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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om lärarassistenters första tid i Uppsala kommuns 

pilotprojekt. Med utgångspunkt i vad som kallas resursteori har två forskningsfrågor ställts; 1) På 

vilket sätt har interna och externa resurser bidragit till lärarassistenternas socialisationsprocess? 2) 

Vilka konsekvenser får lärarassistenternas socialisationsprocess när den sker inom ramen för ett 

pilotprojekt? Genom semistrukturerade intervjuer studeras specifikt hur åtta projektanställda 

lärarassistenter i Uppsala kommun upplevt den första tiden som anställda och vilka resurser som varit 

betydande för deras socialisation. Resultatet visar att den första tiden i projektet varit försiktig och 

trevande, något som beskrivs som både positivt och negativt i form av mjukstart och trögstart. Å ena 

sidan främjas relationsutveckling av mjukstarten men å andra sidan hämmar trögstarten anpassningen 

till arbetet. Den negativa sidan visar dels hur viktigt det är att arbetsverktyg är klara och redo att 

användas när den nyanställde introduceras till det nya arbetet då det annars kan skapa negativa 

upplevelser och bidra till oro. Resultaten visar även en ömsesidighet i pilotprojektet där ingen riktigt 

visste vad lärarassistentrollen skulle innehålla, och därmed blev det en ny situation för samtliga parter 

att förhålla sig till. Det övergripande resultatet visade, genom ovan nämnda teman, att pilotprojektet 

utifrån ett socialisationsperspektiv präglades av en dubbel socialisation.  

 

Nyckelord: Organisatorisk socialisation, nyanställda, dubbel socialisation, externa resurser, 

interna resurser, socialisationstaktiker, pilotprojekt. 

Abstract 

The purpose of this paper is to study the teacher assistants initial period in the pilot project of 

municipality of Uppsala. Based on resources theory as a theoretical framework two research questions 

were asked; 1) In what way have internal and external resources contributed to the socialization 

process of teacher assistants? and 2) What consequences does the pilot project have on the teacher 

assistants socialization process? Semistructured interviews were used to ask eight teacher assistants 

employed in the pilot project about how they experienced the first time in the new workplace and 

what resources were important for their socialization. The result shows that the initial period of the 

employment was cautious and tentative, which was described as both positive and negative in terms 

of a soft start or a tardy start. On one hand the soft start promotes relationship development, but on 

the other hand the tardy start inhibits adaptation to work. The negative side shows how important it is 

that work tools are ready to be used when the new employee is introduced to the new work, otherwise 

it can create negative experiences. The results also show that the pilot project was characterized by a 

reciprocity where nobody really knew what the teacher assistant role would contain, and thus it 

became a new situation for all parties to relate to. Through these themes, the overall results shows that 

the pilot project from a socialization perspective was characterized by a double socialization. 

 

Keywords: organizational socialization, employee, newcomer, double socialization, external 

resources, internal resources, personal resources, socialization tactics, pilot project.  
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1. Inledning 

De senaste åren har skolväsendet inom den svenska grundskolan stött på en hel del 

utmaningar; växande skolklasser och ökade krav har skapat en överbelastning för dagens 

lärare (Zachrisson Winberg, 2017). I en nyligen genomförd undersökning från 

Lärarförbundet/Novus framgår att dagens lärare har alldeles för hög arbetsbelastning för att 

hinna med både uppdrag och kompetensutveckling. Hela 8 av 10 lärare säger sig ha för hög 

arbetsbelastning och mer än varannan lärare (53%) menar att minskad administration är en av 

de viktigaste faktorerna i denna problematik (Österberg, 2018). Flera kommuner har på denna 

grund efterfrågat avlastning för lärare i form av lärarassistenter1 (Karlsson, 2017).  

 

Mot denna bakgrund har Uppsala kommun initierat ett pilotprojekt på sex av kommunens 

grundskolor som syftar till att avlasta lärarna så att de kan ägna mer tid åt utveckling av 

lärarrollen och mindre tid åt den mer administrativa delen av arbetet (Uppsala kommun, 

2017). För att lärarna ska kunna utveckla sin yrkesroll och fokusera på relevanta delar är det 

av stor betydelse att lärarassistenterna kommer in i sin roll och organisationen på ett sätt som 

gör att syftet att avlasta lärarna kan uppfyllas. Uppsala kommun beskriver den nya rollen som 

lärarassistent som väldigt varierande beroende på vilken skola lärarassistenten hamnar. Detta 

grundar sig i att behovet för lärarna kan se olika ut på de olika skolorna, och därför utformas 

lärarassistentens roll av lärare och rektor på den aktuella skolan (Uppsala kommun, 2017).  

 

Att lärarassistenterna träder in i pilotprojektet innebär inte bara en anpassning till en ny roll 

utan även en anpassning till själva organisationen vilket kan ses som en socialisationsprocess; 

detta fenomen kallas också för organisatorisk socialisation. Den här processen av anpassning 

handlar å ena sidan om att individer eller grupper anpassas in i organisationen för att bli en 

fullvärdig medlem av den, vilket kan ses utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Från 

individens perspektiv handlar anpassningen å andra sidan om att individen lär sig att anpassa 

sig till organisationen (jmf Gruman & Saks, 2018; Ashforth & Saks, 1997). I den här studien 

är det framförallt individens perspektiv som fokuseras, då socialisationen handlar om att 

lärarassistenterna på olika sätt anpassar sig till den nya organisationen och den nya rollen. 

Denna anpassning har vi har valt att se som en lärandeprocess. 

 

Under 1980-talet var det mest framträdande perspektivet på organisatorisk socialisation Van 

Maanen och Scheins (1977) så kallade socialisationstaktiker som handlar om att 

organisationen kan ta till olika taktiker för att göra den nyanställde till en fullvärdig medlem 

av organisationen. Den senare tidens forskning har istället inriktat sig på att individen är aktiv 

i sin socialisation. Morrison (1993) menar att nyanställda ägnar en stor del av sin tid till att 

försöka reducera sin osäkerhet i den nya situationen genom att söka information. I ett 

pilotprojekt kan den nyanställde uppleva en del osäkerhet, särskilt i detta fall då ingen riktigt 

vet hur den nya lärarassistentrollen ska se ut.  

 

                                                 
1 Fortsättningsvis benämns lärarassistenterna som antingen; lärarassistenter, respondenter eller projektanställda. 
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För att på ett vetenskapligt sätt förstå lärarassistenternas socialisationsprocess har vi utgått 

från perspektivet Socialisation Resources Theory (SRT). I teorin används begreppet resurser, 

dels för att beskriva vad organisationen bidrar med under socialisationsprocessen, men även 

vilka resurser som individen själv har. Vi har i den här studien valt att dela upp dessa och 

benämner dem som externa (organisation) och interna (individ) resurser. Detta redogörs för 

mer ingående i avsnitt 3. Organisatorisk socialisation handlar alltså om ett samspel mellan 

individ och organisation, och med utgångspunkt i teorin kan vi förstå att individens 

socialisationsprocess påverkas av olika faktorer (Gruman & Saks, 2012; 2018).  

 

För lärarassistenterna råder det speciella omständigheter i relation till deras socialisation; de 

är inte bara nya i arbetet, de ingår även i ett pilotprojekt där själva rollen som lärarassistent 

också är ny vilket kan få konsekvenser för deras upplevelser. Eftersom detta är ett nystartat 

projekt och en ny satsning från kommunens sida finns det inte så mycket kunskap kring detta. 

Därför innebär pilotprojektet också en utmaning för Uppsala kommun och de aktuella 

skolorna som ingår i projektet, eftersom att även de behöver anpassa sig till den nya 

lärarassistentrollen. Lärarassistenternas socialisationsprocess har betydelse för hur de 

anpassar sig till den nya rollen, och därför vill vi få mer kunskap om deras första tid i 

Uppsala kommuns pilotprojektet. Detta har specificerats i nedanstående syfte och 

frågeställningar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att bidra med kunskap om den socialisationsprocess som lärarassistenterna har 

genomgått i Uppsala kommuns pilotprojekt. Med utgångspunkt i det teoretiska ramverket 

ställer vi följande frågeställningar: 

 

1. På vilket sätt har interna och externa resurser bidragit till lärarassistenternas 

socialisationsprocess? 

2. Vilka konsekvenser får lärarassistenternas socialisationsprocess när den sker inom 

ramen för ett pilotprojekt? 

1.2 Beskrivning av pilotprojektet 

Pilotprojektet som är ett av studiens fokus handlar om att ge lärare på sex skolor i Uppsala 

kommun tillgång till 12 lärarassistenter i syfte att avlasta lärare så att de kan lägga mer tid på 

undervisning och att utveckla lärarrollen. Enligt pressmeddelandet angående satsningen ska 

lärarassistenterna fungera som ett administrativt stöd med sådant som ligger utanför själva 

utformningen av undervisningen. Detta innebär vidare att de inte ska ersätta lärare på något 

vis utan att de mer ska fungera som ett stöd och avlasta lärarna. En annan avgränsning i rollen 

som lärarassistent är att de inte heller ska fungera som elevassistent, kurator eller 

vaktmästare. Enligt informationen i pressmeddelandet kan arbetsuppgifterna se olika ut och 

är tänkta att anpassas efter varje skolas behov och dess organisationsstruktur. Dessa utformas 

av rektor tillsammans med lärare. Enligt Uppsala kommun är arbetsuppgifter för den nya 

rollen exempelvis: Att ansvara för frånvarorapportering, ordna med busskort, föra in 
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uppgifter i den digitala lärportalen Unikum, uppdatera och utveckla skolans webbplats och 

sociala mediekanaler, stötta i skolbiblioteket och vara rastvärd (Uppsala kommun, 2017). 

1.3 Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till just lärarassistenter. Eftersom lärarassistenterna 

ingår i ett pågående pilotprojekt, som ännu inte är avslutat, kommer vi inte kunna undersöka 

de långsiktiga effekterna av socialisationsprocessen. Studien kommer därför att avgränsas i 

form av att fokus kommer att ligga på de första månaderna av socialisationsprocessen. I 

studien är det alltså lärarassistenternas socialisationsprocess, som sker inom ramen för i 

Uppsala kommuns pilotprojekt, som fokuseras. Förutom kunskap om deras 

socialisationsprocess bidrar vi även med kunskap till det övergripande området organisatorisk 

socialisation och studien utgör även ett bidrag för andra liknande projekt.  
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2. Ett mångfacetterat forskningsfält 

I följande avsnitt presenteras ett urval av tidigare forskning som gjorts på området 

organisatorisk socialisation. Forskningsfältet organisatorisk socialisation är brett och 

mångfacetterat och det finns många olika teorier och perspektiv som försöker förklara 

fenomenet. Det finns dock tre huvudområden som varit mest framträdande under de tre 

senaste decennierna; dessa områden är organisatoriska socialisationstaktiker, 

informationssökande samt engagemang i arbetet. Valda delar redogörs för nedan och därefter 

följer en sammanfattning. Men först presenteras hur sökprocessen efter tidigare forskning gått 

till.  

2.1 Sökprocess 

För att få svar på vilken forskning som redan finns, och därmed vad som redan gjorts, på 

området organisatorisk socialisation använde vi ett flertal källor. De sökmotorer/databaser 

som användes var Uppsala biblioteks databas, ERIC (Education Resources Information 

Center) samt Education Source. De nyckelord som användes under sökprocessen var 

organizational socialization, employee, newcomer, socialization, tactic, socialization 

resources theory, engagement, uncertainty reduction theory.  

 

Urvalet av tidigare forskning baserades främst på vad som var intressant i relation till vår 

egen studie, men eftersom fältet är så pass brett krävdes en viss begränsning. Detta innebär 

att en stor del av det som tidigare gjorts på området inte kan täckas av inom ramen för denna 

uppsats. Alla artiklar som använts i denna studie är i fulltextutförande och refereegranskade 

(peer reviewed) vilket innebär att de är kvalitetsgranskade och bör därför hålla en hög 

vetenskaplig nivå. 

2.2 Organisatoriska socialisationstaktiker  

Under 1980-talet var det mest framträdande perspektivet på organisatorisk socialisation Van 

Maanen och Scheins (1977) så kallade socialisationstaktiker. Från ett organisationsperspektiv 

identifierade man sex socialisationstaktiker som organisationen använde sig av för att göra 

den nyanställde till en fullvärdig medlem av organisationen (Ashforth & Saks, 1997). 

Taktikerna bestod av sex motsatspar som tillämpades i olika grad och på olika sätt (Filstad, 

2011).  

 

Ett sådant motsatspar är kollektiv - individuell. Här handlar det om att nyanställda i olika grad 

genomgår en gemensam eller individuell socialisationsprocess. I den ena änden får alla 

nyanställda en likadan socialisationsprocess och i den andra paras den nyanställde ihop med 

en mer erfaren medarbetare och får därigenom en mer individuell introduktion till 

organisationen. Ett annat motsatspar är formell - informell som belyser att 

socialisationsprocessen är mer eller mindre styrd och kontrollerad. Här ligger fokus på att den 

nyanställde antingen får följa ett färdigt introduktionsprogram som organisationen har skapat 

eller så tillämpas ett slags arbetsplatslärande där den nyanställde lär sig arbetet allteftersom 
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(t.ex. learning by doing). Ett tredje motsatspar är sekventiell - slumpmässig. Här handlar det 

om att socialisationsprocessen i olika grad sker successivt. Å ena sidan handlar det om att 

processen innehåller förutbestämda steg som den nyanställde ska genomgå, å andra sidan 

behöver stegen inte vara lika tydligt formulerade utan sker mer slumpmässigt. Ytterligare ett 

motsatspar är fixerad - varierad. Socialisationsprocessen har här olika tidsramar; antingen är 

socialisationsprocessen tidsbestämd, eller så har den ingen särskild tidsram utan utformas 

efter den nyanställdes behov. Nästa motsatspar är seriell - disjunktiv. Här rör det sig om att 

den nyanställde i olika grad får möjlighet till personlig stöttning. Å ena sidan har den 

nyanställde tillgång till en förebild (t.ex. mentor eller företrädare) å andra sidan så finns det 

ingen sådan förutbestämd person. Det sista motsatsparet är investitur - divestitur. Det innebär 

att organisationen mer eller mindre försöker påverka den nyanställdes identitet. I den ena 

änden accepterar organisationen den nyanställde som den är och i den andra änden försöker 

organisationen istället få den nyanställde att skapa en ny identitet som stämmer mer överens 

med organisationen (Tuttle, 2002). 

 

Motsatsparen kan tillämpas i olika grad och beroende på hur de används så kan den 

nyanställde anpassa sig till organisationen och sin nya roll på olika sätt. Anpassningen kan 

ske genom att 1) acceptera organisationen, sin nya roll och de taktiker som bäddar för denna 

roll, 2) delvis acceptera organisationen, men att värderingar och normer inte överensstämmer 

helt, vilket öppnar upp för idéer som kan förändra och förbättra rollens innehåll eller 3) inte 

acceptera organisationen eller socialisationsprocessen och försöker åstadkomma förändringar 

i rollens arbetsuppgifter (Tuttle, 2002). Därför skapas olika socialisationsprocesser för olika 

individer (Filstad, 2011).  

