt det lärande som sker innan medarbetaren påbörjar sin anställning hos den nya 

organisationen. Inom denna fas är de huvudsakliga aktiviteterna medarbetaren engagerar 

sig i till för att forma en egen uppfattning om den kommande arbetsplatsen. Detta 

åstadkoms genom att förmedla, ta emot och utvärdera information i samverkan med den 

framtida arbetsgivaren (Feldman, 1976). Feldmans (1981) modell föreslår fyra processer 

inom den första fasen. Den första processen benämns som realism om organisationen, 

vilket innebär att den nya medarbetaren ska ha en fullständig och korrekt bild av målen 

och klimatet inom organisationen. Nästa process liknar den föregående men handlar 

istället om realism om arbetet, vilket betyder att medarbetaren ska ha en fullständig och 

korrekt bild av vad de nya arbetsuppgifterna kommer innebära. Den tredje processen 

behandlar aspekten av samstämmighet mellan arbetets krav och individens färdigheter 

samt förmågor, vilket kan uttryckas som att medarbetaren ska besitta de lämpliga 

färdigheter och förmågor som krävs för att kunna utföra arbetet. Den sista processen 

inom förhandssocialisering benämns som samstämmighet mellan värderingar och behov, 

menat utifrån individens och organisationens perspektiv. Det innebär att medarbetaren 

delar de värderingar som finns inom den nya organisationen, samt att personliga behov 

kan uppfyllas av organisationen.  

Holton och Russell (1997) finner i sin studie på nyexaminerade att de som har höga 

förväntningar på sin kommande arbetsplats, även upplever högre arbetstillfredsställelse 

och större engagemang för organisationen när anställningen väl påbörjats. På samma sätt 
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upplever de med lägre förväntningar, men framförallt de helt utan förväntningar, mindre 

engagemang för organisationen samt en större vilja att avsluta sin anställning. 

Major et al. (1995) presenterar att förväntningar som infrias på ett positivt sätt är 

associerat med engagemang, arbetstillfredsställelse, arbetsprestation, motivation samt 

self-efficacy. Self-efficacy syftar till individens egen tilltro till att klara av en handling i 

en specifik situation. Förväntningar som inte möts kan dock ha en negativ och 

dysfunktionell inverkan på den nyanställdes anpassningsprocess och leder i värsta fall till 

arbetsfrånvaro samt en vilja att lämna organisationen. 

2.3. Onboarding under introduktionsprocessen  

Vid onboardingen anser Lindelöw (2016) att organisationens förväntningar gentemot den 

nyanställda behöver klargöras, då det påskyndar individens möjligheter att arbeta mot 

organisationens mål. Klein, Polin och Leigh Sutton (2015) presenterar att den ofta 

oundvikliga osäkerheten och stressen många nyanställda kan uppleva, har möjlighet att 

dämpas genom en välutformad onboarding-process. Det hjälper dessutom individerna att 

få en rimlig förståelse för den nya miljön och tillhandahåller dem med de nödvändiga 

explicita och implicita kunskaper som krävs för att kunna bli en del av organisationen. 

Denna process är därmed avgörande för att den nya medarbetaren ska känna sig 

välkommen och således bidra till en hög effektivitet hos organisationen (Lindelöw, 

2016). 

Den andra fasen i Feldmans (1981) modell över hur en medarbetare förslagsvis kan 

introduceras in i en organisation benämns som anpassning, och innefattar den period då 

den nya medarbetaren kommer till insikt om hur organisationen faktiskt fungerar och 

därmed försöker att passa in. Likt den första fasen delas även denna in i ett antal 

processer, närmare bestämt fem stycken, som individen engagerar sig i för att försöka bli 

en del av organisationen. De två första processerna behandlar hantering av konflikter, i 

det första fallet gällande arbetsliv och privatliv, i det senare mellan interna arbetsgrupper. 

Definierande av arbetsroll är den tredje processen inom anpassning och motsvarar 

klargörande av medarbetarens egen roll inom den närmsta arbetsgruppen. Den fjärde och 

femte processen är initiering till arbetsuppgifter och arbetsgruppen, vilket innebär att 

medarbetaren lär sig nya arbetsuppgifter samt etablerar nya relationer och lär sig 

gruppnormer.  
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Enligt Klein och Weaver (2000) kan deltagande i onboarding ha inverkan på 

medvetenhet om och förståelse för organisationens historia, mål och värden, men inte om 

organisationens kultur och de så kallade oskrivna reglerna. Detta är något som snarare är 

sammankopplat med den organisatoriska socialiseringen. Vidare menar de att en 

medarbetare som är delaktig i dessa introduktionsaktiviteter snabbare blir socialiserad än 

en som inte närvarat, vilket innebär att deltagande i onboarding har en positiv inverkan 

på den organisatoriska socialiseringen. Onboarding är således den process som 

implementeras i samband med den nyanställdas första dag, samt när denne strävar efter 

att lära sig nya arbetsuppgifter och möta de förväntningar som ställs (Korte & Lin, 2013).  

2.4. Organisatorisk socialisering under introduktionsprocessen 

Van Maanen och Schein (1979) försökte tidigt göra en definition av begreppet 

organisatorisk socialisering i dess mest basala form, och formulerade då följande: “In its 

most general sense, organizational socialization is then the process by which an 

individual acquires the social knowledge and skills necessary to assume an organizational 

role”. (Van Maanen & Schein, 1979, s. 3) I denna studie anses dock denna definition 

något vidsträckt och begreppet skall utforskas ytterligare nedan. 

Inom förändring och förvärvande, vilket är den tredje och sista fasen i Feldmans (1981) 

modell, accepterar den nya medarbetaren de normer och värderingar som finns inom 

gruppen. Individen har nu kommit till det stadiet då hen behärskar sina arbetsuppgifter 

samt besitter de verktyg som krävs för att kunna lösa konflikter som kan uppstå. För att 

lyckas med detta genomgår den nya medarbetaren tre processer. Den första benämns som 

bestämmande av kriterier för arbetsrollen och då enas medarbetaren implicit eller explicit 

med arbetsgruppen gällande vilka uppgifter som ska prioriteras och utföras. Nästa 

process behandlar behärskande av arbetsuppgifter och innebär att den nya medarbetaren 

nu har lärt sig att hantera arbetsuppgifter samt uppnått självförtroende för att kunna 

bibehålla en positiv prestationsnivå. Den tredje och sista processen inom fasen förändring 

och förvärvande inbegriper anpassning till gruppnormer och värderingar. Vid det här 

laget känner den nya medarbetaren sig omtyckt och betrodd av medarbetarna, hen förstår 

arbetsgruppens normer och värderingar samt har på ett tillfredsställande sätt anpassat sig 

till den nya kulturen.  
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Ardts, Jansen och van der Velde (2001) förklarar att socialiseringen handlar om att 

införskaffa kunskap om personligheter, intressen, attityder och beteenden hos kollegor 

och inom organisationen. Viktigt att nämna i sammanhanget är även att all organisatorisk 

socialisering inte är av godo. Vissa kulturella betingelser kan rentav vara av negativ 

betydelse, både för individen samt organisationen i stort (Van Maanen & Schein, 1979). 

2.4.1. Strategier för organisatorisk socialisering 

Strategier för organisatorisk socialisering förklarar på vilket sätt individen leds genom 

processen, det vill säga på vilket sätt den är strukturerad (Van Maanen & Schein, 

1979).  Strategierna kan vara både omedvetna och medvetna, och forskningen fann tidigt 

att olika strategier uppnådde olika effekter (Van Maanen & Schein, 1979; Jones, 1986). 

Van Maanen och Schein (1979) har formulerat sex olika dimensioner gällande 

socialisering, där vardera dimension rör sig från ena sidan av spektrumet till den andra. 

Jones (1986) skapade utifrån dessa dimensioner två strategier, där ena änden av 

spektrumet i dimensionerna bildar en individualiserad strategi, medan den andra änden 

bildar en institutionaliserad strategi (se tabell 1). Individstyrda, mer ostrukturerade försök 

att pröva sig fram utan större vägledning benämns som individualiserad socialisering. 

Strukturerade utbildningsinsatser framtagna av organisationen betecknas däremot som 

institutionaliserad socialisering (Jones, 1986; Ashforth, Saks & Lee, 1998). Dessa 

strategier har stor inverkan på vilket resultat en individs organisatoriska socialisering 

kommer utmynna i. 

Tabell 1. Van Maanen och Scheins (1979) dimensioner formerade till strategier av 

Jones (1986, s. 263), översatt fritt till svenska av oss. 

Institutionaliserad  Individualiserad 

Kollektiv ↔ Individuell 

Formell ↔ Informell 

Sekventiell ↔ Slumpmässig 

Bestämd ↔ Varierande 

Seriell ↔ Icke-seriell 

Tillåtande ↔ Fråntagande 
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Ovan går att utläsa hur Jones (1986) formulerade strategier utifrån Van Maanen och 

Scheins (1979) dimensioner och för första gången myntade begreppen institutionaliserad 

och individualiserad strategi.  

2.4.1.1. Institutionaliserad strategi 

Van Maanen och Schein (1979) driver tesen att dimensionerna som formar en 

institutionaliserad socialiseringsstrategi leder till att individen formas till det 

organisationen på förhand önskat. På samma tema lyfter Ashforth et al. (1998) fram att 

den institutionaliserade strategin är framgångsrik för stora företag, då det innebär att 

individernas värderingar och beteenden sammanflätas med organisationen. Samtidigt har 

den institutionaliserade strategin som effekt att den tydliggör arbetsrollen för individen, 

vilket leder till mindre osäkerhet och en känsla av sammanhang, samtidigt som det 

innebär att individen blir mindre kreativ i sin arbetsroll (Bauer et al., 2007; Lewis et al., 

2012).  