 

Gareth R. Jones är en forskare som fått stor betydelse för fältet organisatorisk socialisation 

(Gruman & Saks, 2018). I sin studie (Jones, 1986) vidareutvecklar han Van Maanen och 

Scheins (1977) socialisationstaktiker i kombination med perspektivet Uncertainty Reduction 

Theory (URT). Jones (1986) var den första som testade Van Maanen och Scheins taktiker 

empiriskt, detta genom att utföra en longitudinell enkätstudie. Han fann att taktiker som är 

mer kontrollerande och styrande i socialisationsprocessen (t.ex. kollektiv, sekventiell, seriell, 

fixerad, divestitur) kan minska den nyanställdes osäkerhet. Kontrollerande och styrande 

taktiker skapar alltså förutsättningar för att den nyanställde ska kunna ta till sig den nya rollen 

och komma in i organisationen (Batistic & Kase, 2015). Andra som funnit liknande resultat är 

Saks, Uggerslev och Fassina (2007). De fann i sin metaanalys att de taktiker som är mer 

kontrollerande och styrande (kollektiv, formell, sekventiell, fixerad, seriell och divestitur) kan 

skapa en lägre grad av osäkerhet hos den nyanställde, särskilt vid upplevelser av rollkonflikt 

och ambivalens kring den nya rollen. Detta påverkar i sin tur socialisationsprocessens utfall.   

2.3 Individen som aktiv informationssökare  

Under 1990-talet står Morrison (1993) och Kozlowski och Ostroff (1992) för den mest 

framträdande forskningen på området organisatorisk socialisation. Det som är gemensamt för 

dem båda är att de försöker fånga hur nyanställda har en vilja att reducera sin osäkerhet vid 

inträdet i en ny organisation, med hjälp av beteenden som går ut på att söka information. En 
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viktig poäng som lyfts fram hos båda är att nyanställda ställs inför olika typer av osäkerhet 

(Batistic & Kase, 2015). 

 

Morrisons forskning (Morrison, 1993) var framträdande under 1990-talet (Batistic & Kase, 

2015). Hon fann genom en longitudinell studie (Morrison, 1993) att nyanställda som fick mer 

information än andra, från medarbetare och överordnade, troligtvis skulle uppleva en större 

nöjdhet, prestera bättre och tendera att stanna i organisationen. I senare studier av Morrison 

(2002) behandlas hur nyanställda på ett proaktivt sätt orienterar sig inom organisationen; 

exempelvis hur nyanställda söker information för att underlätta socialisationsprocessen samt 

hur de själva försöker minska den osäkerhet som kan uppstå då man som nyanställd träder in 

i en ny organisation (Morrison, 2002). Med information avses all information som kan 

underlätta för den nyanställde att socialiseras in i organisationen och arbetet. 

Informationssökande är alltså betydelsefullt; både för den nyanställdes anpassning och för 

vilka utfall som blir möjliga i socialisationsprocessen.  

 

I likhet med Morrison (1993) genomförde även Kozlowski och Ostroff (1992) en 

longitudinell enkätstudie om informationssökande. Studien handlade om vilka strategier 

nyanställda använder sig av för att söka information om sin nya omgivning (t.ex. information 

om arbetsuppgifter, kollegor etc.). De fann bland annat att nyanställda, främst genom 

observation, förlitar sig på att information förvärvas från överordnade och kollegor. Man 

förväntar sig alltså att information ska komma från chefer och kollegor. De fann även att 

information som nyanställda primärt söker är information som handlar om yrkesrollen och 

arbetsuppgifterna. Observation av andra är enligt resultatet det mest användbara sättet för att 

inhämta kunskap på. I relation till ovanstående menar Miller och Jablin (1991) att nyanställda 

förlitar sig på att information angående utveckling av den egna yrkesrollen ska komma från 

andra. Man får ofta information om det nya arbetet och rollen som nyanställd, men även fast 

informationen är roll-relaterad upplevs den av nyanställda ofta som otillräcklig. Detta gör att 

nyanställda upplever höga nivåer av osäkerhet vid inträdet i en ny organisation vilket 

reflekteras genom upplevelser av tvetydighet kring rollen (“Vad ska jag egentligen göra?”) 

samt rollkonflikt (“Är det verkligen det här jag ska göra?”). Den här osäkerheten påverkar 

bland annat den anställdes arbetstillfredsställelse. 

2.4 Individ och organisation - engagemang i fokus 

En av de studier som gjorts kring engagemang står Filstad (2011) för. Hon genomförde en 

enkätstudie som avsåg testa hur socialisationstaktiker påverkar nyanställdas engagemang och 

lärandeprocesser. Resultaten visade att taktiker som tar hänsyn till sociala faktorer, 

exempelvis de taktiker där organisationen accepterar den nyanställde som den är (investitur 

taktik) och att den nyanställde får en mentor och har stöd från kollegor (seriell taktik), bidrar 

till att öka engagemanget hos den nyanställde. Resultaten visade även att det inte bara var 

taktiker som påverkade engagemanget, då taktikerna inte kunde förklara de nyanställdas 

engagemang till 100%, det finns alltså andra faktorer som påverkar (Filstad, 2011).  
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I Gruman och Saks (2011) enkätstudier undersöktes socialisationstaktikernas koppling till 

engagemang. Vid statistisk testning visade resultaten, likt Filstad (2011), att det endast fanns 

en indirekt koppling mellan socialisationstaktiker och nyanställdas engagemang. Taktikerna 

kunde endast förklara nyanställdas engagemang med 2%, vilket betyder att det finns flera 

olika faktorer som kan vara med och påverka engagemanget. Gruman och Saks (2018) vidare 

undersökningar om engagemang har bland annat gjorts genom att granska tidigare forskning 

och litteratur inom området organisatorisk socialisation, och de menar att nyanställdas 

engagemang i arbetet givits alltför lite utrymme i den tidigare socialisationslitteraturen. 

Istället har den tidigare forskningen ägnat en stor del av uppmärksamheten åt att skapa 

förståelse för hur nyanställda drivs av en vilja att minska sin osäkerhet och därför ägnar sig åt 

informationssökande. Detta sätt att se på socialisationsprocessen är enligt Gruman och Saks 

(2018) aningen begränsad eftersom individen genom dessa perspektiv endast fokuserar på att 

reducera negativa effekter av socialisationsprocessen. De menar istället att denna osäkerhet 

inte ska behöva uppstå om man förser den nyanställde med olika typer av resurser som kan 

bidra till den nyanställdes engagemang och socialisationsprocess. Deras bidrag här är 

framförallt hur man kan se på socialisationsprocessen med hjälp av fluktueringskurvor där 

man kan visualisera hur nyanställdas engagemang kan variera över tid. Särskilt under det 

första året av den organisatoriska socialisationsprocessen. Beroende på hur 

socialisationsprocessen är utformad kan olika mönster urskiljas för hur den nyanställdes 

engagemang ser ut över tid. Detta kan underlätta förståelsen för vilka resurser som kan 

behövas och när; före, under och efter socialisationsprocessen. Behovet av olika resurser är 

något som de menar är individuellt och bör anpassas efter individuella behov samt till 

organisation och rådande företagskultur. Engagemang är alltså något mer än reducering av 

osäkerhet. 

2.5 Sammanfattning 

I det här avsnittet har vi sett att den tidigare forskningen som gjorts på området organisatorisk 

socialisation framförallt antar ett organisatoriskt perspektiv. Socialisationstaktiker har 

ursprungligen varit det mest framträdande perspektivet för att socialisera nyanställda på. 

Beroende på hur taktikerna tillämpas kan den nyanställde, enligt detta perspektiv, anpassas 

till organisationen och den nya rollen på olika sätt. Flera forskningsresultat har visat att 

taktiker som är kontrollerande och styrande (t.ex. kollektiv, sekventiell, seriell, fixerad, 

divestitur) minskar den nyanställdes osäkerhet inför den nya rollen och organisationen. 

Forskningen har också visat att nyanställda är mer aktiva genom att de självmant söker 

information för att minska sin osäkerhet när de är nya. Senare studier har också visat att 

taktiker som tar hänsyn till sociala faktorer (t.ex. att få en mentor eller annan stöttning) ökar 

engagemanget, dock har det visats att det finns andra faktorer än socialisationstaktiker som 

kan förklara nyanställdas engagemang. Det finns således faktorer som taktikerna inte kan 

förklara. I kontrast till det organisatoriska perspektivet är ett större utrymme för individens 

perspektiv på socialisationsprocessen i den organisatoriska kontexten i hög grad motiverat att 

undersöka i kommande studier.   
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Den absoluta majoriteten av den forskning som gjorts på området organisatorisk socialisation 

antar ett organisatoriskt perspektiv och är kvantitativ till sin karaktär. Detta öppnar dels upp 

för ett mer individfokuserat perspektiv men även för fler kvalitativa studier. Dessutom har 

den tidigare forskningen fokuserat mer på socialisationsprocesser genom hur dessa i normala 

fall brukar se ut, där det oftast finns en tydlig arbetsbeskrivning samt en färdig roll som den 

nyanställde ska anta. Därför är det väl motiverat att genomföra just denna studie; dels 

eftersom den är kvalitativ till sin karaktär, intar ett individperspektiv samt behandlar en 

socialisationsprocess som sker inom ramen för ett pilotprojekt. I nästa avsnitt presenteras det 

teoretiska perspektivet som kommer att användas i denna studie. I relation till det teoretiska 

ramverket kan socialisationstaktikerna som nämnts ovan relateras till externa resurser 

eftersom även dessa kommer från- och tillämpas av organisationen. Detta förklaras mer 

ingående i nästa avsnitt.  
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3. Socialization Resources Theory 

I den här studien är syftet att bidra med kunskaper om den socialisationsprocess som 

lärarassistenterna har genomgått i Uppsala kommuns pilotprojekt. För att belysa fenomenet 

hur det är att vara nyanställd lärarassistent i projektet har vi tagit avstamp i det teoretiska 

perspektivet Socialisation Resources Theory (SRT). SRT har dels varit en utgångspunkt för 

intervjuerna men även som hjälp för att strukturera empirin i resultat- och analysdelen (Se 

avsnitt 5). 

 

För att utveckla förståelse för socialisationsprocessen har vi som nämnts valt att betrakta den 

utifrån resursteorin SRT. Inom denna teori definieras resurser som: 

 

[...] resources, which can be defined as entities that are inherently valued (e.g., self-esteem) or 

serve to facilitate the acquisition of valued ends (e.g. social support) (Hobfoll, 2002). 

(Gruman & Saks, 2012, s. 30) 

 

SRT vilar på principen att den som börjar på ett nytt arbete kan uppleva den nya miljön som 

stressande och utmanande. För att kunna anpassa sig till den nya situationen har den 

nyanställde både förväntningar och behov; att känna sig välkommen, få tillgång till lämplig 

utbildning, relevanta arbetsuppgifter och få stöttning. Dessa förväntningar och behov 

tillgodoses inte alltid, men Gruman och Saks (2012) menar att situationen kan underlättas 

genom olika typer av resurser. Den nyanställde kan dels behöva resurser från organisationens 

håll för att klara arbetet och sina arbetsuppgifter samt för att känna sig engagerade i arbetet. 

Resurser kan också komma från individen själv i form av tilltro till den egna förmågan eller 

motivation (Gruman & Saks, 2018). De resurser som tillhandahålls av organisationen kallar 

Gruman och Saks (2018) för socialisationsresurser, men vi har valt att kalla dem för externa 

resurser. Att vi valt att använda detta begrepp tydliggör att det handlar om resurser som 

ligger utanför individen. De resurser som finns inom individen kallar Gruman och Saks 

(2018) för personliga resurser, men eftersom vi utvecklat den ursprungliga versionen av 

personliga resurser genom att lägga till Uncertainty Reduction Theory (URT) använder vi 

istället begreppet interna resurser. Begreppet tydliggör att resurserna kommer inifrån 

individen själv. Externa och interna resurser redogörs för mer ingående i avsnitt 3.3.  

Nedan presenteras en modell (Figur 1) för att visualisera socialisationsprocessen och 

modellen beskrivs sedan på ett övergripande sätt.  
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Figur 1: Modell över socialisationsprocessen. En omarbetad version av “JDR-model” 

(Bakker & Demerouti, 2017, s. 275) och “work engagement pathway to newcomer 

socialisation” (Gruman & Saks, 2018, s. 26).  

 

En individ som är ny inom en organisation kan utifrån modellen ha olika upplevelser av den 

första tiden (Figur 1). I modellen ses externa resurser som de resurser som tillhandahålls av 

organisationen. Dessa resurser handlar exempelvis om att den nyanställde får stöd från 

medarbetare och chefer, har en tydlig arbetsbeskrivning, vet vem man ska fråga om hjälp etc. 

De resurser som kommer från individen själv ses som interna resurser och handlar bland 

annat om den nyanställdes tilltro till den egna förmågan och vad som driver denne till att 

agera på ett specifikt sätt i en specifik situation. Krav i arbetet kan den nyanställde uppleva 

på olika sätt, antingen som en utmaning som sporrar till aktivitet eller som ett stort hinder 

som skapar olust och osäkerhet. Alla ovan nämnda faktorer resulterar i socialisationens 

utfall; vilka dels kan handla om kortsiktiga utfall, till exempel om den nyanställde upplever 

att den passar in i arbetet och organisationen, och dels om långsiktiga utfall, till exempel den 

nyanställdes avsikt att stanna i organisationen. Nedan förklaras modellens olika faktorer, 

resurser, krav i arbetet samt socialisationsprocessens utfall mer ingående. 

3.1 Externa resurser 

De externa resurserna synliggörs inom SRT genom 17 dimensioner som delas upp i fem 

olika delar av socialisationsprocessen. Delarna är: 1) före start, 2) direkt efter start, 3) sociala 

resurser, 4) arbetsrelaterade resurser samt 5) efter den formella socialiseringsperioden. 

Dimensionerna kan påverka den nyanställdes inträde i den nya organisationen på olika sätt 

och beroende på vilka behov som finns kan sociala- och arbetsrelaterade resurser infalla när 

som helst under socialisationsprocessen (Gruman & Saks, 2012). Figuren nedan (Figur 2) 

visar dessa delar och dimensioner. En dimension som inte har kunnat undersökas inom ramen 

för denna studie befinner sig inom arbetsrelaterade resurser och handlar om upprättande av en 

personlig plan (se avsnitt 3.1.3). Pilotprojektet är nytt och ska utvärderas under 2018; det 



 

14 

finns därför ingen konkret och uttalad personlig plan och denna dimension kommer av denna 

anledning inte att användas i resultat- och analysdelen. Den sista delen av dimensionerna, 

efter formell socialisering, berör uppföljning och utvärdering; detta har inte kunnat 

undersökas inom ramen för denna studie eftersom pilotprojektet fortfarande pågår och därför 

kommer denna del varken att redogöras för eller användas i resultat- och analysdelen.  

 

 
Figur 2: Figuren visar delarna och de 17 dimensionerna.  