Saks, Uggerslev och Fassina (2007) hävdar att den institutionaliserade strategin har som 

effekter att medarbetarna upplever säkerhet, meningsfullhet och en tillgänglighet av 

information och resurser. Saks och Gruman (2011) belägger att dessa effekter fungerar 

som förutsättningar för medarbetarnas engagemang. Lewis et al. (2012) undersöker 

medarbetares engagemang i relation till en institutionell socialisering under 

introduktionen, och utifrån deras resultat utläses att en lyckad socialisering har stor 

positiv påverkan på individernas engagemang gentemot organisationen. De nämner dock 

även att närmsta chef, som i längden driver socialiseringen framåt, även hen har påverkan 

på engagemanget och har möjlighet att i värsta fall omintetgöra det positiva som 

socialiseringen har bidragit med. Hen har även möjlighet att åstadkomma motsatsen, det 

vill säga att öka engagemanget för organisationen än mer utöver den initiala 

socialiseringen i sig. Det finns även forskning som påvisar att lojalitet är relaterat till 

strategin (Ardts et al., 2001). 

2.4.1.2. Individualiserad strategi 

En individualiserad socialiseringsstrategi innebär ett positivt stöd för individens egen 

förmåga samt kompetens och får till följd att individen är mer innovativ kring sin 

arbetsroll (Van Maanen & Schein, 1979). Saks et al. (2007) finner i sin metaanalys stöd 

för att den individualiserade strategin kan vara av större nytta då den nyanställda har en 
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längre tidigare arbetserfarenhet. Den nyanställda har då, mest troligt, en högre tilltro till 

sig själv och inte samma behov av en tydlig struktur och vägledning. Strategin kan då 

tillåta individen att vara kreativ, tänka fritt och ifrågasätta tidigare sanningar istället för 

att konformeras efter organisationens gamla tankesätt. Samtidigt kan strategin påverka 

medarbetarna på ett sådant sätt att de blir mer benägna att vilja lämna organisationen, 

något som kan bero på att strategin inte genererar samma lojalitet till organisationen som 

den institutionella (Ardts et al., 2001). 

Avslutningsvis kan effekterna av organisatorisk socialisering kategoriseras på flera sätt. 

Feldman (1981) grupperar effekterna i två delar, beteenderelaterade samt 

känslorelaterade effekter. Feij (1998) däremot, delar in effekterna i fyra olika kategorier; 

motivation och prestation, lojalitet och engagemang, goda relationer och samarbete samt 

arbetstillfredsställelse och meningsfullhet. Effekterna i sig är inte något som kommer att 

stå i fokus i denna studie, det finns dock ett värde i att de presenteras.  

2.5. Onboarding kontra organisatorisk socialisering 

Bauer och Erdogan (2010) hävdar att onboarding är synonymt med socialisering, 

samtidigt som Klein et al. (2015) har en annan definition av begreppen. De anser att 

socialisering är något som sker inom individen, medan onboarding snarare är insatser 

organisationen genomför med syftet att underlätta socialiseringen för en ny medarbetare. 

Dessutom hävdar de att onboardingen initieras först när en medarbetare börjar på sin nya 

arbetsplats, medan socialiseringen däremot är en ständig process som löper från att 

individen har fått erbjudandet om en tjänst inom organisationen och därefter 

fortsättningsvis genom dennes karriär. I linje med Klein et al. (2015), anbringar också 

Lewis et al. (2012) en tydlig åtskillnad mellan de två koncepten, då de beskriver 

onboarding som en formell process vars syfte är att säkerställa att organisationens 

kriterier möts samt att lagstiftningen följs. Socialiseringen fokuserar däremot på de 

personliga aspekterna hos en nyanställd, vilket bland annat innefattar att bekanta sig med 

de nya människorna och grupperna. Det inkluderar även att få en överblick av 

komplexiteten i den nya organisationskulturen, dess subkulturer och de oskrivna regler 

som kan finnas inom organisationen. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka medarbetares upplevelse av en 

introduktionsprocess hos en given organisation. 

• Vilka är medarbetarnas förväntningar inför introduktionsprocessen? 

• Vilka är medarbetarnas upplevelser av onboarding under introduktionsprocessen? 

• Vilka är medarbetarnas upplevelser av organisatorisk socialisering under 

introduktionsprocessen? 

• Finns det någon form av samstämmighet i tillvägagångssättet för medarbetarnas 

introduktionsprocesser? 
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4. Metod 

Följande metodavsnitt kommer att redogöra tillvägagångssättet för studien enligt 

rubrikerna datainsamlingsmetod, valt studieobjekt, urval, genomförande, ansats och 

teoretisk analys, etiska överväganden samt studiens tillförlitlighet.  

Studien har genomförts med ett kvalitativt förhållningssätt, vilket betraktades som mest 

lämpligt för att kunna uppnå syftet. I den kvalitativa forskningsstrategin ligger fokus på 

ord och förståelse snarare än på kvantifiering av data (Bryman, 2011), vilket ansågs vara 

essentiellt för att kunna uppfylla studiens syfte. 

4.1. Datainsamlingsmetod 

Metoden för datainsamlingen var semistrukturerade intervjuer, en metod som var lämplig 

då målet var att lyfta fram upplevelser utifrån respondenternas perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Alvehus (2013) framhäver intervjuförfarandets betydelse som metod, 

då det är ett tillvägagångssätt som möjliggör en belysning av respondenternas personliga 

upplevelser. Bryman (2011) anser att semistrukturerade intervjuer har som fördel att de 

är flexibla och kan anpassas utifrån den enskilda intervjun. Detta var fördelaktigt då 

möjligheterna att kunna ställa följdfrågor utifrån vad som framkom under intervjuerna 

var av vikt i studien. Vidare menar Bryman (2011) även att semistrukturerade intervjuer 

främjar uttömmande och detaljrika svar, vilket var av nytta då en beskrivning av en 

upplevelse kan kräva utbroderade förklaringar. Intervjuformen har även som fördel att 

den skapar vissa ramar för intervjun, vilket är betydelsefullt då intervjuerna hölls av två 

olika individer. Med en gemensam intervjuguide (se bilaga 1), som är en nödvändig del 

av en semistrukturerad intervju, konstruerades en enhetlighet i intervjuförfarandet.  

Intervjuguiden baserades på det som framkom i bakgrunden och var formulerad för att 

kunna uppfylla syftet. Utgångspunkten för intervjuguiden har varit Feldmans (1981) 

tidigare nämnda modell, detta för att på ett omfattande sätt uppfånga hela 

introduktionsprocessen hos den studerade organisationen. Två pilotintervjuer hölls, 

därefter förändrades intervjuguiden då det blev tydligt vilka delar som främst var 

lämpliga för att frambringa ett fylligt innehåll. Bryman (2011) anser att en intervjuguide 

är en nödvändig del av en semistrukturerad intervju, men att den inte behöver följas till 

punkt och pricka. Under intervjuerna ställdes följdfrågor utifrån vad respondenterna 

uttryckte, följdfrågor som då naturligt varierade mellan intervjuerna. Vid utformningen 
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av intervjuguiden samt vid själva intervjutillfället efterlevdes Cohen, Manion och 

Morrisons (2011) ståndpunkt kring att det kan vara fördelaktigt och använda ett 

lättillgängligt språk under intervjun. Detta då förekomsten av bekanta ord kan få 

respondenten att känna sig mer avslappnad i denna något obekanta situation. 

4.2. Valt studieobjekt 

Studien utfördes vid ett logistikföretag i södra Sverige. Företaget har flertalet hundra 

medarbetare, varav omkring en tredjedel är sysselsatta inom yrkeskategorin tjänsteman, 

vilken även är just den del av företaget studien är utförd gentemot. Utöver den 

särskiljningen kring yrkeskategori är respondenterna verksamma inom hela den 

undersökta organisationen, de tillhör alltså inte en specifik avdelning. Ingen av 

respondenterna är nyexaminerad eller ny på arbetsmarknaden i stort utan samtliga har 

tidigare arbetserfarenhet, även om erfarenheten av just denna sektor är omväxlande. 

Representationen har varit lika mellan könen man och kvinna. Respondenterna har i 

studien avidentifierats och istället blivit titulerade respondent 1 till och med respondent 6. 

Organisationen hanterar både rekryteringar själva samt använder sig av utomstående 

rekryteringsföretag. Organisationen har sedan tidigare dokumentation kring hur en 

introduktion skall genomföras, dokument som dock inte efterlevs och det är inte 

säkerställt att samtliga inblandade är medvetna om dess existens. En följd av detta har 

varit att introduktionerna ej varit standardiserade och exempelvis pågått under olika lång 

tid. Ytterligare relevanta aspekter gällande organisationen är att lokalerna är spridda över 

en stor geografisk yta, vilken dock är sammanhållen, samt att skiftarbete förekommer. 

Organisationen har även relativt nyligen genomgått ett skifte av värderingar, vilket kan 

ha påverkat respondenternas förhållande till och tankar kring just värderingarna.  

4.3. Urval 

Vid urvalet av respondenter formulerades två tydliga kriterier, varav det första var att 

personen ska vara anställd av företaget och det andra att respondenten ska ha genomgått 

en introduktion till dennes nuvarande tjänst det senaste året. Detta då förekomsten av 

inhyrd personal via bemanningsföretag är vanligt förekommande och deras 

introduktionsprocess kan vara mer komprimerad. Det var även önskvärt att 

respondenterna hade sina upplevelser kring introduktionen någorlunda nära tillhands.  
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Kontaktpersonen på den studerade organisationen tilläts välja ut sex respondenter, detta 

baserades på antagandet att denne hade bäst kunskap om personalstyrkan hos 

organisationen. Vidare ombads kontaktpersonen att välja ut personer hen kände till hade 

kunskap om det som undersöktes, samt att respondenterna hade en förmåga att uttrycka 

sig och en villighet att delta. Detta urval kan liknas vid vad Bryman (2011) benämner 

som ett bekvämlighetsurval. Alvehus (2013) hävdar att denna typ av urval är vanligt 

förekommande då deltagarna till studien baseras på deras tillgänglighet.  