3.1.1 Före och direkt efter start 

En del av socialisationen handlar om vad som kan hända före, och strax efter, den nyanställde 

börjar sitt nya arbete. Att till exempel få ett välkomnande samtal, få material för att kunna 

sätta sig in i blivande yrkesrollen eller annan kontakt från organisationens håll kan få den 

nyanställde att känna sig välkommen och som en del av teamet. Det här handlar om sociala 

inslag som går ut på att före den första arbetsdagen presentera och introducera den 

nyanställde för organisationens medlemmar. Det här benämner Gruman och Saks (2012) som 

en förberedande socialisation och detta välkomnande är en av de viktigaste erfarenheterna 

som nyanställda har av sin första tid på arbetsplatsen. När den nyanställde väl börjar på sitt 

arbete kan en formell orientering på den nya arbetsplatsen underlätta socialisationen och kan 

exempelvis handla om att den nyanställde får genomgå ett introduktionsprogram. Det här kan 

ha betydelse för den nyanställdes lärande och vilka attityder denne får gentemot 

organisationen. Något som kan påverka den nyanställdes vilja att presentera sig själv för sina 

nya kollegor, ägna sig åt informationssökande och delta i olika event som anordnas (t.ex. 

afterwork, teambuilding-aktiviteter etc.) är att organisationen uppmuntrar till ett aktivt 

förhållningssätt gentemot den nya organisationen. Det här benämns som uppmuntran till 

proaktivitet. Detta kan underlätta relationsbyggande vilket kan leda till en känsla av 

delaktighet och högre arbetstillfredsställelse. Att den nyanställde får tillgång till en mentor 

eller annan kontaktperson kan påverka socialisationsprocessens utfall (se avsnitt 3.4), samt att 

det kan underlätta för den nyanställde att anpassa sig till den nya situationen. Det här kallas 

för formell assistans. 
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3.1.2 Sociala resurser 

Socialisationsprocessen kan även innehålla delarna sociala resurser. Något som bidrar till att 

den nyanställde ska känna sig delaktig och komma in i arbetsgruppen kan vara formella 

arrangemang som julfester, luncher, kick-off och liknande eftersom det främjar interaktion 

och relationsbyggande med kollegor. Detta benämns inom SRT som formella händelser och 

kan resultera i att den nyanställde upplever att denne passar i den nya rollen och får positiva 

känslor gentemot arbetet. Något annat som kan underlätta den nyanställdes socialisation är att 

få både information och stöd från omgivningen. Det här kan ske genom vad som Gruman och 

Saks (2012) kallar socialisationsagenter. Det handlar om att de anställda engagerar sig för att 

hand om den nyanställde, till exempel genom att erbjuda hjälp, presentera sig själv och lära 

känna den nyanställde. Men det är inte bara stöd från medarbetarna som kan vara viktigt. Att 

en arbetsledare eller chef visar beteenden som tyder på omsorg (t.ex. värdesätter och hjälper 

den nyanställde) är något som benämns som stöd från arbetsledare. Att få detta stöd kan leda 

till att den nyanställde känner sig positivt inställd till arbetet och underlättar dennes 

anpassning till både arbete och organisation. Avsaknad av stöd från arbetsledare kan leda till 

minskad rolltydlighet och lägre grad av arbetstillfredsställelse. Relationer är något som tar tid 

att bygga och det kan krävas att kollegor både skapar och tar sig tid för den nyanställde (t.ex. 

presenterar den nyanställde för andra medlemmar i organisationen än dem själva). Utifrån 

Gruman och Saks (2012) benämner vi detta som relationsutveckling vilket kan leda till att 

den nyanställde lättare kan hantera de arbetsrelaterade krav denne ställs inför vid en ny roll.  

3.1.3 Arbetsrelaterade resurser  

Socialisationsprocessen handlar, utöver sociala resurser, också om arbetsrelaterade resurser. 

Gruman och Saks (2018) menar att den nyanställde behöver olika praktiska resurser för att 

kunna utföra arbetet, vilket benämns som arbetsresurser. Att dessa är redo och fungerande 

när den nyanställda anländer (t.ex. kontor/arbetsplats, mail, fysiska resurser som dator, 

telefon, passerkort och liknande) kan underlätta socialisationsprocessen och bidra till den 

nyanställdes anpassning till det nya arbetet. Hur arbetsuppgifterna ser ut (t.ex. rutinmässigt, 

svårighetsgrad och om utförandet sker i grupp eller enskilt) är något som Gruman och Saks 

(2012) menar kan påverka den nyanställdes upplevelse av den första tiden på arbetsplatsen. 

Det kan även ha betydelse för den nyanställdes anpassning till arbetet och vilka utfall som 

följer av socialisationsprocessen. Att ha arbetsuppgifter som upplevs som tillfredsställande 

kan exempelvis leda till att man som nyanställd väljer att stanna kvar i organisationen.  

 

Socialisationsprocessen och anpassningen till det nya arbetet kan underlättas om den 

nyanställde får ta del av vilka förväntningar som finns på den nya rollen. Närmaste chef kan 

exempelvis upprätta en personlig plan för den nyanställde där man får diskutera vilka 

målsättningar som finns. En sådan situation kan bidra till de olika känslor och attityder till 

arbetet som uppstår hos den nyanställde. Utöver diskussioner om målsättningar menar 

Gruman och Saks (2012) att utbildning är något som kan bidra till att den nyanställde dels ges 

en möjlighet att nå målen, men också att utvecklas i sitt arbete (t.ex. genom webbaserad 

utbildning, seminarier etc.). Att få tillfälle att utvecklas kan stärka den nyanställdes tilltro till 
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den egna förmågan, skapa arbetstillfredsställelse och kan ha betydelse för om den nyanställde 

vill stanna i organisationen.  

 

Information (Gruman & Saks, 2012) är något som kan komma från olika håll, bland annat 

från chef och kollegor men även komma från andra källor. Här blir socialisationsagenter 

särskilt viktiga, som tidigare nämnts, eftersom information handlar om i vilken utsträckning 

organisationens medlemmar förser den nyanställde med information som handlar om arbetet, 

rollen och organisationen. Om den nyanställde förses med information om arbetet, den nya 

rollen samt organisationen i stort kan det leda till känslor av ökad arbetstillfredsställelse och 

engagemang. Att den nyanställde på det här sättet blir en del av hela organisationen kan 

minska stressen i att vara ny eftersom man vet vem eller vilka man ska vända sig till i olika 

frågor. Detta kan också påverka viljan att stanna organisationen.  

 

För att som nyanställd få veta hur det går i arbetet kan feedback, från både arbetskamrater och 

chef, vara något som bidrar till denna vetskap. Gruman och Saks (2012) menar att det här kan 

leda till att den nyanställde kan komma framåt i arbetet då det kan underlätta för att den 

nyanställde ska kunna bedöma den egna prestationen och arbetsrelaterade beteenden. Att få 

feedback under de första månaderna kan ha betydelse för socialisationsprocessens långsiktiga 

utfall. Det här hjälper nyanställda att få reda på om prestationer och beteenden är accepterade 

av den nya organisationen, eller om dessa behöver förändras. Att få erkännande och 

uppskattning för sina ansträngningar och prestationer är något annat som kan ha betydelse i 

början av en anställning. Det här kan bidra till hur nyanställda anpassas till organisationen 

och kan exempelvis sammankopplas med ökad arbetsprestation. 

 

För att få en bild av vilka externa resurser som organisationen bidrar med kommer vi 

exempelvis att ställa frågor om hur lärarassistenten upplevt den första kontakten, hur arbetet 

därefter utvecklades, om det finns någon plan över personlig utveckling såväl som 

kompetensutveckling och så vidare. I analysdelen kan dessa begrepp återkomma för att 

belysa vad organisationen bidragit med och hur detta har påverkat lärarassistentens interna 

resurser. De ovan nämnda dimensionerna kan alltså förstås som externa resurser, vilka utifrån 

organisationens perspektiv kan påverka socialisationsprocessen. De externa resurserna har 

sedan en påverkan på de interna resurserna som finns inneboende inom individen. 

3.2 Interna resurser 

Interna resurser finns inom den nyanställde och innehåller flera faktorer. Dessa faktorer har 

avgränsats till att handla om viljan att minska osäkerhet, tilltro till den egna förmågan i 

relation till en specifik uppgift och upplevelsen av att passa in i organisationen och arbetet. 

Utifrån individens perspektiv kan de här faktorerna göra att den nyanställde får olika 

upplevelser av sin socialisation. Den här subjektiva upplevelsen kan därför skapa individuella 

socialisationsprocesser och kan därmed också leda till olika utfall. Interna resurser ses alltså 

som bedömningar som den nyanställde gör angående sig själv vilka syftar till att försöka 

kontrollera och påverka den nya miljön. I grunden handlar det om dennes upplevelse av den 
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egna förmågan att kunna klara av de utmaningar den ställs inför (jmf Gruman & Saks, 2018). 

Det innehåll som vi tilldelar interna resurser redogörs för nedan.  

3.2.1 Tilltro till den egna förmågan: Self-efficacy 

Som nyanställd är det inte ovanligt att man frågar sig “Kommer jag att kunna hantera den här 

nya situationen?”. För att förstå individens reaktioner och ageranden kan begreppet self-

efficacy användas, vilket är ett socialkognitivt begrepp och berör individens tro på sig själv. 

Hur individens tro på sig själv ser ut kan påverka om dennes tankar är pessimistiska eller 

optimistiska i relation till en viss situation. Dessa tankar kan sedan påverka hur individen ser 

på sina möjligheter att agera på olika sätt (Bandura, 2012). I denna studie kan begreppet 

användas för att förklara hur lärarassistenterna upplever okända situationer och hur den egna 

förmågan varit drivande i olika situationer. Den nyanställdes tilltro till den egna förmågan 

kan delvis kopplas till en annan faktor; viljan att minska osäkerhet, vilket redogörs för nedan. 

3.2.2 En vilja att minska osäkerhet: Uncertainty Reduction Theory  

Denna del av interna resurser ingår ursprungligen inte i SRT men har i denna studie ändå 

inkluderats för att ge mer utrymme för den nyanställdes behov och upplevelser. Interna 

resurser kan ha en stor påverkan på hur den nyanställde upplever socialisationsprocessen.  

 

Genom URT kan socialisationsprocessen förstås som att den nyanställdes hela tiden har en 

vilja att minska sin osäkerhet och agerar därefter. Inom URT upplever nyanställda en stor 

osäkerhet då de träder in i en ny organisation; den nya miljön upplevs som oviss och kan 

därför skapa en oro hos den nyanställde. Enligt teorin finns det en motivation hos den 

nyanställde att reducera denna osäkerhet så att omgivningen upplevs som mer förutsägbar, 

förståelig och därmed mer kontrollerbar. Den här osäkerheten kan minskas om exempelvis 

information kommer från fler olika kommunikationskanaler (t.ex. externa resurser; kollegor, 

intranät, överordnade etc.) och kan bidra till att den nyanställde blir mer bekväm i sin 

anställning, upplever en större arbetstillfredsställelse samt ökar chanserna att den anställde 

väljer att stanna i organisationen (Ashforth & Saks, 1997). Inom URT ligger fokus på att den 

nyanställde på olika sätt försöker reducera sin osäkerhet och de negativa effekter som kan 

följa av denna osäkerhet (Gruman & Saks, 2018).  

3.2.3 Upplevelsen av att passa in: Fit-perceptions  

Att som nyanställd känna att man passar in i både organisationen och det nya arbetet kan ha 

betydelse för socialisationsprocessen. Kristof (1996) benämner detta som fit-perceptions.  

 

En nyanställd kan uppleva att denne passar in i organisationen i stort; denna upplevelse 

uppstår när individ och organisation får någon form av utbyte av varandra, till exempel att 

den anställde utför ett arbete som organisationen efterfrågar, och den anställde får 

kompensation för detta arbete i form av lön och personlig utveckling. Utbytet kan även 

handla om att den nyanställdes värderingar stämmer överens med organisationens.  
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Utöver att känna att man passar in i organisationen i stort kan en nyanställd även uppleva att 

den passar ihop med själva arbetet. Denna upplevelse uppstår när arbetsuppgifterna matchar 

de kompetenser som den nyanställde besitter (Kristof-Brown & Guay, 2011). 

 

För att ta reda på vilka interna resurser som kan finnas inom individen kommer vi dels att 

fråga lärarassistenterna om de upplevt att de själva fått vara drivande i 

socialisationsprocessen och hur mycket de tror beror på just deras egen förmåga. I analysen 

kommer de interna resurserna framförallt att ställas i relation till externa resurser då dessa 

påverkar de interna resurserna och kan skilja sig åt beroende på lärarassistenternas egna 

behov och förmågor. Flera svar kan ha förutsättning att ge en indikation på om individen haft 

en tilltro till den egna förmågan, om de upplever att de passar in i arbete och organisation 

samt vad de har gjort för att minska sin osäkerhet. 

3.3 Arbetsrelaterade krav - hinder eller utmaning 

I arbetssituationen kan den nyanställde uppleva att det från organisationens håll ställs krav, 

och både externa och interna resurser kan hjälpa den nyanställde att hantera dessa krav. 

Beroende på vilka interna resurser som individen har och vilka externa resurser som tillämpas 

av organisationen kan kraven upplevas som antingen hindrande eller utmanande. Kraven kan 

därför dels hämma individen om dessa ses som hinder, men de kan också fungera som en 

buffrande funktion om de istället ses som en utmaning (Gruman & Saks, 2018; Bakker & 

Demerouti, 2017). Enligt Gruman och Saks (2018) kan hindrande krav innebära att den 

nyanställde upplever en för stor arbetsbelastning, känner osäkerhet i arbetet och inte har en 

tydlig uppfattning om den egna yrkesrollen. Dessa hindrande krav påverkar vidare olika 

hälsoaspekter (t.ex. överbelastning, stress, osäkerhet och utbrändhet). Om den nyanställde 

istället upplever kraven som utmanande kan det främja personlig utveckling, ge ökad 

kompetens och påverka hur individen ser på framtiden gällande den egna karriären (Gruman 

& Saks, 2018). Det är alltså den nyanställdes interna faktorer som måste tas hänsyn till 

eftersom dessa har en avgörande roll för socialisationsprocessens utfall.  

 

Eftersom lärarassistentrollen är ny och situationen är oviss kan det dyka upp en hel del 

frågor; rollen kan därför dels upplevas som ett hinder, men även som en personlig utmaning 

som sporrar till aktivitet. För att ta reda på hur lärarassistenterna har upplevt detta kommer vi 

till exempel att fråga hur den nya situationen upplevts och hur detta har påverkat deras 

förmåga i det fortsatta arbetet. 

3.4 Socialisationens utfall 

Socialisationens utfall handlar om den nyanställdes upplevelser av det nya sammanhanget, 

och dessa utfall kan ses som antingen kortsiktiga eller långsiktiga. Saks et al. (2007) menar 

att kortsiktiga utfall av socialisationsprocessen innebär i vilken grad den nyanställde upplever 

att den passar in i organisationen och i den nya rollen. Det här kan upplevas genom både 

rollkonflikt (“Det var ju inte det här jag skulle göra!”) och tvetydighet kring den nya 

yrkesrollen (“Vad är det egentligen jag ska göra?”). Vidare menar Saks et. al. (2007) att 
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långsiktiga utfall av socialisationsprocessen handlar om den nyanställde upplever 

arbetstillfredsställelse, engagemang, en vilja att stanna i organisationen och att denne kan 

orientera sig i den nya rollen (“Hur ska jag vara i min roll?”). 

 

För att få svar på frågor som rör denna del kommer vi bland annat att fråga lärarassistenterna 

hur det känns nu när de arbetat en tid i den nya rollen. Exempelvis om rollen blivit mer tydlig 

så att rollkonflikten minskat och om de känner sig värdefulla och tillfreds med sitt arbete. 

3.5 Sammanfattning 

I detta avsnitt har vi beskrivit hur socialisationsprocessen kan betraktas utifrån SRT och dess 

olika resurser. Vi har även beskrivit en modell (Figur 1) över hur socialisationsprocessen kan 

se ut för olika personer och hur dessa upplevelser kan påverkas av olika faktorer. Dels genom 

externa resurser från organisationens håll men även genom interna resurser som finns inom 

individen. Den nyanställdes socialisation kan påverkas av resurserna och hur kraven i arbetet 

upplevs. Samtliga komponenter kan leda till olika utfall av socialisationsprocessen, både 

kortsiktiga och långsiktiga. Modellen (Figur 1) används i detta avsnitt för att visualisera hur 

socialisationsprocessen kan se ut och dess innehåll återkommer som verktyg vid analys av 

empirin. 
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4. Metod 

I det här avsnittet redogörs för intervjuer som metodval samt hur vi gått tillväga vad gäller 

urval av respondenter. Vidare redogör vi för konstruktionen av intervjuguiden samt 

genomförandet av själva intervjuerna. Därefter följer ett avsnitt om hur datamaterialet har 

bearbetats och analyserats. Vidare diskuteras studiens kvalitet samt vilka forskningsetiska 

vägval som aktualiserats under studiens gång. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

 

Studiens syfte är att bidra med kunskaper om den socialisationsprocess som lärarassistenterna 

har genomgått i Uppsala kommuns pilotprojekt och därför har vi samlat in datamaterialet 

genom vad Bryman (2011) kallar för semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform 

innebar för vår del att det fanns en viss struktur i intervjufrågorna men också en öppenhet och 

flexibilitet gällande följdfrågor kring vad respondenterna delade med sig av. En fördel med 

en semistrukturerad intervjuform är att vi ger lärarassistenterna mer utrymme i själva 

intervjusituationen vilket ger dem en större påverkan på innehållet (jmf Alvehus, 2013). 

Människors upplevelser är betydelsefulla då dessa kan ha olika upplevelser av samma 

fenomen (jmf Kvale och Brinkmann, 2009); genom att använda intervju som metod har vi 

fått olika perspektiv på socialisationsprocessen och har kunnat anpassa frågorna till person 

och situation och ge utrymme för lärarassistenternas berättelser. Det teoretiska ramverket 

SRT har legat till grund för intervjufrågornas utformning men även syfte och frågeställningar 

har varit styrande för denna utformning.  

4.1 Respondenter: Lärarassistenter 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss genom att endast tillfråga de projektanställda 

lärarassistenterna inom Uppsala kommuns pilotprojekt angående deltagande. Enligt 

kommunens pressmeddelande fick vi uppgift om att det var 12 lärarassistenter som ingick i 

pilotprojektet. I meddelandet fanns det även kontaktuppgifter till ansvariga för projektet 

varpå pressansvarig för det aktuella projektet på Uppsala kommun kontaktades med förfrågan 

om att genomföra denna studie. Vi fick därefter ett muntligt godkännande och hänvisades till 

en av Uppsala kommuns kommunikationsstrateger för att få kontaktuppgifter till eventuella 

respondenter. På grund av dröjsmål med kontaktuppgifterna kontaktades istället de 

inblandade grundskolorna direkt för att få kontaktuppgifter till samtliga lärarassistenter inom 

pilotprojektet. Till slut kunde vi vända oss till samtliga 12 lärarassistenter angående förfrågan 

att medverka i studien, varav 8 valde att delta. 

 

De 12 lärarassistenterna tillfrågades via mail om de ville medverka i studien (se bilaga 1) där 

de ombads svara på mailet om de var intresserade av att delta, så att vi därefter kunde boka en 

tid för intervju. I mailet ombads lärarassistenterna avsätta en timme för intervjun, vilket 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar är en rimlig tid för genomförande. Detta 

gjordes för att vi skulle har gott om tid på oss i intervjusituationen för att inte riskera att 

avbryta för tidigt och därmed missa viktig information. Efter en vecka skickades påminnelser 

ut till de tillfrågade som inte svarat på den ursprungliga förfrågan, efter ytterligare en vecka 

skickades ännu en påminnelse ut till de som inte svarat. Att påminnelser skickades ut beror 
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främst på att vi ville att så många som möjligt skulle delta i studien för att få en så djup bild 

som möjligt av det fenomen vi avsåg undersöka. Då samtliga lärarassistenter motsvarar ett 

antal om 12 personer varav 8 valt att delta så kan vårt urval anses vara relativt stort. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011, s.44) menar att redan vid ett urval bestående av 6 personer kan 

en tillräckligt informativ bild ges, med mindre risk för alltför subjektiva uppfattningar.  

 

Kontakten med respondenterna skedde främst genom mailkonversation men även genom 

SMS och telefon. Varje respondent kontaktades enskilt från den resterande gruppen, detta för 

att värna om konfidentialitetskravet som Vetenskapsrådet (2002) betonar (se avsnitt 4.6.1). 

Respondenterna informerades om syftet och att vi avsåg undersöka organisatorisk 

socialisation. Detta begrepp användes dock inte i den inledande kontakten med 

respondenterna, utan uttrycktes istället genom att det fanns ett intresse för 

‘introduktionsperioden vid nyanställningar’. Något annat som förtydligades var att 

deltagandet var frivilligt och att medverkan när som helst kunde avbrytas under studiens 

gång. Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) uppfylldes alltså dels genom den 

inledande kontakten via mail (se bilaga 1) men även vid själva intervjutillfället då detta 

upprepades. 

 

Samtliga respondenter har varit anställda inom pilotprojektet sedan januari 2018. Vi har valt 

att inte beskriva respondenterna mer ingående genom ålder, kön etc. för minska risken att det 

ska framkomma exakt vem som har sagt vad. Vi menar dock att detta inte är avgörande för 

den övergripande förståelsen för projektet eller lärarassistenternas socialisation. Denna 

avgränsning anses inte heller begränsa förståelsen för studiens fokus. 

4.2 Intervjuguide  

Eftersom en semistrukturerad intervjuform till viss del kräver någon form av ordning valde vi 

att i enlighet med Bryman (2011) konstruera en intervjuguide. Vid konstruktion av denna 

skapades sex frågeområden (se bilaga 3), varav det första området rörde bakgrundsfrågor 

(t.ex. ålder, anställningstid etc.) och resterande frågeområden bestod av öppna frågor som 

baserades på SRT och dess 17 dimensioner. Dessa dimensioner operationaliserades till 

mindre abstrakta frågor och användes därefter som utgångspunkt för intervjuerna. Se exempel 

i tabellen nedan:  

 

Dimension:  Fråga: 

Förberedande 

socialisation 

“Hur upplevde du kontakten från arbetsgivaren före du började din 

projektanställning?”  

Dimension:  Fråga: 

Arbetsrelaterade 

resurser 

“Hur upplevde du att du kunde göra ditt jobb från första början?” 

Figur 3: Exempel på operationalisering av teori till intervjufrågor.  
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Som exemplet i tabellen ovan visar så behandlar frågorna det område som var intressant att 

veta mer om. Hur frågan sedan ställdes samt vilka följdfrågor som blev aktuella varierade och 

berodde på det specifika svar vi fick från respondenten. Frågebatteriet avgränsades alltså för 

att åstadkomma mer frihet för både oss som intervjuare men även för respondenterna. Att ha 

alltför specifika och omfattande frågor är något som även Bryman (2011) menar kan vara en 

stor begränsning vid genomförande av kvalitativa studier då detta kan resultera i att 

alternativa synsätt och idéer kommer i skymundan. Av denna anledning valde vi att inte låta 

intervjuguiden styra alltför mycket utan endast just fungera som en guide kring vad som 

kunde vara intressant att prata om. Eftersom subjektiva upplevelser är av intresse är vårt 

angreppssätt både nyfiket och utforskande till sin karaktär. Vi ser intervjuprocessen, likt 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 72f), som en resa i respondentens upplevelser, där vi är 

turister med ett fast resmål, men med möjlighet för tillfälliga utflykter beroende på vad 

respondenten för på tal.  

4.3 Genomförande av intervjuer 

Innan intervjuerna påbörjades valde vi att göra en provintervju. Denna inkluderades inte i 

studiens empiriska material, utan kasserades efter genomförandet. Att göra en provintervju 

gjordes av två skäl; dels för att få praktisk övning men också för att se till frågornas 

konstruktion och om dessa behövde revideras (jmf Kvale & Brinkmann, 2014; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). För att kunna genomföra provintervjun användes en kontakt som 

var nyanställd på ett svenskt företag sedan tre månader tillbaka, något som kunde relateras till 

de aktuella respondenternas anställningstid. Efter provintervjun reviderades frågebatteriet. 

Förändringar som gjordes var att vissa frågor omformulerades och tydliggjordes för att bättre 

få fram respondentens berättelser och reflektioner, i samma syfte bytte vi även ut vissa frågor. 

Exempel på en fråga som togs bort är: “Hur upplevde du kontakten från arbetsgivaren före 

du började din projektanställning?” som byttes ut till “Berätta om hur du upplevde den 

första tiden som nyanställd i projektet.” Anledningen till detta byte var att den förstnämnda 

frågan ovan blev för specifik då den inriktades på en särskild tid och en särskild händelse. 

Detta ledde till ett begränsat svar från respondenten vilket gick emot vår avsikt att ge 

respondenterna mer utrymme för sina egna berättelser. Den senare nämnda frågan har därför 

formulerats på ett bredare sätt. 

 

Plats för intervjuerna valdes efter respondenternas önskemål och majoriteten av intervjuerna 

har genomförts på skolorna. De intervjuer som ägde rum på skolorna genomfördes på 

avskilda platser som var tänkta att vara fria från ljud i omgivningen, till exempel från elever 

som är på rast (se Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Att vara påläst inför en intervju är 

enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) av betydelse och handlade för vår del mest om 

att ha kunskap om vad pilotprojektet gick ut på. Denna information fick vi framförallt genom 

kommunens pressmeddelande men även från den inledande kontakten med kommunen. I 

samband med intervjuerna inhämtades ett skriftligt samtycke och den blankett som 

institutionen tillhandahöll för detta ändamål användes (se bilaga 2). Respondenterna fick först 

läsa igenom samtyckesformuläret och därefter möjlighet att ställa frågor, de informerades om 

studiens syfte samt att deltagande var frivilligt och när som helst kunde avbrytas.  
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Deltagandet godkändes sedan genom respondentens underskrift. Respondenterna upplystes 

även om på vilket sätt studien skulle användas och att den skulle publiceras på 

studentportalen DIVA, detta i linje med det nyttjandekrav som Vetenskapsrådet (2002) 

förespråkar. Vi var två personer som turades om att ställa intervjufrågorna och detta samspel 

har gynnat intervjusituationen genom att den ena kunnat fånga upp viktiga aspekter av 

intervjun som den andre missat. I vissa av intervjuerna kunde det förhålla sig så att den ena 

personen var mer drivande än den andre i dialogen med respondenten. Den som var mer 

avvaktande kunde istället fånga upp samtalet genom att ställa följdfrågor. 

 

Intervjuerna spelades in (jmf Bryman, 2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) med hjälp 

av våra mobiltelefoner som satts på flygplansläge för att inte riskera att inspelningen skulle 

avbrytas på grund av exempelvis inkommande SMS eller telefonsamtal. Intervjuerna pågick 

mellan 40 och 60 minuter och spelades in med syftet att kunna transkribera intervjuerna. I 

enlighet med Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) klargjordes detta syfte för 

respondenterna genom att både inkludera informationen i samtyckesformuläret men även 

berätta detta innan inspelningen började. De sparade inspelningarna namngavs som R1, R2, 

R3 etc. för att värna om respondenternas integritet. Dessa inspelningar raderades efter 

transkription för att minska risken för att någon obehörig skulle få åtkomst till dessa. Ett 

problem som kan uppstå när man väljer att använda sig av inspelningar är att respondenterna 

kan känna sig pressade och oroade av att bli inspelade eftersom deras röster och åsikter 

därmed på något sätt förevigas (jmf Bryman, 2011). Detta var något som framförallt några 

respondenterna var nervösa inför; både inför intervjusituationen och inspelning. När samtalet 

väl kommit igång visade det sig dock inte vara något problem. Genomgående har det i denna 

studie upplevts som att inspelningsutrustningen, efter en stund då intervjun kommit igång, har 

glömts bort och har därmed inte varit något problem. 

4.4 Bearbetning och analys 

Vid bearbetning av vår insamlade data började vi med att transkribera de inspelade 

intervjuerna. Inför transkriberingen delade vi upp intervjuerna för att på så vis spara tid och 

kunna påbörja övrig bearbetning så snabbt som möjligt. Intervjuerna transkriberades i princip 

ordagrant, men vi kom överens om att utesluta “hm”, “mm” och stakningar som “eh” etc. 

eftersom detta inte ansågs tillföra någon mening till empirin. På detta sätt blev de 

transkriberade intervjuerna en mer lättläst text. Kvale och Brinkmann (2009) kallar detta för 

att transkriberingen har fått en skriftspråklig karaktär. Redan i ett tidigt skede i 

transkriberingen valde vi också att neutralisera namn och platser och ersätta dessa med ‘X’, 

‘[kollega]’, ‘[plats]’ etc. för att upprätthålla respondenternas konfidentialitet. 

 

Vi har valt att analysera empirin genom att tillämpa en tematisk analys (se Braun & Clarke, 

2006). Att först transkribera intervjuerna har bidragit till att tankar och idéer formats i ett 

tidigt skede av analysprocessen; dels över hur det teoretiska ramverket kan användas men 

även över vilka mönster eller teman som förekommer. Öberg (2011) menar att transkribering 

behöver göras så snart som möjligt och eftersom intervjuerna genomfördes under vecka 16, 

17 och 18 har både transkriberingar och det initiala analysarbetet skett löpande allteftersom 
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intervjuerna genomförts. De transkriberade intervjuerna skrevs ut och lästes därefter igenom 

flera gånger för att göra oss bekanta med materialet och i ett nästa steg valde vi att börja med 

en initial kodning (se Braun & Clarke, 2006). Intervjuerna kodades först på egen hand och 

sedan jämförde och diskuterade vi våra kodningar med varandra. Detta ökade möjligheten att 

få en bredare förståelse över materialet än om vi kodat alla intervjuerna tillsammans och 

samtidigt. Att kunna betrakta empirin på flera olika sätt skapar enligt Braun och Clarke 

(2006) möjligheter att materialet ska kunna placeras inom minst ett tema, och inte riskera att 

förbises och därmed inte kunna användas. Vid jämförelse av våra kodningar och 

intervjuutsagornas betydelser visade det sig att tolkningarna var relativt lika, men vi 

diskuterade dem ändå och justerade vissa koder. Ett exempel på den slutliga versionen av 

kodning och teman följer nedan: 

 

Utdrag från empirin: Exempel på kodning: Tema: 

“Det var faktiskt ganska mycket 

negativt de första veckorna.. 

[...]Mailen fungerade inte… 

anställningsbevisen hade inte 

kommit.. Det var nåt fel på det.. 