4.4. Genomförande 

Som tidigare nämnt genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med respondenterna. 

Samtliga intervjuer hölls i organisationens lokaler och planerades in utefter deltagarnas 

tidsscheman. Ett medvetet val var att lokalerna skulle vara något avsides, något Bryman 

(2011) framhåller nödvändigt då buller skulle undvikas samt att respondenten inte skulle 

behöva oroa sig för att någon utomstående skulle höra vad som sades. Båda författarna 

till studien var närvarande vid samtliga intervjuer och turades om att leda intervjuerna. 

Den individ som inte var ledande under samtalet ställde klargörande eller kompletterande 

frågor, samt tog anteckningar om icke-verbal kommunikation. Detta då Kvale och 

Brinkmann (2014) framhäver att klargöranden av respondenternas svar är en viktig del i 

kvalitetsaspekten av en intervju. Intervjuerna inleddes med att författarna introducerade 

sig själva och studien, samt bad om samtycke till deltagande och inspelning. Kvale och 

Brinkmann (2014) hävdar att en presentation är nödvändig då respondenten vill skapa sig 

en uppfattning om samtalsledarna innan hen bestämmer att hen skall uttrycka sig öppet. 

Efter introduktionen följde en samling kortare frågor om respondenten, detta för att 

denne skulle känna sig mer bekväm i situationen. Därnäst följde huvudavsnittet, det vill 

säga frågebatteriet gällande studiens syfte. Slutligen fick deltagarna möjlighet att göra 

tillägg till det de tidigare sagt, samt kontaktuppgifter till författarna om det var något de 

önskade kommunicera efter intervjuerna. Intervjuernas längd varierade mellan 40 till 60 

minuter. 

4.5. Ansats och teoretisk analys 

Studiens genomförande har inspirerats av en fenomenologisk ansats. Detta val grundades 

i att studien ämnade att undersöka ett visst fenomen, i detta fall medarbetares upplevelse 

av en introduktionsprocess. Målsättningen var att resultatet av intervjuerna skulle 



14 
 

uttrycka sig i form av likheter i upplevelserna av fenomenet, vilket Kvale och Brinkmann 

(2014) förklarar som fenomenologins primära syfte. En annan viktig aspekt med 

fenomenologin är att den på ett effektivt sätt bidrar till att belysa det utforskade 

fenomenets essens, det vill säga de mest väsentliga beståndsdelarna av det undersökta 

fenomenet (Szklarski, 2015).  

Efter insamling av data genomfördes transkribering av materialet, något som gjordes 

fortast möjligt efter intervjun, eftersom intrycket av samtalet då fortfarande var friskt och 

nära i minnet (Ahrne & Svensson, 2015). Vid selektion av metod för analys av data 

valdes Giorgis (1985) analysmetod som inspiration. Szklarski (2015) förklarar att denna 

metod lämpar sig ypperligt i studier med en mindre omfattande datainsamling, vilket 

stämmer bra överens med studien som genomförts. Metoden som valdes förelägger att 

analysen genomförs i fyra steg, vilket förväntades bidra till tydliga riktlinjer att följa vid 

analys och tolkning av insamlad data. Första momentet i analysen innefattade upprepad 

genomläsning och enklare noteringar av det transkriberade materialet, vilket syftade till 

att få en helhetsbild av all data i sin helhet (Giorgi, 1985). Vid denna fas skedde även en 

granskning över begripligheten av intervjun samt att den verkligen behandlade 

respondentens upplevelse av en introduktion. Alla intervjuer uppfyllde dessa krav, vilket 

innebar att samtliga kunde gå vidare i analysen. I nästa steg delades materialet in i 

meningsbärande enheter och det som ej var relevant för studien sorterades ut. Fokus i 

denna fas låg på det material som berörde studiens syfte, vilket kunde vara enskilda ord, 

meningar eller hela stycken (Malterud, 2014). Under denna fas kunde 14 meningsbärande 

enheter urskiljas, då de genomgående förekom i intervjuerna. I enlighet med Szklarski 

(2015) skildrade de meningsbärande enheterna olika aspekter av den utforskade 

upplevelsen. I det tredje momentet transformerades de meningsbärande enheterna med 

syftet i åtanke och det fastställdes vad dessa enheter innebar, både den implicita och den 

explicita innebörden tolkades. Dessa beskrevs sedan i mer abstrakta termer för att 

undvika det vardagliga språket som kunde förekomma i intervjuerna. I enlighet med 

Giorgi (1985) påbörjades det fjärde steget i analysen och materialet sammanpressades 

ytterligare och det skapades större och mer generella teman samt en förståelse för hur de 

stod sig i relation till varandra. Ur de 14 meningsbärande enheterna som urskiljdes i 

andra fasen av analysen kunde tre övergripande teman skapas, vilka benämndes som 

bristfällig kommunikation, individuell anpassning och sunt arbetsklimat i arbetsgruppen. 

Med hjälp av detta kunde den generella upplevelsen av introduktionsprocessen hos 
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respondenterna beskrivas. De meningsbärande enheterna samt de teman som var 

övergripande återfinns i tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Tabell över teman och meningsbärande enheter som framkommit under 

analys. 

Teman Meningsbärande enheter 

Bristfällig kommunikation 

Låga förväntningar, Uppfyllda förväntningar, Låg 

kunskap kring arbetsuppgifter, Låg information kring 

värderingar, Ingen utvärdering 

Individuell anpassning 

Rundvandring, Möjlighet att påverka, Förtydligande 

av arbetsroll, Introduktionsschema, Avsaknad av 

befattningsbeskrivning 

Sunt arbetsklimat i 

arbetsgruppen 

Enkelt att bli en del av arbetsgruppen, Gemenskap i 

arbetsgruppen, Värdesätta värderingar, Förekomst av 

handledare  

 

4.6. Etiska överväganden 

Studien inleddes med en jämförelse. I den ena vågskålen låg det potentiella värdet 

undersökningen skulle kunna bidra med, och i den andra vågskålen låg de möjliga risker 

och konsekvenser som studien skulle utsätta deltagarna för. Detta enligt 

Vetenskapsrådets (2002) hänvisningar kring relationen mellan forskningskravet och 

individskyddskravet. Studien bedömdes vara fullt genomförbar i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudsakliga principer kring etiska överväganden, vilka är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innefattade i denna studie att deltagarna var informerade om studiens 

syfte och medvetna om att deras deltagande helt var på frivillig basis. Detta uppnåddes 

både vid det tillfälle kontaktpersonen gjort förfrågningar om deltagarnas intresse och 

informerat om studien, samt vid själva intervjutillfället då deltagarna förutom att de 

informerats även fått möjligheten att avstå intervjun om de önskat. Samtyckeskravet 

innebar i studien att deltagarna, förutom att de medvetandegjorts om att de medverkar 

frivilligt, även fått ge samtycke till att intervjuerna spelats in för transkribering. De 

informerades även om att de hade möjligheten att avbryta intervjun närhelst de önskade. 

Konfidentialitetskravet förklarades inför samtliga intervjuer och har inneburit att inga 
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utomstående har haft tillgång till något empiriskt material, det vill säga att materialet har 

hanterats och förvarats på ett sådant sätt att endast författarna till studien har förfogat 

över det (Vetenskapsrådet, 2011). Det bör dock nämnas att även om materialet varit i 

tryggt förvar och respondenterna avidentifierats genomfördes ändock intervjuerna som 

tidigare nämnt i organisationens lokaler. Dessa lokaler var avsides, men anställda hos 

organisationen har haft möjlighet att notera vilka individer som intervjuats. Detta, i 

kombination med vad som framkommer i studien, skulle kunna leda till att enstaka 

individer kan identifieras, något som absolut ej är önskvärt men svårt att undvika i detta 

fall. Nyttjandekravet får slutligen anses vara uppnått då det empiriska materialet som 

samlades in endast används till denna specifika studie och ingenting annat. 

4.7. Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011) förklarar att majoriteten av kvalitativa forskare använder sig av 

reliabilitet och validitet som riktlinjer vid kvalitetsbedömning i deras studier. 

Reliabiliteten syftar till pålitligheten hos studien och är ett mått på huruvida studiens 

tillvägagångssätt ger likvärdiga resultat, vid olika tillfällen, men under för övrigt lika 

omständigheter, vilket även kallas för den externa reliabiliteten. LeCompte och Goetz 

(1982) menar dock att det är svårt att uppfylla dessa kriterier i en kvalitativ studie, då det 

i princip är omöjligt att exakt efterlikna den sociala miljö och de sociala förutsättningarna 

som råder vid den inledande studiens genomförande. De hävdar dock att det finns 

flertalet strategier för att tillgodose detta och en av dessa är att nästkommande forskare 

som vill efterlikna studien bör gå in i en likartad social roll som den första forskaren. Den 

interna reliabiliteten syftar till att forskarna som genomför studien har en gemensam syn 

på hur man bör se på empirin och hur tolkningarna ska genomföras (LeCompte & Goetz, 

1982). För att höja den interna reliabiliteten i den genomförda studien har en gemensam 

syn på fenomenet fastställts i ett tidigt skede, yttermera användes Giorgis (1985) modell 

över hur empirin skulle analyseras som båda författarna till studien har följt. Bryman 

(2011) redogör för pålitlighet som ett alternativt begrepp för reliabiliteten i kvalitativa 

studier.  