“Nu ska ni få namnskyltar”, och 

sen kom inte dom. Jättemycket 

konstigt sådär..” - R4.  

1. Bristande 

förberedelser 

2. Oordning 

 

 

Trögstart 

“Vi började lite lite, det var 

väldigt bra.[...] - R1 

1. Lätt början Mjukstart 

Figur 4: Exempel på kodning och tematisering. 

 

Efter att vi skapat en gemensam kodning påbörjades tematiseringen och till vår hjälp för detta 

ändamål konstruerades en tankekarta (se Braun & Clarke, 2006). Koderna skrevs upp för 

hand på papper och klipptes sedan ut så att de kunde sorteras och grupperas. Därefter 

flyttades koderna runt i tankekartan och utifrån diskussioner och resonemang enades vi om 

var de hörde hemma. Koderna kunde exempelvis vara ord som ‘gemenskap’, ‘otydlighet’, 

‘spännande’, ‘skapa rollen’, ‘ingen vet’ etc. Ända från början av kodningen och 

tematiseringen har vi sett många mönster som potentiellt kunde forma olika teman. Vid 

analys och reflektion kring dessa har de sedan sorterats, och slagits samman, då de inrymdes 

inom samma övergripande tema. Till exempel hade vi från början teman som flexibilitet, 

otydlighet, ansvar, att släppa taget. Dessa sex teman resulterade i en gemensam nämnare och 

temat blev ömsesidighet (se Braun & Clarke, 2006). 
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4.5 Studiens kvalitet 

I detta avsnitt behandlas studiens kvalitet som handlar om vilken tyngd, eller vilket värde, 

studien kan sägas ha. Denna bedömning görs i denna studie utifrån Brymans (2011) 

definition av tillförlitlighet. Därefter diskuteras studiens generaliserbarhet som följs av en 

fördjupad diskussion kring konfidentialitetskravet. Avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion. 

4.5.1 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) handlar tillförlitlighet dels om studiens trovärdighet och 

överförbarhet, men även om pålitlighet och huruvida det finns möjlighet att styrka och 

konfirmera att forskaren agerat i ‘god tro’ under genomförandet av studien. 

 

Trovärdighet har skapats genom att först och främst förstå att det kan finnas flera olika 

beskrivningar av en social verklighet, och att dessa beskrivningar i sig inte behöver utgöra en 

sanning. Vi har däremot försökt att så noggrant som möjligt beskriva lärarassistenternas 

upplevelser på ett trovärdigt sätt. Respondenterna har dock inte tillfrågats angående 

beskrivningarna och om de kan sägas stämma överens med hur de faktiskt upplevt 

socialisationsprocessen. Trovärdigheten hade kunnat stärkas på detta sätt, det vill säga genom 

vad Bryman (2011) kallar för respondentvalidering. Vi valde att inte göra på det här sättet av 

följande anledning; det kan ha en negativ effekt att visa respondenterna hur deras sociala 

verklighet uppfattats, detta kan leda till att de inte alls känner igen sig i sina beskrivningar. 

Varför de inte känner igen sig kan bero på att det är svårt för respondenterna att minnas vad 

som sagts i intervjusituationen, men också att de kan känna sig sårade eller dumma när man 

svart på vitt få se sina egna beskrivningar (jmf Öberg, 2011). I linje med vad Bryman (2011) 

säger om trovärdighet har studiens trovärdighet stärkts genom att vi har tagit hänsyn till de 

riktlinjer och krav som finns när det gäller forskning, bland annat angående etiska krav, 

exempelvis informationskravet, samtyckeskravet och så vidare. Samtliga respondenter har 

varit representerade när det gäller val av citat eftersom materialet har en bredd visar att det 

kan finnas olika upplevelser av den sociala verkligheten vilket stärker studiens trovärdighet.  

 

Gällande studiens överförbarhet (Bryman, 2011) så är pilotprojektet just ett projekt, och det 

kan finnas en viss känslighet kring detta, bland annat eftersom att respondenterna uttryckt en 

osäkerhet inför framtiden och vad som ska hända när projektet avslutat. Vi har av denna 

anledning valt att utelämna alltför detaljrika kontextuella beskrivningar av respondenternas 

skolor men även av dem själva. Det här har gjorts med avsikten att minska risken för att 

kunna sammankoppla utsagorna med respektive respondent. Vi har så noga som möjligt, med 

hänsyn till de etiska kraven, ändå försökt beskriva omständigheter som kan vara av betydelse 

för vidare forskning och för förståelse av fenomenet organisatorisk socialisation.  

 

Vi har i denna studie genomgående varit så transparenta som möjligt gällande olika vägval, 

reflektioner och ställningstaganden vilket stärker vad Bryman (2011) benämner som en 

studiens pålitlighet. Detta innebär en noggrannhet i våra beskrivningar av allt från varför vi 
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valt att intervjua just lärarassistenter, till sökprocessen efter tidigare forskning samt varför 

forskningen kan anses vara relevant i relation till denna studie. Redogörelserna över metoden, 

till exempel gällande kodning och tematisering, har varit detaljerad och noggrann och även 

här har det framkommit vilka vägval som aktualiserats och hur vi har agerat och resonerat 

kring dessa. Att vara transparent är en viktig aspekt av studiens kvalitet och det öppnar upp 

för diskussion och kritisk granskning av studien. För oss har denna granskning skett i form av 

ett opponeringstillfälle (14:e maj 2018) där andra studenter gavs tillfälle att kritiskt granska 

och kommentera denna studie. Detta möjliggjorde för oss att utveckla sådant som var höljt i 

dunkel och därigenom stärka studiens pålitlighet (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman, 2011). 

 

Vi har agerat i god tro och försökt att inte låta subjektiva värderingar eller teorin påverka 

studiens genomförande och vilka slutsatser som dragits utifrån detta. Under intervjuerna 

tyckte vi exempelvis att det var viktigt att inte försöka bekräfta teorin genom att styra 

respondenterna alltför mycket. Det var istället viktigt att de fick utrymme att berätta vad de 

ansett vara viktigt i deras socialisationsprocess. Däremot har forskaren en personlig, men 

även teoretisk, förförståelse som självfallet kan påverka vilka frågor som blir aktuella (jmf 

Bryman, 2011). Detta är dock inte något som vi tror påverkar huruvida man kan styrka och 

konfirmera denna studie. 

4.5.2 Generaliserbarhet 

Ahrne och Svensson (2011) menar att generalisering är relevant när det kommer till 

kvalitativa studier, även om man inte kan arbeta med begreppet på samma sätt som inom 

kvantitativ forskning. Larsson (2009) menar vidare att man kan arbeta med generalisering på 

olika sätt inom kvalitativ forskning. Ett sätt som man kan arbeta med detta är genom 

igenkänning av mönster. 

 

I denna studie har ett antal olika mönster identifierats; ett mönster handlar exempelvis om en 

ömsesidighet i socialisationsprocessen eftersom alla inom pilotprojektet är nya inför 

situationen. Dessa mönster skulle inte bara kunna vara igenkännbara då socialisationen sker 

inom ramen för ett pilotprojekt, mönstret skulle även kunna synas vid start av ett helt nytt 

företag (start-up-företag). I ett sådant företag är alla också är nya, och nya roller ska skapas. 

Mönstren kan självfallet uppträda inom andra pilotprojekt, eller projekt överlag, men även i 

omorganisationer där det handlar om att skapa nya roller. Det är problematiskt när det gäller 

att dra slutsatser om generalisering då vi inte kan göra ett ‘facit’ när det handlar om 

kvalitativa studier där det är personer eller processer som studeras (jmf Larsson, 2009). 

Människor kan reagera olika och det är inte säkert att alla reagerar på samma sätt i ett annat 

pilotprojekt även om mönstren ändå kan uppträda. 
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4.6 Forskningsetik 

Informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002) har behandlats löpande i texten, men i följande avsnitt förtydligas 

hur vi resonerat kring just konfidentialitetskravet. Att denna del av de forskningsetiska 

kraven får ett eget avsnitt beror på att de vägval som rör konfidentialitet varit omfattande. 

4.6.1. Konfidentialitetskravet 

En problematik som identifierades i studiens inledande skede var hur konfidentialitetskravet 

skulle kunna uppfyllas, specifikt då det gäller konfidentialitet gentemot andra läsare men 

även inbördes bland respondenterna. Dels fann vi det problematiskt att skriva ut vilken 

kommun pilotprojektet rörde, detta eftersom vi var måna om att inte röja lärarassistenternas 

identitet. Efter diskussion och olika överväganden kom ändå vi fram till att det fanns ett 

vetenskapligt värde i att ändå skriva ut den aktuella kommunen. Då pilotprojektet genomförs 

inom ramen för kommunal verksamhet finns det även ett samhälleligt värde i att skriva ut den 

aktuella kommunens namn och berätta om det specifika projektet. Det är även värdefullt att 

få ta del av lärarassistenternas upplevelser från just det här projektet för att kunna bidra med 

kunskap. Däremot har vi valt att utelämna deltagarnas och skolornas namn eller andra 

avslöjande faktorer så som kollegors namn eller specifika upplägg (t.ex. tillhörande av 

arbetsgrupper eller liknande). Andra etiska dilemman var att några av respondenterna 

arbetade på samma arbetsplats, vilket gör att det finns en risk att de är igenkännbara för 

varandra. Samtidigt verkar det finnas en vetskap hos lärarassistenterna om varandra, dels att 

vissa arbetar tillsammans, men också då de ingår i samma projekt och träffas regelbundet. Ett 

annat problem är att den undersökta arbetsgivaren informerats om undersökningen, vilket gör 

att även denne skulle kunna identifiera vilken anställd som sagt vad. Detta har vi försökt 

hantera genom att vara uppmärksamma på att inte använda alltför detaljrika beskrivningar 

och som nämndes ovan att utelämna namn vid eventuella citat. Sammanfattningsvis har vi i 

den mån det varit möjligt försökt att behålla balansen mellan kravet att skydda de 

medverkande individerna men att ändå kunna bidra med ny kunskap (jmf Vetenskapsrådet, 

2002). 

4.7 Metoddiskussion  

I denna del diskuteras reflektion över metodval och vilka styrkor och svagheter just intervjun 

som metod har i relation till studien och dess syfte och frågeställningar men även vilka 

konsekvenser metodvalet har haft för hur vi kan se på det insamlade materialet. 

 

En fördel med intervju som metod är att vi kan få en djup bild som är väldigt nyanserad. 

Trots att bilden är nyanserad kan den dock bli smal i relation till helheten då det finns flera 

uppfattningar av den sociala verkligheten. För att få en helhetsbild hade vi i det här fallet 

kunnat intervjua lärare, rektorer och andra aktörer som varit av relevans för just 

socialisationsprocessen, till exempel administratörer. Kompletterande intervjuer och andra 

metoder skulle därför kunna användas för att ge en bredare bild av fenomenet organisatorisk 

socialisation (jmf Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Något som har återkommit bland 
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respondenterna är att de vill ‘lyckas’ med projektet och få en tillsvidareanställning. En möjlig 

problematik är att det här kan ha påverkat respondenternas svar. Det kan finnas en risk att de 

inte velat uttrycka sig negativt och det har gjort att viss information utelämnats som skulle 

kunna vara betydelsefullt för forskning kring organisatorisk socialisation. Vi är medvetna om 

denna problematik, men utifrån intervjuerna som gjorts tror vi inte att resultatet påverkats av 

detta.  

 

Då det är vi som kodat och tematiserat materialet kan vår egen subjektivitet och förförståelse 

ha påverkat vilka koder och teman som utvecklats. För att undvika en alltför subjektiv 

förståelse har vi försökt att eftersträva objektivitet, inte ta saker för givet eller låta personligt 

tyckande färga de slutsatser som dragits utifrån intervjuutsagorna. Det kan dock finnas mer 

än ett rimligt sätt att tolka utsagorna på och det är möjligt att andra forskare hade utvecklat 

andra koder och teman, men det gör inte att vårt kunskapsbidrag blir mindre värt. Fördelen är 

att vi i denna studie ändå haft två perspektiv på allt vi gjort, vi har till exempel kompletterat 

varandra genom kritik och reflektion i hela processen då vi fått förklara och argumentera får 

våra tolkningar.   
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5. Resultat och analys 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om den socialisationsprocess som 

lärarassistenterna har genomgått i Uppsala kommuns pilotprojekt. I detta avsnitt besvaras 

studiens frågeställningar som dels är hur interna och externa resurser har bidragit till 

lärarassistenternas socialisationsprocess, och vilka konsekvenser lärarassistenternas 

socialisationsprocess får när den sker inom ramen för ett pilotprojekt. För att besvara 

frågeställningarna har vi utifrån respondenternas berättelser utvecklat ett antal teman. I 

följande avsnitt har vi valt att hålla oss till en övergripande struktur som ligger i linje med det 

teoretiska ramverket SRT (se avsnitt 3): 5.1 Före och direkt efter start, 5.2 Sociala resurser 

och 5.3 Arbetsrelaterade resurser. Andra delar av det teoretiska perspektivet återkommer 

som verktyg inom olika teman, till exempel arbetsrelaterade och sociala resurser som inte är 

knutna till en särskild tidpunkt i socialisationsprocessen. Varje enskilt tema avslutas med en 

sammanfattning. 

5.1 Före och direkt efter start 

Ett område som vi frågat lärarassistenterna om är den första tiden som projektanställd. 

Återkommande är att lärarassistenterna beskriver den tiden som försiktig och trevande. 

Det försiktiga och trevande kan ses från två olika håll; å ena sidan ses det som positivt och 

som en mjukstart eftersom det gav lärarassistenterna möjlighet att bekanta sig med den nya 

omgivningen. Å andra sidan upplevs den försiktiga starten som negativ, då det handlar om att 

praktiska arbetsverktyg och arbetsuppgifter saknas och gör det till en alltför långdragen 

process, som en trögstart.  

5.1.1 Mjukstart 

En sak som lärarassistenterna återkommande påtalat är att de före start blev presenterade för 

sina blivande kollegor och sin omgivning. I citatet nedan ser lärarassistenten nyttan i att 

inledningsvis bara gå runt på arbetsplatsen. Det gynnar inte bara de sociala aspekterna utan 

det handlar även om att man får möjlighet att se de befintliga lärarnas syn på den nya 

situationen, dels genom att lärarassistenten kan ställa frågor om lärarnas behov men även hur 

de ser på situationen i stort. En mjuk start är enligt respondenten alltså betydelsefull på flera 

sätt, dels för att få tid att skapa relationer men också för att få en uppfattning om vilka denne 

kommer att arbeta tillsammans med men också för att försöka få en bild av arbetsuppgifterna.  

 

R1: Vi började lite lite, det var väldigt bra. Från början gick vi bara runt i korridorerna, typ en 

hel vecka. [...], lära känna eleverna, fika med lärarna och fråga vad de behöver och hur de ser på 

det här. Bara gå runt och umgås och lära känna omgivningen. [...] Det var väldigt bra, vi gick in 

på ganska många lektioner och se hur det är. Det var en fantastiskt bra vecka, det fick oss att lära 

känna lärarna. 

 

Citatet ovan handlar framförallt om att lärarassistenten efterfrågar lärarnas syn på hur de kan 

bli avlastade och vad deras behov verkligen är. Att skolan ger utrymme för detta kan i 

enlighet med SRT ses som en extern resurs genom att lärarassistenten tillåts vara proaktiv i 
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sin socialisationsprocess. Detta kan ses som en informell orientering, eftersom det finns något 

formellt introduktionsprogram. På sätt och vis skapar lärarassistenterna sin egen introduktion 

genom att de går runt och pratar med kollegorna och efterfrågar information. Att efterfråga 

information förstås som en intern resurs, med grund i URT, som ett tecken på den motivation 

som lärarassistenten har för att skapa en omgivning som är mer förutsägbar och kontrollerbar. 

Lärarassistenten minskar alltså den osäkerhet som finns kring den nya rollen då den inte har 

något förutbestämt innehåll. Att lärarassistenten själv går runt och pratar med lärarna och hör 

sig för vad de behöver för att kunna avlastas gör socialisationsprocess självdriven. 

 

En annan sak som är en positiv aspekt av den försiktiga starten visas i citatet nedan. Att 

respondenten blir presenterad för de nya kollegorna upplevs som jättetrevligt och bra och 

lärarassistenten ger uttryck för att det kan kännas skönt att få en mjukstart med frånvaro av 

elever och andra grejer (exempelvis arbetsuppgifter). Introduktionen av kollegorna separeras 

alltså från själva arbetet och kommande arbetsuppgifter. Det här innebär att lärarassistenten 

successivt introduceras till organisationens olika delar.  

 

R4: [...] Det var jättetrevligt, man fick träffa alla på samma gång, utan massa elever och grejer.. 

Det va jättebra faktiskt. De presenterade oss - “Det här är dom här och dom ska göra det här”.  

 

Att bli presenterad för den nya omgivningen ser vi som en extern resurs i form av en 

förberedande socialisation, eftersom det går ut på att få lärarassistenten att känna sig 

välkommen och som en del av arbetsgruppen. Denna förberedande socialisation handlar om 

ett fysiskt välkomnande i form av en gemensam träff före lärarassistentens första arbetsdag. 

Att den förberedande socialisationen sker utan inblandning av arbetsuppgifter gör att 

lärarassistenten får en positiv upplevelse av det första intrycket och att få träffa alla kollegor 

underlättar att bli en del av teamet. Eftersom den förberedande socialisationen har sociala 

inslag som möjliggör interaktion och relationsutveckling, tolkas detta även som en formell 

händelse. 

 

En tredje sak som en lärarassistent upplevt som positivt med en mjuk start är att inledningsvis 

inte få för mycket arbetsuppgifter, utan att istället få fokusera på att träffa och lära känna både 

elever och kollegor. Detta visas av R6 i det första citatet nedan.  

 

R6: Det som var bra är ju om man får en lugn start och inte får så mycket betungande 

arbetsuppgifter i början utan att man får chansen att lära känna både barn och personal. [...] 

 

Lärarassistenten i nedanstående citat har en föreställning om att situationer då en person 

slängs in arbetsuppgifter och en ny roll innebär att det finns förväntningar som denne måste 

leva upp till. I och med den mjuka starten fick lärarassistenten istället gradvis anpassa sig till 

arbetet, något som hjälpte lärarassistenten att känna sig trygg i situationen. Något som 

dessutom underlättat för lärarassistentens känsla av trygghet var att informationen kom från 

just rektorn. 
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R2: [...] Men det var tryggt att få den här stora bilden av rektorn, få gå ut och titta, få hälsa på 

några, på eleverna. [...] så man inte slängs in i en ny skola med nya ansikten, med massa 

förväntningar att leva upp till..[...] 

 

Lärarassistenternas utsagor visar att de upplever de arbetsrelaterade kraven som ett hinder 

om det finns för mycket och för höga krav på en och samma gång. Att R2 upplever det som 

trygghet att inte ha för höga krav visar att den annars skulle känna en osäkerhet i arbetet. R2 

har blivit hjälpt av en extern resurs i form av att rektorn förmedlar information. Eftersom att 

rektorn på detta sätt tar hand om lärarassistenten agerar rektorn som en socialisationsagent, 

vilket varit speciellt betydelsefullt för lärarassistenten. Denna externa resurs har hjälpt 

lärarassistenten att hantera de hindrande arbetsrelaterade kraven. De interna resurser som 

också hjälpt till att hantera kraven synliggörs genom lärarassistenternas vilja att minska sin 

osäkerhet. Den här personen behöver lära känna andra och sin omgivning, vilket den gör 

genom att söka information från omgivningen, till exempel från lärare och elever.  

 

En fjärde sak som uppkom, som en annan lärarassistent beskriver som positivt, är att det gavs 

tillfälle att träffa andra som också var nya på arbetsplatsen. Detta gör att lärarassistenten 

slipper ställa onödiga frågor till fel personer. Att få träffa både befintliga och nya kollegor, 

och specifikt få se vilka som är just nya, är betydelsefullt för att kunna veta vilken person som 

kan tänkas ha den information lärarassistenten eftersöker. Eftersom det finns flera nyanställda 

personer på skolan befinner de sig i samma situation, de har inte arbetat där tidigare och 

saknar därför kunskap om organisationen. På grund av detta är det betydelsefullt att få veta 

vilka kollegor som kan och kanske inte kan svara på frågor som rör den nya arbetsplatsen.  

 

R5: [...] så hade vi gemensam frukost. då ställde alla upp sig som var nya, vi var ju 10 nya så det 

var väldigt många. Så då fick alla nya gå fram och ställa sig så presenterade rektorn oss för... så 

då fick ju alla liksom se oss. Och det var ju bra att alla som var nya också fick se varann, för 

annars så “jaha har du jobbat här förut eller?” 

 

Presentationen som beskrivs ovan är en förberedande socialisation. Dels främjar den 

relationsutveckling då lärarassistenten får veta vilka andra som är nya, vilket skapar en känsla 

av samhörighet då det är flera som befinner sig i samma situation, det vill säga att vara ny på 

jobbet. Att få denna information underlättar för lärarassistentens interna resurser och minskar 

stressen i den okända situationen. Lärarassistenten kan därmed minska sin osäkerhet genom 

att få kontroll över situationen och veta vilka man kan fråga om viss information. På det här 

sättet så underlättar informationen för de andra nyanställda att i framtiden bli lärarassistentens 

socialisationsagenter, det vill säga att kunna erbjuda hjälp och stötta lärarassistenten.  

Sammanfattning  

Enligt intervjuerna med lärarassistenterna är socialisationsprocessen mångfacetterad eftersom 

det kan handla om att både träffa rektor, lärare, elever och men även andra nyanställda. 

Lärarassistenterna har upplevt mjukstarten som positiv och det finns flera olika sidor av de 

positiva upplevelserna. En sida är att lärarassistenterna har blivit presenterade för lärarna, 

vilket har givit de tillfälle att fråga vad lärarna faktiskt behöver och har fått möjlighet att få 

lärarnas syn på den nya situationen. Något annat som varit bra är att mjukstarten inneburit 



 

32 

frånvaro av elever och arbetsuppgifter relaterade till dessa. Ytterligare en positiv sida är att de 

arbetsuppgifter som funnits inte varit alltför krävande. En annan värdefull sak är att 

mjukstarten givit tillfälle att få träffa och lära känna andra medarbetare som också var nya. 

Dessa externa resurser som kommit från organisationen har till exempel varit i form av 

förberedande socialisation, socialisationsagenter och formell händelse. De externa resurserna 

har dels påverkat lärarassistenternas interna resurser, till exempel viljan att minska osäkerhet, 

och dels hur de arbetsrelaterade kraven också upplevts. Det positiva kan utifrån detta vara 

olika saker, och det är det som är resultatet av en mjukstart. 

5.1.2 Trögstart 

Den andra sidan av den försiktiga och trevande starten är att den upplevdes som negativ. Det 

negativa grundar sig i att det varit en långdragen process att komma igång med arbetet då 

lärarassistentrollen var ny och man inte visste vilka arbetsuppgifter det skulle innebära. En 

annan sida är att det tog lång tid för vissa lärarassistenter att få tillgång till konkreta 

arbetsverktyg. Detta kan bero på att de olika skolorna ser olika ut och att lärarna har 

varierande behov, det kan därför ta olika lång tid att forma den nya rollen.  

 

I nedanstående citat beskriver en lärarassistent att det tog flera veckor att komma igång med 

arbetet då det före den första arbetsdagen dels saknades praktiska arbetsverktyg (lösenord), 

men även relevant utbildning angående det system som lärarassistenten skulle arbeta i. Att 

både arbetsverktyg och relevant utbildning saknades medförde att lärarassistenten hade svårt 

att se hur denne faktiskt skulle kunna hjälpa lärarna. Det här var något som påverkade att 

arbetsuppgifterna inte direkt kunde påbörjas. 

 

R1: Vi fick t.ex. inte de här lösenorden förrän det hade gått några veckor, så vi kunde inte komma 

igång. Det hade man behövt ha första dagen, hur ska jag kunna hjälpa till med systemet om jag 

inte har tillgång eller utbildning? Då kanske det är smartare att göra utbildningen från början och 

ha lösenorden klara redan innan. 

 

För lärarassistenten i citatet ovan har arbetsresurser i form av lösenord saknats då de inte var 

färdigställda inför första arbetsdagen, vilket försvårat anpassningen till arbetet. För att 

överhuvudtaget komma igång med arbetet så behövde lärarassistenten i det här fallet 

nödvändig utbildning. Utbildning kunde ha bidragit till lärarassistentens utveckling i den nya 

rollen och hade därigenom kunnat stärka lärarassistentens tilltro till den egna förmågan. På 

detta sätt hade lärarassistenten haft möjlighet att kunna nå det uppsatta målet, det vill säga att 

avlasta lärarna, men i ett tidigare skede.   

 

En annan lärarassistent hade en liknande upplevelse men saknade andra arbetsverktyg som 

fick negativa effekter vilket visas i citatet nedan.  

 

R4: Det var faktiskt ganska mycket negativt de första veckorna. [...] Mailen fungerade inte… 

anställningsbevisen hade inte kommit.. Det var nåt fel på det.. “Nu ska ni få namnskyltar”, och 

sen kom inte dom. Jättemycket konstigt sådär.. Så då “Jaha…” Då fick vi skapa en egen 

mailadress där “Ja ni kan maila till en privat mail om ni vill något..” Det var mycket strul sådär, 



 

33 

man bara gick runt och.. “Ja ni kan ju gå runt och presentera er i klasserna”, så då fick vi själva 

liksom.. [...]  

 

För R4 har frånvaron av arbetsresurser haft en direkt påverkan på lärarassistentens interna 

resurser. Det framgår att lärarassistenten själv varit drivande och tagit ett stort ansvar, vilket 

tyder på att denne har gjort en bedömning att den har förmågan att kunna kontrollera och 

påverka sin miljö. I relation till att kunna klara av utmaningen att stå inför ett arbete där 

arbetsresurser saknas har lärarassistentens self-efficacy varit hög och därför kunnat skapa 

arbetsresurserna på egen hand. Att lärarassistenten klarat av den här situationen kan också 

grundas i dennes driv och vilja att minska osäkerheten som finns i situationen. Något som 

skolan bidrog med var uppmuntran till proaktivitet, då lärarassistenterna uppmuntrades att ta 

kontakt med andra inom organisationen, framför allt med lärare och elever. Men eftersom det 

redan fanns en negativ känsla kring vissa saker i startskedet så påverkade detta upplevelsen 

av det som ändå skulle kunnat vara bra, det positiva i form av uppmuntran till proaktivitet 

förlorade sin tilltänkta effekt.  

 

En annan lärarassistent uttrycker att det saknades förberedelser i form av arbetsplats och 

personligt utrymme. Om denna förberedelse och plats är något som anses vara viktigt för 

respondenten ifråga kan avsaknaden av detta väcka tankar om att den inte är vare sig sedd 

eller värdefull för organisationen. Det skapar även föreställningar om hur arbetsplatsen och 

organisationen är och vad som sker i den.  

 

R8: [...] För vi hade ingen arbetsplats [...] Det var väldigt lite som var förberett. Och det tycker 

jag är ganska viktigt, att man har nånstans där man kan ha sina grejer, ett skåp eller ett rum 

nånstans [...] Då känner man nog lite, jaha har dom glömt bort, eller är man inte så viktig? [...] 

Den som skulle gjort det, är den sjuk och inte delegerat vidare? [...] Om man har jobbat länge på 

ett ställe så tänker man nog inte på att man ska informera om vissa saker som man själv kanske 

tycker är så självklara, det är sånt som kommit efterhand. Man kanske har funderat, varför är det 

såhär? Jaha har jag inte sagt det här? Och så då får man veta nånting. [...] 

 

Lärarassistentens beskrivning av sina tankegångar visar att förberedelser av praktiska 

arbetsresurser och information påverkar upplevelsen av att passa in i organisationen (fit-

perception). Eftersom lärarassistenten värderar och har ett behov av dessa externa resurser 

men att de saknas påverkar dennes upplevelse av att passa in i organisationen då det väcks 

frågor kring vad som värderas i organisationen (t.ex. att vara mindre viktig som ny). 

Upplevelsen av att det överlag saknas information påverkar respondentens interna resurser i 

form av att denne ställer frågor för att få denna information. Viljan att minska osäkerheten 

drivs här av lärarassistentens behov av information.  

 

Något annat som några respondenter beskriver är att den första tiden präglas av att man inte 

riktigt vet vad man ska göra och att det upplevts som att det saknades förberedelser. Detta 

beskrivs på olika sätt genom citaten nedan. Exempelvis R6 uttrycker en frustration över att 

det saknades struktur och relevant information som denne hade behövt vid själva inträdet i 

den nya organisationen. Det här upplevdes som en ostrukturerad början på arbetet som 

lärarassistenten inte hade förväntat sig. Enligt R6 visar citatet att denne upplevde att det inte 
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gavs en tillräcklig information om vad som komma skulle, och visste därför inte vad som 

förväntades. Respondenterna är medvetna om att det är ett pilotprojekt, men det har ändå 

väckt mycket frågor. 

 

R2: [...] va ska jag egentligen göra? [...]  

 

R7: Den första tiden [...]. Det var ett glapp där det inte fanns något att göra. [...] . Vi blev 

anställda med betalning från första januari men började inte jobba förrän den åttonde januari. 

Här hade de kunnat lagt utbildning, den som tex kom senare, i maj 

 

R6: [...] jag upplevde det lite grann som att jag blev utslängd till en ostrukturerad start. [...] Jag 

fick inte någon genomgång kanske. Jag fick lite, var finns det, vad finns i skolans lokaler… Men 

rutiner och sådär, hur de gör, vad finns det för regler, vad är skolans värdegrund? [...] men det 

kände som att man inte riktigt visste hur man skötte saker och ting och den tydligheten hade gjort 

mig mer självsäker i början. Andra kanske är mer flexibla men jag vill gärna veta, vad förväntas 

av mig, vad är rätt att göra här och här. [...] 

 

Arbetsuppgifter har genom beskrivningarna ovan saknats. Till skillnad från arbetsresurser är 

arbetsuppgifterna betydligt svårare att ha vetskap om eftersom det rör sig om ett pilotprojekt. 