Validiteten syftar till giltigheten hos studien och är ett mått på om studien mäter och 

beskriver det forskaren avser att den ska göra. Likt reliabiliteten delas validiteten upp i 

extern och intern där den förstnämnda representerar hur väl resultatet kan överföras till 

andra sociala miljöer och förutsättningar. Den interna validiteten innebär att det ska 
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finnas en överensstämmelse mellan forskarnas observationer och de teoretiska slutsatser 

dessa utvecklar (LeCompte & Goetz, 1982). Bryman (2011) presenterar alternativa 

begrepp för den interna och externa validiteten vid kvalitativa undersökningar och 

benämner dem som trovärdighet, vilket motsvarar den interna, samt överförbarhet som 

motsvarar den externa. Trovärdigheten i denna studie har fastställts genom att säkerställa 

att studien genomförts i enlighet med de tidigare presenterade etiska regler som fanns att 

ta hänsyn till under den tidsperioden studien fullbordades. Geertz (1973) förklarar att 

överförbarheten i kvalitativa studier kan höjas genom att forskaren av studien konstruerar 

en utförlig redogörelse för de detaljer som finns, och de sociala regler som råder inom 

den kontext och kultur studien har genomförts. Med hjälp av denna information kan 

kommande forskare bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö.  
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5. Resultat 

Syftet med denna studie är att undersöka medarbetares upplevelse av en 

introduktionsprocess hos en given organisation. Avsikten med detta avsnitt är att genom 

analys av insamlad empiri kunna presentera huvudinnehållet i respondenternas 

upplevelser. Detta både genom löpande text och citering av respondenterna. 

Samtliga respondenter har genomgått en introduktion de senaste tolv månaderna och 

intentionen med studien var att hitta likheter i upplevelserna för att kunna beskriva det 

undersökta fenomenet. Genomgående teman har identifierats och essensen i det som 

framkommit presenteras i följande avsnitt. 

5.1. Medarbetarens förväntningar inför introduktionsprocessen 

En aspekt som behandlades under intervjuerna var respondenternas förväntningar inför 

arbetet, där frågor angående förståelse av arbetsuppgifter och kontakt med organisationen 

togs upp. Majoriteten av förväntningarna infriades på ett positivt sätt och resterande 

upplevelser handlade snarare om att det inte fanns några förväntningar överhuvudtaget, 

än att de inte infriats. Respondent 1 sammanfattar sina förväntningar på följande sätt: 

Nej, det är lite svårt och ha förväntningar när man inte vet vad arbetet handlar om [...] Och 

jag kan säga såhär, när folk frågade mig vad jag skulle göra, vad tjänsten skulle innebära, 

så hade jag egentligen ingen mer aning om det än vad som stod i annonsen […] Den 

informationen liksom, fick jag egentligen inte förrän jag började. 

Respondent 1 klargör bristen på förväntningar som ett resultat av dålig eller helt 

utebliven kontakt med organisationen. Tillika, klarlade respondent 2, 3, 4 och 5 att även 

de hade relativt bristfälliga uppfattningar om deras kommande arbetsuppgifter, men att 

de trots detta hade förväntningar som infriades på ett positivt sätt. Respondent 4 

sammanfattar sin uppfattning av arbetsuppgifterna på följande sätt:  

Jag hade väl ett hum om vad det skulle handla om, men nu rekryterades jag via ett 

rekryteringsföretag och jag fick träffa representanter från företaget ganska långt fram i 

processen, i övrigt var det ju rekryteringsföretaget jag pratade med. Så det kanske inte var 

riktigt så tydligt exakt vad jag skulle göra. 

Något av betydelse i detta sammanhang var att tre av de sex respondenterna saknade 

befattningsbeskrivning för den tjänst de tillsattes på. Samtliga förklarade att 



19 
 

beskrivningarna kontinuerligt arbetades fram, men att de fortfarande inte var 

färdigställda. Vidare rekryterades tre av respondenterna via rekryteringsföretag, varav två 

av dessa påpekade detta som något negativt då de inte kunde få svar på frågor angående 

tjänsten och inte fick träffa organisationen förrän efter tre till fyra intervjuer.  

Beträffande kontakten mellan respondenterna och organisationen under perioden innan 

deras första dag upplevde respondent 1, 2 och 4 att kontakten var undermålig och dålig 

medan resterande respondenter beskrev den som tillräcklig och bra. Vid beskrivning av 

kontakten kunde det uppfångas att två av de tre respondenterna som beskrev den som 

tillräcklig, i princip hade haft samma kontakt som de tre respondenter som upplevde den 

undermålig. Dessa två respondenter klargjorde dock att de jämförde med 

introduktionsprocesser på tidigare arbetsplatser, där hela introduktionsprocessen i stort 

sett var obefintlig. Kontakten mellan respondent 6 och organisationen utmärkte sig dock 

och beskrevs på följande sätt:  

Från att jag fick tjänsten tills att jag började tror jag det var två eller tre månader. Och 

under tiden så höll jag löpande kontakt med min chef [...] De hade bland annat en Kick-off 

jag blev inbjuden till, och det kändes som en jättebra grej, för då kommer man liksom in i 

gruppen, man fick träffa alla på en neutral mark och helt förutsättningslöst, bara träffas 

och ha det trevligt. Så det var riktigt bra faktiskt. 

Kontakten mellan organisationen och respondent 4 beskrevs som dålig, där respondenten 

skrev på anställningskontrakten cirka tre månader innan hen skulle börja. Fram till 

veckan innan arbetsstart var kontakten obefintlig och individen fick själv ta kontakt med 

arbetsgivaren. Följande citat är taget från samtalet med respondent 4: 

Så egentligen, ja precis innan jag började ringde jag min chef, bara för att kolla läget och 

sådär. Det var väl egentligen det som var innan. 

Sammanfattningsvis var det endast en respondent som upplevde det inledande stadiet av 

introduktionen som fullt tillräcklig. Likheterna i dessa upplevelser hos respondenterna är 

därmed en generellt bristfällig kännedom kring kommande arbetsplats och 

arbetsuppgifter, samt en nästintill obefintlig kommunikation mellan individen och den 

nya arbetsgivaren.  
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5.2. Onboarding under introduktionsprocessen 

Till detta avsnitt hör respondenternas upplevelser kring introduceringen till deras 

arbetsinnehåll, såsom arbetsuppgifter och mer praktiska detaljer. I praktiska detaljer 

innefattas tillgång till dator, mobiltelefon, inloggningsuppgifter och dylikt. Upplevelserna 

har generellt varierat mellan respondenterna, samtidigt som vissa inslag varit mer 

förekommande. Exempelvis har en rundvandring i organisationens lokaler samt besök 

hos de olika avdelningarna figurerat i samtliga individers introduktion, något som 

upplevts positivt och nödvändigt. Respondent 2 upplevde dock att rundvandringen inte 

uppnådde sin fulla potential:  

I vissa fall träffade man någon som säkert kunde sitt dagliga arbete väldigt bra, men som 

kanske inte kunde presentera det för någon annan. Det var egentligen jag som fick leda 

mina besök, och jag vet ju egentligen inte vad jag borde fråga efter, jag famlade lite i 

blindo. 

Något som däremot inte var konsekvent för alla var längden på introduktionen. Den har 

varierat hos samtliga individer, alltifrån två veckor till åtta veckor. Ytterligare en skillnad 

var att respondent 1 upplevde introduktionen som stressande och väl informationstyngd, 

vilket även var fallet för respondent 6 men hen ansåg att det saknades alternativa 

tillvägagångssätt. Respondent 5 däremot, upplevde att hen erhållit den tid som behövts 

för att lära sig allteftersom, något som framgår i denna sägning:  

Det har varit jättebra, och sen har jag haft, när det gäller mitt arbete, så har vi ju successivt 

gått igenom allting. Det har känts som att det har inte stressats fram någonting. Det har 

inte varit så att jag kastats in i arbetsuppgifterna bara liksom det här måste göras nu, utan 

jag har fått tid att lära mig. Så att jag tycker det har varit en bra introduktion. Det hade jag 

inte förväntat mig. Utan att liksom veta någonting så är jag väl kanske inte van vid det 

från tidigare ställen, utan jag är mer van vid att det är akut, nu måste vi ha hjälp direkt, 

inte bara för min egen del utan när andra har kommit in på min avdelning, så har det varit 

att liksom slängas in i arbetet direkt. Så det var över förväntan.  

Respondent 5 upplevde även att hen hade kunnat påverka sin introduktion om det ansetts 

behövligt, något samtliga instämde i men endast två valde att aktivt göra. Respondent 1 

ansåg sig behöva en fördjupning kring vissa delar av arbetsuppgifterna, medan 

respondent 3 utformade sin egen introduktion helt och hållet. Detta då hen inte hade 

någon introduktion planerad vid anställningens start, men själv bedömde sig vara i behov 
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av en. Nämnas bör även att vid respondent 3:s ankomst till arbetsplatsen saknades 

samtliga praktiska detaljer, och hen lämnade följande utsaga vid intervjun:  

Jag frågade om, för jag ville få se hur planen för det praktiska såg ut, vad är genomfört, är 

min dator beställd, hur det är med telefonen och var jag ska sitta och så [...] Så jag fick 

komma in i ett rum helt fullt med massa möbler, kläder och lådor och ingenting var 

förberett. 

Hos en majoritet av respondenterna var de praktiska detaljerna ordnade i förväg. Detta 

upplevdes positivt och sågs som ett tecken på uppskattning och att de var emotsedda. 

Respondent 5 uttryckte följande kring situationen:  

Det har också varit väldigt bra tycker jag faktiskt, det är jag inte heller van vid, att alla 

inlogg och allting bara funkar, det brukar alltid vara så mycket strul och så.  