Lärarassistentrollen har inte något utarbetat innehåll, men osäkerheten skapar ändå en viss 

undran och oro. Enligt URT kan socialisationsprocessen förstås genom den nyanställdes vilja 

att minska den osäkerhet som kan uppstå vid inträde i den nya organisationen och det nya 

arbetet. Denna osäkerhet minskas bland annat genom att man får information. Eftersom det 

för R6 i det här fallet saknas information blir lärarassistenten inte bekväm i sin situation då 

den inte kan förstå eller göra den mer förutsägbar. Information om arbetsresurser har här varit 

avgörande för lärarassistenten, och i detta fall har de externa resurserna varit otillräckliga för 

att lärarassistenten ska kunna minska sin osäkerhet. 

 

Respondenten nedan beskriver att det tog lång tid att komma igång med arbetsuppgifterna. 

När hjälpen som lärarassistenten erbjuder inte nyttjas av de som ska använda den skapas en 

känsla av att man blivit bortglömd. Det upplevdes som att det inte fanns tillräckligt med 

förberedelser inför den nya rollen, då det verkade vara upp till lärarna att komma på vad 

lärarassistenten skulle kunna göra.  

 

R4: Nej, i början var det segt… Det har de [lärarna] själva sagt nu.. “Det tog ju typ två månader 

innan man kom på att - just det, det skulle ju X kunna göra. [...]  

 

När det gäller arbetsuppgifter fanns det dock några skolor som samlat information om vad 

lärarna kunde få hjälp med. Rollen kan ju se olika ut på olika skolor och det var svårt att 

skapa en strikt mall kring detta. Men, det fanns ändå skolor som förberett sig genom att samla 

information om arbetsuppgifterna. Respondenten nedan uttrycker att denne inte fick ta del av 

detta och det skapades en saknad kring arbetsuppgifterna (även om tillgång till 

arbetsuppgifter kanske inte hade underlättat för själva arbetet då rollen var ny och var tänkt 

att växa fram efter skola och behov). 
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R5: Alltså dom [lärarna] hade ju fått skicka in önskningar på vad en lärarassistent skulle kunna 

göra för dom, innan jul där.. [...] vi frågade om det, men det fick vi inte. Det var mest att vi fick 

fråga varje lärare, vad var det ni önskade egentligen? Så det saknade man ju ändå. De hade ju 

kunnat sätta upp dom och kanske påminna dom liksom.   

 

Att externa resurser i form av arbetsuppgifter fanns, men inte kommunicerades, kan leda till 

att det tar längre tid för den nyanställde att anpassa sig till det nya arbetet då det påverkar den 

nyanställdes upplevelser av den första tiden på arbetsplatsen. Det här ställde krav på att 

lärarassistenten själv kom med egna initiativ och fick agera proaktivt för att ta reda på vad 

lärarna önskade hjälp med. Bristande kommunikation gällande arbetsuppgifter påverkar 

förväntningarna och hur lärarassistenten upplevde de arbetsrelaterade kraven. I detta fall 

upplevs det som ett hinder då det skapar en otydlighet kring yrkesrollen.  

 

I citatet nedan beskriver lärarassistenten den första tiden som en tre veckor lång hopplöshet 

då denne blir lämnad ensam med sina tankar, känslor och funderingar över den nya rollen. 

Det upplevs som att lärarassistenten bara är där på skolan och dräller runt vilket handlar om 

att känna sig övergiven i en ny situation. Detta leder till att personen inte känner sig anknuten 

till verksamheten. Trots att det inte finns något färdigt innehåll i lärarassistentrollen så finns 

det ändå en vetskap om vad man som lärarassistent inte ska ha för arbetsuppgifter, men ändå 

upplever denne att det är precis det den ändå används till. Detta leder till negativa känslor hos 

lärarassistenten vilket gör att denne protesterar. 

 

R4: Det var inte så kul, jag tänkte är det såhär det ska va? Ska jag bara vara här ensam och 

drälla runt? Så satt vi lite i lärarrummet och bara, vad ska vi göra nu då? Det var nog så i tre 

veckor sådär… Och det enda dom använde oss till i början var att vikariera, och det ska vi ju inte 

göra. Det har vi fått sagt att det ska vi inte göra. Så då sa jag till att… Så då sa jag till, för jag vill 

ju inte det, då kan jag ju lika gärna jobba som lärare. Så att nej, det här är inte vad jag vill.. Så då 

sa jag till att nej det här är inte mina arbetsuppgifter, så då blev det bättre. 

 

Att lärarassistenten går till ett arbete där arbetsrelaterade resurser i form av arbetsuppgifter 

saknas medför att arbetet inte känns meningsfullt. Det gör att det utbyte som behöver finnas 

mellan organisation och individ för att lärarassistenten ska känna att den passar in i både 

organisation och arbete, inte är speciellt stort. Lärarassistenten känner att rollen utnyttjas på 

fel sätt när den inte får komma till sin rätt i sin nya roll. Respondenten får göra 

arbetsuppgifter den hade fått uppfattningen om att den inte skulle göra. Denne upplever 

därför fit-perceptions som låg då arbetsuppgiften inte stämmer överens med den egna 

kompetensen. Det här gör att lärarassistentens anpassning till den nya rollen försvåras och att 

det tar längre tid att bli en del av den nya organisationen. Med grund i upplevelsen av fit-

perceptions visar också lärarassistenten sina interna resurser genom att den protesterar mot 

situationen. Då lärarassistenten själv driver på och försöker förändra situationen finns det en 

tilltro till den egna förmågan att kunna påverka. 

 

Sammanfattning 

Gällande den negativa sidan av en försiktig och trevande start, det vill säga trögstarten, tar 

lärarassistenterna framförallt upp två saker gällande arbetsrelaterade resurser. Dels saknar 
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de praktiska arbetsverktyg, det vill säga arbetsresurser, i form av lösenord, mailadresser och 

liknande, och det saknas också vetskap om vilka arbetsuppgifter som den nya rollen ska ha. 

Dessa negativa aspekter har påverkat lärarassistenternas interna resurser, dels genom tilltron 

till den egna förmågan, upplevelsen av att passa in i både arbete och organisation, viljan att 

minska osäkerheten vilka leder till proaktiva beteenden. Externa resurser som faktiskt har 

funnits är uppmuntran till proaktivitet och information.  

5.2 Sociala resurser 

Ett annat område som vi ställt frågor kring under intervjuerna är externa resurser i form av 

sociala resurser. Lärarassistenterna beskriver återkommande att det här handlar om 

framförallt två saker. Dels rör det bemötanden för att bli en del av arbetsplatsen och dels om 

att ge den nya rollen ett innehåll.  

5.2.1 Att bli en del av arbetsplatsen 

Ett återkommande ämne som uppkommit under intervjuerna är att relationsbyggande och 

bemötande har varit betydelsefullt för lärarassistenterna för att komma in i organisationen och 

in i arbetet.  

 

Följande citat visar att även fast man inte ses så ofta i det dagliga arbetet finns bemötandet 

och omtanken ändå där. Lärarassistenten beskriver hur viktigt bemötandet från lärarna varit 

för att skapa positiva känslor inför den nya situationen. Dels i form av att lärarna hälsar på 

lärarassistenten och att de visar omsorg, då denne får frågor om det egna måendet men även 

frågor om familjen. Detta visar att respondenten inte bara blir sedd som en lärarassistent utan 

som även som en privatperson och att dennes liv utanför arbetet är värdefullt att fråga om. 

Lärarassistenten beskriver att miljön är inkluderande, även från de som inte använt denne för 

avlastning. Bemötandet har enligt citatet varit avgörande för viljan stanna kvar på 

arbetsplatsen och skapar hopp inför framtiden. 

 

R4: Det första jag kommer att tänka på är nog alla lärare, att de är så himla trevliga, det skapar 

mycket positiva känslor. Aaa, de ser mig kanske inte så ofta eftersom jag sitter på kontoret mycket, 

med det är liksom “Hej [säger sitt namn]”, “hur mår du?” “Hur är det med barnen, är de 

friska?” Alla säger hej. Det är trevlig personal och de bryr sig om alla, de bryr sig om elever och 

det känns som att det ä väldigt bra lärare på den här skolan. [...] Även de som aldrig använder 

mig, de liksom “hej hur är det…” Det är nog det starkaste intrycket att det känns som att de bryr 

sig så mycket. [...] Ja, avgörande tror jag faktiskt… De där veckorna när man gick runt här och 

drällde, om man inte hade fått samma bemötande då tror jag inte att jag hade varit kvar… Då 

hade jag också slutat. Det var mer att man kände att det fanns folk här som var positivt inställda, 

så man tänkte att det kan nog bli bra det här till slut…  

 

Lärarassistentens beskrivning av lärarnas omsorgsfulla bemötande och beteende innebär att 

lärarna agerar som socialisationsagenter. De vill lära känna lärarassistenten och bidrar 

därmed att skapa en varm och välkomnande atmosfär. Detta gör att relationsutveckling 

främjas, eftersom lärarna både skapar och tar sig tid för att lära känna lärarassistenten. Att få 

känna sig sedd och som en del den nya omgivningen är något som lärarassistenten värderar 
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högt. Ovan nämnda externa resurser tillfredsställer sådana behov, vilket gör att 

lärarassistentens och organisationens värderingar harmonierar med varandra. Att dessa 

stämmer överens medför att lärarassistentens interna resurser stärks. Trots den utmaning som 

den nya situationen innebär upplever respondenten ändå en hög grad av fit-perceptions och 

self-efficacy. Tack vare socialisationsagenternas agerande känner respondenten att den passar 

in i organisationen, men även att tilltron till den egna förmågan stärks.  

 

För vissa lärarassistenter har det varit svårare att komma in i gemenskapen och känna 

samhörighet. Respondenten nedan beskriver att det till en början var svårt att få kontakt med 

kollegor, och särskilt de som inte befinner sig på arbetsplatsen arbetsveckans alla dagar. 

Respondenten beskriver att det tagit längre tid att lära känna dessa personer. Något annat som 

lärarassistenten uttrycker är att det har funnits svårigheter att skapa djupare relationer med 

kollegorna då det inte har funnits tidsmässigt utrymme för detta ändamål. Relationer har 

istället byggts upp undan för undan när det funnits tid. För den här respondenten är det viktigt 

att på arbetsplatsen få känna sig som en del av teamet, som en i gänget då det skapar en trygg 

miljö. Respondenten föreställer sig att om den istället befinner sig bland främlingar blir det 

svårare att skapa en arena för samtal. 

 

R6: [...] jag hade önskat att jag hade fått lite bättre kontakt så jag hade kommit in i arbetsgruppen 

lite mer, och fått en, och blivit förberedd på vad det är för pedagogiskt arbetssätt som de gör. [...] 

Arbetsgruppen är kanske något uppdelad eftersom vissa inte jobbar heltid och är bara där vissa 

dagar...så de såg jag inte lika ofta. Så vissa tog det en bra stund innan jag hade ett ordentligt 

samtal med.[...] [...]Annars har det varit lite svårt. Man har ju fått ta de här personliga 

relationerna med kollegor lite pö om pö när det har funnits tid. [...] jag gillar inte att va på ett 

jobb där jag är ibland massa främlingar så för mig. Jag vill känna att jag är med några jag 

känner och kan samtala med. [...]  

 

För att respondenten ska kunna utveckla relationerna med lärarna har den ett behov av sociala 

resurser. Socialisationsagenter som kan bistå med stöd och information är betydelsefullt för 

respondenten, men dessa har inte varit särskilt framträdande. På så vis finns det en diskrepans 

mellan lärarassistentens behov och organisationens tillgång av resurser. I relation till detta har 

relationsutveckling också hamnat i skymundan. Eftersom tiden för att bygga relationer med 

kollegor varit begränsad har det också tagit längre tid för relationerna att just utvecklas. 

På grund av detta upplevde lärarassistenten att viss information om arbetet uteblev, 

exempelvis om det pedagogiska arbetssättet. Det finns alltså ett behov av relationer för att 

kunna hantera arbetsrelaterade krav.  

 

Respondenterna beskriver vidare att olika personer varit betydelsefulla för att de ska kunna 

komma in i arbetet. R5 beskriver i citatet nedan att administratören varit en nyckelperson i 

socialisationsprocessen; denne har varit positiv, visat uppskattning och uppmuntrat 

lärarassistenten i relation till den nya rollen och varit en person som erbjuder stöttning. 

Administratören har enligt respondenten bidragit till en positiv atmosfär genom sin 

inställning. R8 har en liknande erfarenhet. Enligt citatet nedan är administratören den som 

anses vara den närmaste kollegan, och dessa har på sätt och vis skapat en egen arbetsgrupp. 
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Trots att administratören har mycket att göra har denne ändå tagit sig tid för att ta hand om 

den lärarassistenten vilket skapar en ‘vi-känsla’ hos respondenten. 

 

R5: [...] vi går mest till administratören. [...] Jo väldigt viktigt, X är så positiv och glad och bara 

“ja du är bäst, det är jättebra, ni klarar det här! [...] Vi går ju in till X varje morgon och bara “åh 

ja, här kommer ni!” […] X har liksom koll på allt, så man kan alltid fråga X om saker.  

 

R8: [...] vi har ju en helt fantastisk [person] i admin, [...] det är vi som sitter och har 

planeringsmöten, X skickar uppgifter, X ropar in oss om det är nåt, [...] X är den som är vår 

närmsta.. [...] X har inte hunnit med och har ändå tagit oss under sina vingar, vi har ju blivit ett 

team lite sådär [...] 

 

I båda citaten ovan är socialisationsagenter framträdande. Det här visar sig genom att 

specifika personer har engagerat sig i och tagit sig tid för lärarassistenterna och bistått dessa 

med både information och stöd. De har även givit både erkännande och uppskattning. Denna 

hjälp har bidragit till att exempelvis R5 känner sig trygg med att fråga socialisationsagenten 

om saker och oavsett vad det gäller så tas frågorna alltid emot. Agenten har varit betydelsefull 

för att lärarassistenten ska ha en person att fråga om saker som lärarassistenten kan vara 

osäker på, och på så sätt har respondenten en trygg hamn att vända sig till för att kunna 

minska sin osäkerhet. I fallet med R8 är informationen och stöttningen från agenten 

betydelsefull för att respondenten ska kunna få information om arbetsuppgifter, men även 

andra saker. Att få den stöttning och uppmuntran som dessa socialisationsagenter visar, 

påverkar lärarassistenternas interna resurser på ett positivt sätt. De söker dagligen upp agenten 

för att få både stöttning och information, vilket stärker deras tilltro till den egna förmågan att 

hantera den nya yrkesrollen och minskar osäkerheten. I pilotprojektet är det främst 

administratören som fungerar som en kontaktperson för de här lärarassistententerna, vilket 

även gör att personen i fråga bistår med formell assistans.  

 

Respondenten uttrycker i nedanstående citat att lärarna har varit snällare än förväntat, vilket 

blev en positiv erfarenhet och upplevelse. Enligt lärarassistenten kan det till en början ändå 

vara svårt att få en bra kontakt med de nya kollegorna. Det är svårt att veta hur man som ny i 

rollen ska söka kontakten med lärarna för att kunna avlasta dem, särskilt om man inte hunnit 

etablera en relation med varandra. Att ställa frågor till personer som man ännu inte känner 

upplevs till en början som ett hinder, först efter en tid blir det lättare att ställa arbetsrelaterade 

frågor som därigenom gör att arbetet underlättas.  