Respondent 6 hade en liknande upplevelse och föreföll vara imponerad när hen berättade 

om de praktiska detaljerna:  

Allting var klart. Telefon, dator, namnskylt, allt var uppsatt. Det kändes väldigt proffsigt. 

Som tidigare nämnt förelåg en hel del oklarheter kring respondenternas faktiska 

arbetsuppgifter före deras anställningar påbörjades. Samtliga ansåg att deras roller 

klargjorts under introduktionen och genomgående var att klargöranden uppstått efter 

samtal med deras närmaste chef. Undantaget var dock respondent 2, där det uppfattades 

som att förtydligandet främst uppstått vid samtal med kollegor:  

Så var det då jag lite fick reda på vad det handlade om rent, i det dagliga arbetet, vad det 

var som skulle hamna över på mig [...] Det fanns exempelvis ingen arbetsbeskrivning på 

pränt fram tills nu, så det har varit lite otydligt, rent formellt, även om jag inte har behövt 

bekymra mig över att jag inte har något att göra, så har det väl kanske varit oklart rent 

formellt över vad jag borde syssla med [...] Det var väl, vad ska man kalla det för, det var 

väl något diffusa målbilder. Men jo jag fick nog allt uppfattningen om att det upplevdes 

positivt att någon med min bakgrund skulle börja jobba och att de skulle slippa göra det 

själva. 

En övervägande del av respondenterna, däribland respondent 2, har haft en form av 

schema eller checklista att utgå ifrån under introduktionen. I denna planering har möten 

och aktiviteter varit inbokade. Samtliga har upplevt förekomsten av ett schema som 



22 
 

positivt och någonting de haft stor nytta av. Nedan följer utläggningar från respondent 5 

respektive respondent 6 som uppskattat sina planeringar:  

Ja, det tycker jag. För det är ju så när man är ny så vet man ju inte riktigt vad man ska 

göra varje dag, det blir ju väldigt sådär hela tiden och fråga vad kan jag göra nu och sådär. 

Så att ändå ha det där schemat och veta på ett ungefär vad som ska hända första veckorna 

är ju bra.  

Det är ju såhär man vill ha det när man börjar. Att du vet vad du ska göra nästa dag och 

vem du ska träffa och allt sånt. Man skrapar lite på ytan, man får veta var folk sitter och 

vad de sysslar med. 

Respondent 4 däremot saknade en planering att utgå ifrån, och uttryckte att det säkerligen 

hade varit ett värdefullt tillskott:  

Nej men den var ju, jag fick ju aldrig något schema typ, såhär är tanken. Utan det har väl 

mer blivit såhär: ”ja men idag kan du göra det och idag kan du köra det här” [...] Det var 

väl kanske att den inte var helt färdig, utan att det blev lite: ”idag då kan du gå ner dit, och 

sedan vet jag inte vad du ska göra imorgon men det tar vi då”. Men det kanske berodde på 

en själv också, att man gillar att veta att imorgon när jag ska till jobbet då ska jag göra det 

här, och om man har några funderingar kan man fråga i tid. Så det har ju varit lite synd. 

För jag tror att den hade blivit bättre om det hade varit såhär: ”här har du din månad”. 

För att sammanfatta går det att urskilja vissa gemensamma teman. Samtliga respondenter 

genomgick en rundvandring samt erhöll tidsmässigt skilda längder på sina introduktioner. 

Samtliga upplevde även att de hade möjlighet och påverka introduktionen, samtidigt som 

de ansåg att deras arbetsroller förtydligades under densamma. En majoritet av deltagarna 

hade ett schema och följa, vilket upplevdes värdefullt och var efterfrågat av övriga. 

5.3. Organisatorisk socialisering under introduktionsprocessen 

Under den del av intervjun som berörde den organisatoriska socialiseringen ställdes 

frågor gällande mänskliga relationer med fokus på gemenskap inom organisationen och 

arbetsgruppen men också rörande organisationens normer och värderingar. Majoriteten 

av respondenterna beskrev att de under den första tiden hade en viss person som ansågs 

vara ansvarig för dennes introduktion, men det var ingen av dessa som visste om de här 

personerna formellt hade blivit tilldelade detta uppdrag eller om de själva tagit initiativ 

till det. Respondent 2 blev tillfrågad om hen hade blivit tilldelad någon speciell 

handledare eller kontaktperson under första tiden och svarade följande: 
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Inte så som jag vet att det var uttalat. Det var ju A som var min närmaste chef då, och som 

var den som bokade upp allt gällande alla introduktionsmöten eller vad man ska kalla 

dem, sedan delade jag kontor med B på projektavdelningen, så hen var lite inblandad, men 

i övrigt så var det inte någon som var utsedd handledare. Det var A som jag hade kontakt 

med om det dök upp några frågetecken eller så. 

Vidare förklarade samtliga respondenter att det fanns någon eller några personer som 

blev särskilt viktiga och värdefulla under den första tiden. En mindre del av 

respondenterna ansåg att personen de uppfattade som sin handledare, vare sig det var 

uttalat eller ej, likaså var personen som blev mest betydelsefull. Majoriteten konstaterade 

istället att deras närmsta kollega var den person som respondenten främst kunde anförtro 

sig till. Respondent 4 berättar att det är en av hens närmsta kollegor som blev mest viktig: 

Jag har en kollega, hon var lite sjukskriven där i början, och även lite nu, men hon har 

varit jätteviktig. [...] Hon har jobbat här i typ tio år. Så hon är ju jättebra, hon har koll, och 

man känner att man verkligen kan komma med alla dumma frågor till henne. Hon är 

jätteviktig. 

Vidare förklarar respondent 4 att processen för att bli en i arbetsgruppen, genom att 

etablera nya relationer och lära sig gruppnormer skedde på ett smidigt sätt: 

Jo men det har gått ganska lätt tycker jag. Det är bra personer som jag har i mitt team och 

många av dem har jobbat här länge och varit jätte hjälpsamma. Och de har ju haft 

förståelse för att jag inte kan någonting om just det här. Så det har varit jättebra. 

Resterande respondenter var av samma mening och tyckte alla att de blivit väl 

välkomnande inom arbetsgruppen och att gemenskapen och klimatet kändes bra. Vidare 

fick de utrymme att ställa frågor, göra fel och pröva sig fram, innan de förväntades 

prestera fullt ut. Respondent 6 beskrev hens upplevelse av att bli en i arbetsgruppen på 

följande sätt: 

Det var bra faktiskt. Det kändes bra. Man kände sig välkommen och man, i och med att 

man lite blir den oförstående i sammanhanget, fick utrymme att ställa sina frågor och få 

dem att förklara det från början. För i deras värld, när de jobbat så många år med det, som 

min chef, och även de externa, så är ju det som är självklart för dem inte det för mig, men 

man fick utrymme att ställa de frågorna och diskutera. Så jag kände mig jättevälkommen 

faktiskt. Inte få de där suckarna liksom. Man fick utrymme att vara lite dum. Men det är ju 

så man lär sig. 
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Till skillnad från den ömsesidigt upplevda förekomsten av gemenskap inom 

arbetsgruppen, var det endast en respondent som ansåg att det fanns en stabil gemenskap 

sett över hela organisationen. Den gemensamma redogörelsen för skälen till detta var att 

organisationen var av stor karaktär, med avdelningar som satt utspridda på stora ytor, 

samt förekomsten av skiftarbete. Dessa faktorer ansågs motverkande till en 

organisationstäckande gemenskap. Respondent 3 beskriver gemenskapen över 

organisationen på nedanstående sätt: 

Den är inte bra, den är ganska så dålig tycker jag. Det beror på, tror jag, att ytan där vi 

jobbar är väldigt stor. Det är en del. En annan del är att vi inte har några upprepade 

aktiviteter som är gemensamma där vi har möjlighet att beblanda oss med olika personer, 

de som jobbar dag och natt och på olika poster och så. Så det blir väldigt mycket 

avdelningsinriktat. 

Vid övriga samtal kring gemenskap över organisationen togs andra faktorer upp, som 

respondenterna ansåg vara bidragande till gemenskapen. Samtliga ansåg att 

organisationskulturen, med fokus på arbete med värderingar och normer kunde vara ett 

bra sätt att öka samhörigheten hos de anställda. Vid djupare diskussion kring värderingar 

och normer förklarade två av respondenterna att dessa aspekter tagits upp under 

introduktionen, ändock ganska banalt, då det endast skrapades lite på ytan. Resterande 

fyra respondenter kunde inte minnas att det tagits upp överhuvudtaget under deras 

introduktion, utan istället vid ett senare tillfälle. Respondent 1 blev tillfrågad vad hen 

hade fått lära sig om organisationens normer och värderingar, och svarade följande: 

Inte någonting egentligen. Vi hade någon typ av möte senare kommer jag ihåg, där man 

gick igenom det här: *tittar på tavlorna med värderingar* ansvarstagande, effektiva, 

engagerade, de här orden. Det var ju andra som gällde fram tills precis nyss då, men vi 

gick igenom de på väldigt övergripande nivå. [...] Det var mer att man hade ett möte och 

gick igenom det. 

Respondent 3 var av samma mening som föregående och berättade att hen rentav hade 

frågat efter detta men att det enda hen fått till svar var att det fanns i något dokument 

någonstans. Samtliga respondenter svarade att de ansåg det vara viktigt att företaget 

arbetar med sina värderingar, och att det genomsyrar varje beslut man tar. Respondent 6 

var en av två som hade fått en genomgång av värderingarna tidigt i sin introduktion och 

hen fortsatte att diskutera ämnet på följande vis:  
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Det tycker jag är jätteviktigt att man ska ha i hela sin affärsidé, att man har sina 

värderingar. För ibland kommer man till ett vägskäl, där man kan välja antingen den eller 

den vägen, men på grund av de värderingar man har, till exempel om man väljer den ena 

vägen så blir det billigare men det går emot våra värderingar, då ska man ju inte välja den 

vägen. Så jag tycker det är jätteviktigt, sen är det ju många företag som sätter upp sina 

värderingar på väggen och säger att si och så är vi, men sedan inte följer dem ändå. Utan 

det ska vara en grej som att, i varje beslut så tas det i beaktande, att ditåt ska vi inte för det 

strider mot de värderingar vi har. 

Sammanfattningsvis nämnde alla respondenter någon form av positiv aspekt med den 

organisatoriska socialiseringen. Denna positiva syn sammanstrålade dock inte på en 

gemensam aspekt avseende ämnet. Det var en majoritet av respondenterna som 

uppfattade det som att de hade en handledare den första tiden, men det upplevdes oklart 

om personen formellt hade blivit utsedd eller om det endast föll sig naturligt att agera 

som handledare. Samtliga respondenter kände sig välkomna och blev fort en i 

gemenskapen inom arbetsgruppen alternativt avdelningen, dessvärre var det endast en 

som ansåg att denna gemenskap fanns över hela organisationen. Sammantaget ansågs det 

vara av stor vikt att arbeta med normer och värderingar på ett djupgående sätt och inte 

endast på ett övergripande plan, som den övervägande delen av respondenterna upplevde 

att det gjordes nu. 

5.4. Om respondenten själv får välja 

När respondenterna ombads summera sina introduktioner och lyfta fram det de ansåg 

mest framträdande hade svaren av naturliga skäl stor mångfald. Respondent 1 

uppskattade det faktum att även om introduktionen varit kognitivt påfrestande, upplevde 

hen att allokeringen av tidsmässiga resurser varit av sådan art att stresspåslaget hållits 

inom fullt hanterbara gränser. Respondent 2 ansåg sina besök hos de andra avdelningarna 

vara av stort värde, samtidigt som hen uttryckte en viss tveksamhet till själva förfarandet:  

Det tyckte jag var väldigt bra. Sen så vet jag inte hur det fungerar för de som blivit 

uppmanade att ha hand om mig om de hade något att utgå ifrån vad de borde gå igenom. 

För det var lite rörigt på vissa ställen där jag själv fick nästan intervjua dem för att få svar, 

och få dem att prata [...] De hade ju säker jättebra kunskap om vad dem sysslar med, men 

visste inte vad de skulle presentera för mig.  

Likaledes upplevde respondent 3 att det fanns vissa svårigheter kring att kommunicera 

med andra avdelningar, men då främst gällande att hen behövde motivera varför det var 
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nödvändigt att boka in rundvandring. Detta då informationsflödet angående hens ankomst 

till organisationen varit undermåligt. Respondent 4 framhöll att introduktionen till viss 

del varit otillräcklig, mer precist gällande strukturen, något som framgår i följande 

uttalande:  

Nej men det har känts väldigt bra. Kanske inte så strukturerat just där ute, med 

introduktion och så, att det inte fanns någon plan. Alltså, man tänker ju ändå att ett sådant 

stort företag som ändå omsätter mycket folk har en färdig plan för introduktion. 

Här framkommer en tydlig variation i deltagarnas upplevelser, då respondent 5 tvärtemot 

framhåller struktureringen och det faktum att introduktionen upplevts genomtänkt som 

dess främsta styrka. Detta instämmer även respondent 6 i, men diskuterar även kring att 

hen inte har fått genomföra en utvärdering av introduktionen. något som tydliggörs här:  

Alltså inte för egen del, men jag tror att det är jättebra att göra det för företagets del. För 

att veta vad det är man missar, man kanske tror att man tänker på allt men sen så, det är ju 

så olika vad olika roller behöver veta genom introduktionen. Så en utvärdering hade varit 

bra.  

Samtliga respondenter bekräftar att de inte har genomfört en utvärdering, samtidigt som 

de alla har uppfattningen att det hade varit av värde för företaget och är något som bör 

genomföras. Ett antal av respondenterna anser att det hade kunnat fungera som ett tydligt 

avslut för introduktionen. 
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6. Diskussion 

Under resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat sammankopplat till bakgrunden 

samt tidigare forskning och är utformat i enlighet med resultatets struktur. Under 

metoddiskussionen görs en analys av studiens tillförlitlighet. Vidare syftar den till att 

lyfta fram eventuella brister i metodiken under studiens utförande. Avsnittet avslutas med 

en slutsats samt sammanfattande reflektion följt av framtida forskningsförslag.  

6.1. Resultatdiskussion 

6.1.1. Medarbetarens förväntningar inför introduktionsprocessen 

Den första fasen inom Feldmans (1981) introduktionsprocess innefattar allt det lärande 

som sker innan medarbetaren börjar på den nya arbetsplatsen och frambringas genom att 

förmedla, ta emot och utvärdera information i samverkan med den framtida 

arbetsgivaren. Av studiens resultat framgår det att majoriteten av respondenterna 

upplevde att kontakten med organisationen var undermålig, och i vissa fall helt 

obefintlig. Detta motsätter vad Feldman (1981) anser att stadiet innan anställningen har 

som syfte, nämligen att medarbetaren ska ha möjlighet att forma en egen uppfattning om 

den kommande arbetsplatsen och arbetsuppgifter. En anledning till detta skulle kunna 

vara själva rekryteringsförfarandet, då det framkom att ett antal av respondenterna 

rekryterats via utomstående företag. Vid en sådan rekrytering försämras individernas 

möjligheter att erhålla korrekt information kring tjänsten och den blivande arbetsgivaren, 

samt att interaktionerna med arbetsgivaren blir färre. Respondenterna upplevde just att 

det funnits svårigheter kring rekryterarens kunskap om tjänsten, samtidigt som det första 

mötet med den nya organisationen inträffade väl sent.  

Informationsutbytet mellan organisationen och den nya medarbetaren, som kan kopplas 

till samtliga processer inom den första fasen i Feldmans modell (1981), skiftade markant 

mellan samtliga respondenter. Ingen av respondenterna upplevde att de hade fått en 

fullständig bild av målen och klimatet inom organisationen eller en samstämmighet 

mellan organisationens värderingar och den nyanställdes personliga behov. Detta kan 

möjligtvis förklaras av att informationen om organisationen värderingar inte togs upp 

förrän, om än överhuvudtaget, efter första arbetsdagen.  
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Respondenternas upplevelse av perioden innan deras första arbetsdag var ej förenlig med 

det som presenterades vara positivt under bakgrundsavsnittet. Detta med hänvisning till 

att respondenternas upplevelser av denna period kan hänföras till en generellt bristfällig 

kännedom kring både arbetsplats och arbetsuppgifter, samt en undermålig kontakt från 

båda parters sida. Trots detta infriades majoriteten av respondenternas förväntningar på 

ett positivt sätt när de hade anslutit sig till organisationen. En möjlig förklaring till detta 

skulle kunna vara respondenternas tidigare erfarenheter av introduktionsprocesser. Under 

intervjuerna framkom det att flertalet av respondenterna tidigare introduktioner varit mer 

eller mindre obefintliga. Vissa förklarade att de redan första dagen blev satta i arbete och 

att de nätt och jämnt hann hälsa på sina kollegor.  

Major et al. (1995) framlade att nya medarbetares förväntningar och dess konfrontation 

med verkligheten, avgjorde om förväntningarna som hade skapats inför arbetsstarten 

kunde infrias eller ej. Som tidigare nämnt, upplevde den större delen av respondenterna 

att deras förväntningar hade infriats på ett positivt sätt, vilket enligt Major et al. (1995) 

kan associeras med organisatoriskt åtagande, en större arbetstillfredsställelse och 

arbetsprestation, samt self-efficacy, vilket kan ses som en fördel för både arbetsgivare 

och medarbetare. Resterande respondenters förväntningar upplevdes inte som icke 

infriade, utan de förklarade att de snarare inte hade några förväntningar alls. Holton och 

Russel (1997) presenterar utifrån sin studie att nya medarbetare som inte har några 

förväntningar känner mindre engagemang för organisationen och en större vilja att vilja 

avsluta sin anställning. Därmed är det viktigt för alla parter att förväntningar skapas samt 

till viss mån infrias, då det enligt Holton och Russell (1997) samtidigt har en stark 

koppling till den organisatoriska socialiseringen. Huruvida respondenternas engagemang 

påverkats negativt är dock ingenting som studien funnit stöd för, främst då detta inte var 

studiens huvudfokus. Likaledes har det inte framkommit några indikationer kring att 

respondenterna som saknade förväntningar skulle ha en större vilja att lämna 

organisationen. Ur motsatt synvinkel har det inte heller uppenbarat sig att de 

respondenter som fått sina förväntningar uppfyllda på något sätt utmärkt sig känna ett 

större engagemang eller en mindre vilja att avsluta sin anställning.  

6.1.2. Onboarding under introduktionsprocessen 

Onboardingen tar vid när de nyanställda ankommer första dagen hos organisationen. 

Kring onboardingen har det förekommit både mer och mindre samstämmiga upplevelser. 
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En aktivitet som gemensamt upplevts positiv har varit en rundvandring i organisationens 

lokaler, en rundvandring som även inkluderat besök hos de olika avdelningarna. Feldman 

(1981) framhåller att klargörande av arbetsrollen samt initiering till arbetsuppgifterna är 

processer som förekommer vid den här tidpunkten av anställningen. I resultatet framgår 

att samtliga deltagare har upplevt att deras roller förtydligats under onboardingen. Hos 

samtliga förutom en individ har detta gjorts under samtal med deras närmaste chef. För 

respondenterna har detta inneburit att de i ett tidigt stadie kunnat anpassa sig efter vad 

organisationen efterfrågat och kunnat använda det som en utgångspunkt för deras nya 

arbetsroll. Lindelöw (2016) hävdar vikten av att organisationen är tydlig kring vad som 

förväntas av den nyanställda, detta för att främja uppfyllandet av organisationens 

målsättningar, något som enligt Klein och Weaver (2000) lämpligast sker under 

onboardingen. Ett sådant skeende skulle även kunna ha stressreducerande verkan, detta 

då respondenterna inte behöver uppleva den stress som otydliga arbetsförhållanden 

innebär (Feldman, 1981). Respondenterna upplevde dock överlag en relativt hög stress 

under introduktionen, vilket innebär att det antingen inte har haft en stressreducerande 

verkan i denna studie, alternativt att andra faktorer påverkat respondenterna. En av dessa 

faktorer kan vara att samtliga individer även blev introducerade till sina arbetsuppgifter 

tidigt, vilket flertalet deltagare upplevde stressande, medan endast en inte gjorde det. Den 

deltagare som inte upplevde stress genomgick, till skillnad ifrån de andra en 

välstrukturerad onboarding-process, där exempelvis ett tydligt schema förekom och hen 

var i förväg medveten om vad som skulle hända framöver. Klein et al. (2015) förklarar 

just detta, nämligen att vissa delar av stressen som uppstår vid en nyanställning kan 

undvikas genom en välplanerad onboarding-process. En majoritet av deltagarna har haft 

ett schema att utgå ifrån, dock med varierad detaljrikedom, vilket de gemensamt upplevt 

endast positivt. De som stod utan schema upplevde en viss stress över detta, och var 

tydliga med att förekomsten av ett schema hade varit till stor nytta. De eftersökte 

möjlighet att planera och förbereda sig på vad som skulle inträffa, istället för att behöva 

bli överraskade vid dagens start. Utifrån allt detta framkommer att organisationen på ett 

gynnsamt sätt klargör vilka förväntningar de har på den nyanställda. Ett mer strukturerat 

tillvägagångssätt skulle dock medföra en ökad tydlighet kring själva onboardingen och i 

förlängningen även ett minskat stresspåslag hos de nyanställda.  
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6.1.3. Organisatorisk socialisering under introduktionsprocessen 

Ardts et al. (2001) redogör för den organisatoriska socialiseringen som processen där den 

nya medarbetaren införskaffar kunskap om personligheter, intressen, attityder och 

beteenden hos kollegor och inom organisationen. Ytterligare tillägger Van Maanen och 

Schein (1979) att den syftar till ett accepterade av och adaption till organisationens 

normer och värderingar. 

I resultatet framkom det att endast en respondent upplevde att det fanns en stabil 

gemenskap över hela organisationen, resterande kunde dock inte kännas vid det. Den 

övervägande delen av respondenterna ansåg även att det jobbades med organisationens 

normer och värderingar på ett undermåligt sätt, därtill förklarade dessa respondenter att 

aspekter såsom värderingar och normer inte hade tagits upp under introduktionen 

överhuvudtaget. Att beröra dessa aspekter under introduktionen anser flertalet forskare, 

bland annat Van Maanen och Schein (1979), Feldman (1981) samt Ardts et al. (2001), 

vara av stor vikt, detta för att den nya medarbetaren ska utveckla sin arbetsprestation och 

känna arbetstillfredsställelse. Till skillnad från avsaknaden av en övergripande 

gemenskap sett över hela organisationen bedömde samtliga respondenter att 

gemenskapen och klimatet inom den närmsta arbetsgruppen var bra. Avseende dessa 

uttalande, överensstämmer de bra med den sista processen inom Feldmans (1981) tredje 

fas, förändring och förvärvande. Feldman (1981) förklarar att medarbetaren vid det här 

laget känner sig omtyckt och betrodd av medarbetarna, att hen förstår arbetsgruppens 

normer och värderingar samt har på ett tillfreds sätt anpassat sig till den nya kulturen. 

Emellertid, förklarar Van Maanen och Schein (1979) att den organisatoriska 

socialiseringen inte endast ska bidra till en förståelse för och acceptans av gemenskapen 

inom arbetsgruppen, utan även inom hela organisationen.  

Vidare framkom det under intervjuerna att den gemenskap inom arbetsgruppen som 

samtliga respondenter upplevde, hade bidragit till framsteg i behärskandet av 

arbetsuppgifter. Att lära sig hantera sina arbetsuppgifter, och uppnå självförtroende för 

att kunna bibehålla en positiv prestationsnivå presenterar Feldman (1981) som ytterligare 

en av de processer som inkluderas i fasen för förändring och förvärvande. Den tredje 

processen berör aspekten då medarbetaren har enats med arbetsgruppen kring 

arbetsuppgifters prioritering och utförande, något som författarna till studien implicit 

kunde uppfatta som ett resultat av den gemenskap som fanns inom avdelningarna. 
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Givet Jones (1986) strategier för organisatorisk socialisering som bakgrund förefaller 

organisationens introduktion främst kunna liknas vid den individualiserade 

socialiseringsstrategin, även om inslag ifrån den institutionella strategin förekom 

samtidigt. Introduktionen har haft större fokus på individuella inslag snarare än 

kollektiva aktiviteter, vilket går att utläsa i att endast en respondent deltog i någon form 

av gemensam aktivitet för att underlätta socialiseringen. Även det faktum att samtliga 

individer genomgick individuella rundvandringar och aldrig hade gemensamma 

utbildningar med andra nyanställda stärker detta påstående. Det förekom både formella 

och informella aspekter i introduktionen. En majoritet av respondenterna upplevde en 

struktur och planering kring sina introduktioner, medan ett fåtal krävdes vara mer 

självgående och ta större lärdom av sina kollegor. Kvaliteten hos strukturen har dock 

varierat, men sammantaget innebär det ändock att de formella inslagen överträffar de 

informella. Det fanns dock inga tydligt formulerade steg som skulle genomgås, vilket får 

till följd att introduktionen var mer slumpmässig än sekventiell. Den tidsmässiga ramen 

för introduktionen tolkas som det Jones (1986) beskriver vara varierande, jämfört med att 

vara motsatsen, det vill säga bestämt. Detta då ingen av respondenternas upplevelser rakt 

går att jämställa med någon annans, det har snarare framkommit stora olikheter gällande 

tidsåtgång för både hela introduktionen, men även de olika delarna. Inte i något fall fanns 

föregångare som innehaft de tjänster som deltagarna anställdes till tillgängliga, vilket får 

som konsekvens att socialiseringen var icke-seriell till skillnad från att vara seriell. Detta 

har inneburit att respondenterna inte kunnat ta del av mentorskap och dylikt, utan istället 

varit tvungna att gå sina egna vägar, något som kan få både positiva och negativa följder. 

Slutligen tolkas introduktionen varit mer accepterande än fråntagande av deltagarnas 

värderingar och egenskaper. Detta framförallt då ingen av respondenterna upplevt ett 

fråntagande ifrån organisationens sida, även om det inte heller framkom att 

organisationen varit accepterande på ett iögonfallande sätt.  

Sammantaget påvisar detta att i enlighet med Jones (1986) strategier placerar sig 

introduktionen i fyra av sex fall mer åt en individuell strategi jämfört med en 

institutionell strategi. Detta har till viss del varit lämpligt då den individuella strategin 

främjar kreativitet kring yrkesrollen (Saks et al., 2007), vilket kan vara av nytta då 

hälften av deltagarna saknade befattningsbeskrivningar vid anställningen och fick då 

möjligheten att själva deltaga i framtagningen. Samtidigt hade en mer institutionell 

strategi kunnat vara användbar, dels på grund av att den enligt Ashforth et al. (1998) är 
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lämplig för stora företag generellt, men mer specifikt då den erbjuder stabilitet och 

trygghet (Saks et al., 2007). Just detta är något som tidigare nämnt efterfrågats av flertalet 

respondenter. Det kan även vara fördelaktigt om befattningsbeskrivningar saknas och 

arbetsrollen upplevs otydlig. Saks et al. (2007) lyfter även fram att den individualiserade 

strategin framförallt kan vara passande för individer med längre erfarenhet, detta har 

dock inte framgått i denna studie.  

6.2. Metoddiskussion 

Gällande intervjuförfarandet som sådant är det en högst relevant metod att använda vid 

en undersökning om människors upplevelser. Kvale och Brinkmann (2014) är tydliga 

med att förmågan att intervjua förbättras genom att utföra fler intervjuer. Författarna till 

denna studie har inte den bredaste intervjuerfarenheten sedan tidigare, men har 

kompenserat detta genom att vara väl förberedda och insatta i det utforskade ämnet. 

Även det faktum att båda författarna varit närvarande vid samtliga intervjuer har höjt 

kvaliteten, exempelvis då den som varit ledande i intervjun fullt ut kunnat koncentrera 

sig på respondenten. Kvale och Brinkmann (2014) poängterar vikten av att vara 

fokuserad på respondenten då det uppmuntrar respondenten att fortsätta prata. Samtidigt 

har den mer observerande kunnat uppfatta företeelser som annars kunnat gå förlorade. 

Det har även inneburit att det funnits en samsyn gällande tolkningar och de har därmed 

inte helt bestått av en individs uppfattning. En nackdel med att båda varit närvarande vid 

intervjusituationerna kan vara att respondenter upplever sig vara i ett underläge, men 

detta har undvikits i den grad det är möjligt med hjälp av en neutral placering.  

Kring urvalet förekommer aspekter som haft möjlighet att påverka studien. 

Urvalskriteriet som bestämde att deltagarna skulle ha genomgått introduktionen det 

senaste året skulle kunna vara väl tilltaget. Det kan ha inneburit att vissa deltagare inte 

haft sina erfarenheter så nära till hands som vore önskvärt, dock är detta inget som 

upplevts problematiskt av respondenterna. Bekvämlighetsurvalet har inneburit att 

deltagarna varit väl insatta i ämnet och bekväma med intervjusituationen då de valts ut 

delvis på dessa grunder (Alvehus, 2013). Det har även inneburit att kontaktpersonen haft 

möjlighet och välja respondenter baserat på deras ståndpunkter, något som har kunnat 

påverka utgången av studien i den riktning hen önskat. Det har emellertid varit en 

nödvändig urvalsmetod, då ett sannolikhetsurval inte varit ett möjligt tillvägagångssätt. 

Ytterligare en faktor kring urvalet är antalet respondenter. I det här fallet ansågs en 
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utökning av antalet respondenter inte möjlig, då det ej förekom fler relevanta kandidater 

utifrån de formulerade urvalskriterierna och en utökning snarare inneburit en sänkning av 

kvaliteten på det empiriska materialet. Detta med hänvisning till att respondenterna 

antingen hade genomgått sina introduktioner utanför tidsramen, alternativt att de ej varit 

anställda av den studerade organisationen. 

Ytterligare ett förfarande som hade kunnat påverka trovärdigheten på ett positivt sätt är 

användning av triangulering (Bryman, 2011). Med hänvisning till syftet för studien anser 

författarna att en metodtriangulering hade kunnat anammas genom att addera ytterligare 

datainsamlingskällor. Trots de pilotintervjuer som genomfördes, upplevdes några frågor 

som irrelevanta och tagna ur sitt sammanhang. Om tid funnits hade därför förenkäter 

skickats ut för att sedan formulera intervjuguiden utifrån, vilket hade bidragit till en 

intervju med endast frågor som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 

Ännu ett alternativ hade varit och sammanställa ett kortare informationsdokument som 

levererats till respondenterna, för att de skulle kunna förbereda sig mer inför intervjuerna 

samt få en större förståelse för ämnet. En riskfaktor kring detta hade dock varit att 

respondenterna kunnat förbereda tillrättalagda svar, till skillnad mot det faktiska utfallet 

där svaren upplevdes uppriktiga och ärliga. Därutöver hade även en respondentvalidering 

genomförts med syfte att kontrollera att resultatet stämde överens med respondenternas 

upplevelser, samt om det fanns något att tillägga. En möjlighet hade då varit att resultatet 

förmedlades tillbaka till respondenterna och godkändes. Författarna hade då kunnat få en 

bekräftelse på att den beskrivning som framställts genom analys stämde överens med vad 

som sades under intervjun. 

Sammantaget anser författarna till studien att resultatet har låg generaliserbarhet. Detta 

med anledning av att kvalitativa studier överlag är svåra att replikera, då de sociala 

fenomen som undersöks ständigt är i förändring och bundna till ett visst sammanhang 

(Bryman, 2011). På ett liknande sätt men inte i samma utsträckning kan även 

reliabiliteten påverkas, då det finns en begränsning i att återskapa samma sociala kontext, 

under andra förutsättningar. Detta till trots är studiens huvudsakliga förtjänst att den kan 

bidra till en ökad förståelse för medarbetares upplevelser av en introduktion i allmänhet, 

samt hur situationen föreföll vara hos den studerade organisationen i synnerhet.  

  



34 
 

6.3. Slutsats och sammanfattande reflektioner 

Gällande förväntningar ifrån medarbetarna gentemot organisationen framkom det att 

informationsutbytet mellan organisationen och den nyanställda varit bristfälligt, vilket 

lett till både otydlighet och stress. Likaledes har det kring onboarding framkommit att 

även om organisationen lyckats klargöra vilka förväntningar som funnits på individerna, 

har individerna upplevt ett relativt högt stresspåslag. Detta skulle kunna vara en följd av 

en ostrukturerad och tidig introducering till arbetsuppgifterna. På samma tema har dock 

förekomsten av ett schema eller en checklista varit uppskattat av respondenterna, vilket 

lett till ett minskat stresspåslag samt att deltagarna kunnat förbereda sig på ett mer 

fördelaktigt sätt. Kring socialisering var respondenterna av den åsikt att gemenskapen i 

arbetsgruppen var god och att de med enkelhet blivit en del av teamet, samtidigt som 

arbetet kring värderingar och kultur upplevts varit bristfälligt under introduktionen. Det 

utkristalliserades att respondenternas introduktioner varit av mer individualiserad 

karaktär, vilket även det kan ha bidragit till ett ökat stresspåslag. 

Allt detta sammantaget tyder på att introduktionsprocessen hos organisationen framförallt 

varit varierande, vilket främst varit en konsekvens av vem som varit ansvarig för 

introduktionen och inte ett resultat av individuell anpassning. Det är ytterst få 

komponenter som framkommer i samtliga individers upplevelser. Vissa har upplevt det 

som kan tolkas vara bättre framtagna introduktioner, medan vissa varit mindre bra. 

Strukturen har överlag upplevts vara ofullständig och det har saknats ett tydligt ramverk 

för hur en introduktion skall konstrueras. En standardisering av introduktionsprocessen 

skulle innebära en enhetlighet i utförandet och säkerställa att samtliga nyanställda skulle 

behandlas lika och få samma förutsättningar att utföra sitt arbete. Studiens resultat går till 

viss del i linje med vad tidigare forskning presenterat, men inte till fullo. Det som kan 

anses innefattas i ”en god introduktion” har inte alltid varit det som efterlevts hos 

organisationen. Trots detta har respondenterna överlag upplevts vara väldigt nöjda med 

sina introduktioner, och har, med hänvisning till introduktioner hos andra organisationer, 

berättat att detta med råge överträffat deras tidigare upplevelser. Detta får författarna till 

studien att fundera kring hur dessa tidigare introduktionsprocesser kan ha varit 

utformade, samt inse att även om forskningen kring introduktioner är relativt långt 

framskriden, har den praktiska tillämpningen en hel del att ta ikapp. 
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6.4. Förslag till vidare forskning 

Vid genomförandet av studien har det uppenbarat sig att forskning kring vissa aspekter 

av introduktionsprocessen är bristande. Den första avser uppföljningsarbete av en 

introduktion, och i synnerhet beträffande den kunskap som medarbetarna erhåller genom 

den. Ytterligare en aspekt som upplevdes som bristfällig gällande tidigare forskning var 

tidsaspekten av en introduktion. Ingen av dessa aspekter var dock tänkt som en viktig 

byggsten för studien och uppmärksammades därför inte under bakgrundssökningen, utan 

har snarare dykt upp under genomförandets förlopp. Hur en integrering av de strategier 

som används för organisatorisk socialisering skulle kunna användas för att lyfta fram det 

bästa ur de båda tillvägagångssätten är även det en del av forskningsfältet som förtjänar 

att undersökas ytterligare. Slutligen skulle även forskning ur ett svenskt perspektiv vara 

intressant, främst då det är något som lyser med sin frånvaro i nuläget.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide medarbetare 

Inledning: 

• Hälsa respondenten välkommen. 

• Be om samtycke till deltagande samt be om tillåtelse att spela in intervjun, 

förklara att intervjun kan avbrytas när respondenten önskar. 

• Berätta om oss själva, vilka vi är, var vi kommer från samt meningen med studien 

och intervjun. 

• Förklara konfidentialiteten och hur materialet kommer nyttjas. 

• Kort beskrivning om vad intervjun kommer innehålla. 

Intervjufrågor: 

1. Inledande frågor 

- Berätta om dig själv och din roll inom organisationen? 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Hur ser din avdelning ut? 

2. Förväntningar inför arbetsstart 

- Hur skulle du beskriva kontakten mellan dig och organisationen innan din första 

dag? 

- Vad fick du för information inför din första dag? 

- Hur bra kunskap fick du om dina arbetsuppgifter innan din första dag? 

- Vad hade du för förväntningar generellt inför första dagen? Infriades dessa? 

3. Upplevelsen av introduktionsprocessen 

- Har du genomgått en introduktion? 

- Hur länge varade din introduktion? 

- Hur skulle du beskriva din första dag på jobbet? 

- Vilken var den generella känslan första tiden på arbetet? Stämde det överens med 

hur du hade förväntat dig att det skulle kännas? 



 

 
 

- Blev du tilldelad någon speciell handledare eller kontaktperson under den första 

tiden? Om nej, hittade du själv någon på arbetsplatsen som hjälpte dig? Hur var 

det? 

- Hur kunde du påverka din introduktion? På vilket sätt? 

- Fick du en uppfattning om vad organisationen har för förväntningar på dig som 

anställd genom introduktionen? 

- Hur mycket fick du lära dig om organisationens normer och värderingar? 

Identifierar du dig med dessa? 

- Hur skulle du beskriva upplevelsen av att bli en del av arbetslaget? 

- Upplevde du att det fanns några specifika aktiviteter som syftade till att du skulle 

komma in i gemenskapen på arbetsplatsen? Om ja, kan du beskriva dessa? 

- Vilka personer blev viktiga för dig under första tiden på jobbet? 

- Har någon varit ansvarig för din introduktion, vem i sådana fall? 

- Vad tycker du var bra med din introduktion? 

- Anser du att det fanns några brister med din introduktion? Vilka i sådana fall? 

4. Avslutande frågor 

- Upplevde du att introduktionen var ett hjälpmedel kring att förstå din arbetsroll 

samt hur du skulle utföra dina arbetsuppgifter? Om ja, hur? 

- Upplevde du att introduktionen var ett hjälpmedel för att förstå organisationens 

värderingar och normer? 

- Har du fått göra en utvärdering av din introduktion? Om ja, på vilket sätt? 

- Vad känner du att introduktionen gav dig som nyanställd? 

- Är det något du känner att vi har missat eller har du något du vill tillägga? 
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