 

R2: Det som varit positivt just här, det är att lärarna har varit så pass snälla, dom är fantastiska 

och jätteduktiga, så det var ju trevligt. [...] Så det är viktigt att man har en kommunikation, men 

det är ju inte så lätt i början, så det är väl det som är hindret. Nu kan jag ställa mina frågor innan, 

och man känner dom och det blir mycket enklare att jobba. [..] 

 

Att lärarassistenten upplever att denne blivit behandlad på ett bra sätt av lärarna genom att de 

agerat stöttande, innebär att dessa har fungerat som socialisationsagenter. Lärarassistenten 

har alltså blivit väl mött vilket också är främjande för relationsutveckling, eftersom det är en 

viktig del i socialisationsprocessen då den hjälper lärarassistenten att hantera de 

arbetsrelaterade krav som upplevs. Således är socialisationsagenter och relationsutveckling en 
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förutsättning för kommunikation, vilket gör att de arbetsrelaterade kraven inte behöver 

upplevas som ett hinder.  

 

Något annat som återkommit under intervjuerna är att rektorn ses som en viktig nyckelperson 

då dennes roll har haft en betydelse för om lärarassistenterna känt att de kommer in i arbetet 

och blivit en del av gemenskapen. Enligt citatet nedan har lärarassistenten och rektorn mer 

sporadiska möten som sker då och då. Enligt respondenten upplevs rektorn som en bra person 

då denne undersöker hur lärarassistenten mår och om det finns saker att göra, men även 

informerar om vad som ska komma framöver. Lärarassistenten uttrycker att rektorns sätt att 

vara gör att förtroende för denne skapas eftersom frågor som rör både arbetsliv och privatliv 

accepteras. 

 

R4: [...] på senare tid.. Då har vi haft möten då och då “Men hur går det? Har du saker att göra? 

Nu ska vi börja med nationella prov och så. Hur mår du?” och så.. Väldigt bra person, det var väl 

i början som [rektorn] var förvirrad precis som oss, men [rektorn] är väldigt trevlig och snäll och 

så. Jag kan alltid gå till [rektorn]om det är något, jobb eller privat. .[...] 

 

Att lärarassistenten på detta sätt får stöd från arbetsledare, visas genom rektorns omsorgsfulla 

beteende då denne den bryr sig om och värdesätter lärarassistenten. Det här är genererar 

positiva attityder till arbetet och underlättar anpassning till den nya skolan. Rektorns beteende 

gör att lärarassistenten kan vända sig till rektorn med både privata och arbetsrelaterade frågor, 

vilket också gör rektorn till en socialisationsagent.  

 

I relation till rektorn som nyckelperson har respondenten i nedanstående citat haft en annan 

upplevelse. För denna lärarassistent har det istället uppstått negativa känslor kring rektorns 

roll. Kontakten ses som otillräcklig och det känns besvärande att inte ha haft ett ordentligt 

samtal med rektorn.  

 

R6: [...] Vissa har jag inte haft något ordentligt samtal med alls däribland rektorn vilket 

kanske känns jobbigast för mig att jag inte haft ett ordentligt samtal [...]tyvärr.. [rektorn] 

är ganska otillgänglig många gånger [...] och att man är på helt andra ställen, [rektorn] är 

på kontoret mycket, och man ser bara [rektorn] i förbifarten, i fikarummet, eller när 

[rektorn] har nåt informationsmöte eller så. [...]  

 

I denna situation upplever lärarassistenten att stöd från arbetsledare uteblivit. Det här skapar 

negativa attityder till arbetet och kan försvåra lärarassistentens anpassning, vilket skapar en 

osäkerhet hos lärarassistenten. Något annat som kan bidra till denna osäkerhet är frånvaron av 

feedback. För denna respondent finns upplevelsen av att det inte finns något tillfälle för 

feedback. Det här gör det svårt för respondenten att veta hur denne presterar i arbetet, och 

försvårar bedömningen av den egna prestationen. Det här begränsar lärarassistentens 

möjlighet att anpassa sig till det nya arbetet. 

 

Gällande relationen med rektorn berättade R6 om något som upplevts som negativ av både 

lärarassistenten och rektor. I relation till detta uttrycker respondenten i citatet nedan att det 

därefter blev en negativ atmosfär på grund av att de inte hade någon kontakt, vilket gjorde att 
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lärarassistenten kände sig mindre engagerad. Den bristande kontakten har alltså lett till att det 

till och med går så långt att lärarassistenten skapar egna föreställningar om hur denne 

uppfattas av rektorn. 

 

R6: [...] om det inte kommer nåt positivt efter det, bara ett hej i korridoren, då kan man lätt få för 

sig att [rektorn] inte har en bra bild av en, och det gör ju en lite opepp. [...] 

 

Citatet ovan visar att lärarassistenten haft ett behov av erkännande och uppskattning från 

rektorn. Under de första månaderna av en anställning är dessa externa resurser särskilt viktiga 

för socialisationsprocessens långsiktiga utfall. Att erkännande och uppskattning i detta fall har 

uteblivit har fått konsekvensen att lärarassistentens engagemang har minskat. Detta resulterar 

även i en osäkerhet hos lärarassistenten, då det skapas tankar om hur rektorn uppfattar 

lärarassistenten. Det här exemplet visar vidare på hur externa resurser påverkar 

lärarassistenternas interna resurser genom att bristen på externa resurser skapar tvivel kring 

uppfattningen om att denne passar in på den nya platsen. Att ha en bra relation med sin 

närmaste chef då den agerar på ett stöttande sätt kan påverka den nyanställdes attityder, 

känslor och föreställningar av både arbetet och organisationen. I detta fall leder den bristande 

stöttningen till att de positiva attityderna uteblir.  

Sammanfattning 

Lärarassistenterna har beskrivit relationsbyggande och bemötande från kollegor som 

betydelsefullt för att de ska känna en gemenskap och bli en del av arbetsplatsen. Detta har 

också varit en viktig del för att minska osäkerheten som uppstått inför den nya och 

främmande situationen. Att få stöd från arbetsledare, eller rektor, har upplevts på olika sätt då 

detta stöd har varit mer eller mindre närvarande för olika lärarassistenter, något som påverkar 

attityderna till arbetet och organisationen på både ett positivt och negativt sätt.  

5.2.2 Ett forum för att ge den nya rollen ett innehåll 

Att skapa en ny roll innebär en utmaning, och Uppsala kommun har därför tillsammans med 

lärarassistenterna skapat ett gemensamt forum för lärarassistenterna. Att ge den nya rollen ett 

innehåll har gjorts på olika sätt men något som återkommit bland respondenterna är att det 

varit betydelsefullt att ge rollen ett innehåll tillsammans med andra lärarassistenter. Det har 

byggts upp ett behov av att ventilera olika frågor med varandra men även att få lära sig av 

andra. Slutligen gör forumet att man blir stärkt av varandra i olika frågor.  

 

En av våra respondenter, R2, ser nyttan i att ha ett gemensamt forum; det blir en trygg plats 

då man kan dela tankar, känslor och erfarenheter. De diskuterar hur det går till på den egna 

skolan och jämför med hur andra gör. På det här sättet kan man hitta lösningar på något som 

kanske är ett gemensamt problem. Det här har flera lärarassistenter uttryckt som mycket 

betydelsefull och det är därför ett viktigt inslag. Även R4 nedan menar att träffarna med de 

andra lärarassistenterna varit mycket viktiga, bland annat för att få idéer på hur man kan tänka 

och lösa problem som är nya eftersom rollen inte funnits tidigare. Detta i relation till den egna 

skolan, men även för att få träffa andra som befinner sig i liknande situationer. 
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R2: Jag tror att det ger en trygghet att va fler, alltså är i samma båt, […] att man liksom kan göra 

det här tillsammans, att bolla och så [...]. [...]. vi kan tipsa varann om saker, vad vi kan göra 

bättre, och sådana saker, så det är också väldigt värdefullt. 

 

R4: Jätteviktiga faktiskt.  Där diskuterar vi mycket hur man kan göra och.. Alla kommer med 

sina…”Man kan göra såhär och såhär..” Så det är jättebra. Just eftersom det inte funnits någon 

sådan här tjänst innan, och ingen visste vad man skulle göra, så det var bra att få några att prata 

med. [...] 

 

I forumet blir lärarassistenterna varandras socialisationsagenter. Trots att samtliga 

lärarassistenter är nya inom projektet kan de ändå bidra med stöd och information till 

varandra när de skapar lärarassistentrollen på respektive skola. Forumet ger möjlighet för att 

lärarassistenterna ska kunna stötta varandra, och i det här fallet påverkar det ovanstående 

respondenters interna resurser genom att osäkerheten minskas då man genom forumet skapar 

en trygg plats för respondenterna att utforska och utveckla den nya rollen. Att detta inte minst 

görs tillsammans med andra lärarassistenter bidrar även det till att den nya omgivningen blir 

mer förutsägbar och kontrollerbar.  

 

En annan respondent, R1, visar i citatet nedan hur viktiga mötena är för dem, och att det finns 

ett stort behov av att ses oftare än vad de i dagsläget gör. Lärarassistenten har därför behövt 

ställa krav på kommunen att träffarna ska ske mer frekvent, till skillnad från den ursprungliga 

planen som var att hålla mötena en gång årligen. Enligt lärarassistenten finns det ett stort 

behov av att träffas och prata, bland annat så att de kan lära sig av varandra. I informationen 

från Uppsala kommun (se avsnitt 1.2) framgick det att vikariat var en arbetsuppgift som inte 

skulle ingå i den nya lärarassistentrollen. Vissa skolor har ändå från gång till annan använt 

lärarassistenterna till just detta. I det andra citatet nedan, R4, beskriver lärarassistenten att 

denne blir stärkt av forumet och träffarna i att stå upp för sig själv gällande att inte vikariera. 

 

R1: Mötet som vi ska ha 20:e april det var faktiskt planerat att vara en gång under hela året, då sa 

vi att det går inte, vi måste träffas lite oftare, jag måste få svar på mina frågor, jag måste få lära 

mig från andra lärarassistenter. Nästa möte var i maj, då sa vi nej, en gång i månaden minst. Då 

fick vi träffas så. 

 

R4: Ja vi har ju haft såna där träffar med dom andra lärarassistenterna, som X på kommunen har 

fixat ihop. Det har varit jättebra! Det va där man blev mer stärkt, i det här att man ska inte 

vikariera! Dom andra bara “Va? Nej det får du inte göra! Du måste säga till!” Så då bara, ja nu, 

då hade jag några i ryggen och inte var helt själv.  

 

Forumet ger möjlighet för att lärarassistenterna ska kunna stötta varandra i olika frågor, och i 

citaten ovan stärker forumet respondenternas interna resurser i form av self-efficacy. 

Lärarassistenten, R1, har ett behov att oftare få träffa de andra lärarassistenterna, och 

respondenten uppvisar en stark tilltro till den egna förmågan eftersom denne agerar för att 

förändra situationen. Lärarassistenten, R4, upplever en situation där de arbetsrelaterade 

kraven upplevs som ett hinder då personen befinner i en situation som det är sagt från början 

att man som lärarassistent inte ska hamna i, då vikariat inte ska ingå i lärarassistenternas 

arbetsuppgifter. Att i denna situation få råd och stöd från socialisationsagenter ökar 

lärarassistentens tilltro till den egna förmågan att hantera situationen och försöka lösa den.  
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Sammanfattning 

Eftersom lärarassistentrollen är ny finns det ett stort behov av att bolla tankar inom 

pilotprojektet. Forumet för lärarassistenterna har varit en extern resurs som fått en betydelse 

för att både minska osäkerheten och öka tilltron till den egna förmågan när de skapar den nya 

rollen. Lärarassistenterna blir alltså socialisationsagenter när de på olika sätt stöttar varandra 

och stärker därför de interna resurserna; dels genom self-efficacy men även genom att minska 

osäkerheten. Förutom stöttning har de kunnat bidra med information om situationerna på de 

olika skolorna som givit inspiration till lösningar på olika problem.  

5.3 Arbetsrelaterade resurser 

Ett sista område vi ställt frågor om under intervjuerna är arbetsrelaterade resurser, som även 

de inryms under externa resurser. Precis som andra externa resurser, påverkar 

arbetsrelaterade resurser nyanställda på olika sätt och är därför viktiga i 

socialisationsprocessen. 

5.3.1 Ömsesidighet 

Något som varit framträdande i intervjuerna är att det inte bara är lärarassistenterna som ska 

anpassa sig till den nya situationen; pilotprojektet är nytt för alla vilket gör att det finns en 

ömsesidighet. Till skillnad från en socialisationsprocess där en arbetsroll är tydlig utformad, 

präglas pilotprojektet av en socialisation där både lärarassistenter, lärare och organisation ska 

anpassa sig till den nya rollen. Ömsesidigheten har bland annat visat sig genom att lärarna 

dels har svårt att släppa ifrån sig arbetsuppgifter, och dels inte vet vad lärarassistenten ska 

kunna hjälpa till med. Det blir därför svårt för lärarassistenterna att få tillgång till 

arbetsuppgifter och detta ställer olika krav på dem.  

 

Trots ömsesidigheten beskriver respondenten i citatet nedan att den skolan ändå försökt bistå 

med den information som finns i den nya situationen. Enligt respondenten är denna 

information dock begränsad eftersom det är ett pilotprojekt och någonting nytt man provar 

på. Respondenten beskriver vidare att det inledningsvis var svårt att strukturera tillvaron 

eftersom att ingen riktigt visste hur det skulle se ut.  

 

R3: Nej, de [lärarna] försöker att ge oss så mycket de kan, som information och sånt… Men 

grejen är den att det är ett pilotprogram, det är något vi provar på. [...] Vi försökte komma in på 

olika lektioner och hjälpa lärarna, och avlasta lite. För de visste inte heller vad vi skulle göra, 

vissa kom och sa “Vet ni vad era arbetsuppgifter är?” Vi bara, “Ja, vi försöker hitta, vi vet inte 

riktigt, ingen vet.” [...] 

 

Att lärarassistenten får viss information är något som minskar stressen i att vara ny i projektet, 

men eftersom informationen i detta fall sker i begränsad form skapas det ändå en osäkerhet. 

Lärarassistenten försöker minska sin osäkerhet då denne själv söker relevant information om 

arbetet, bland annat genom att försöka hitta arbetsuppgifter och ta sig in i klassrummen för att 

visa att denne finns till för att hjälpa.  
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Enligt citatet nedan upplevde R4 att det var, och fortfarande kan vara, svårt att få 

arbetsuppgifter av lärarna. Lärarassistenten har en förväntan på att det är lärarna som ska 

skapa dennes arbetsuppgifter, eftersom att det är lärarna som ska avlastas. Det är enligt 

respondenten en ovan situation vilket gör att det inte finns några etablerade rutiner för hur 

den nya rollen ska hanteras och denne får till stor del klara sig själv i den nya situationen. En 

annan respondent, R6, menar att det efterhand blir lättare att få arbetsuppgifter eftersom det 

är en inkörningsperiod som handlar om att lärarna måste upptäcka att lärarassistenterna 

faktiskt finns där. 

 

R4: Nej, i början var det segt… De har de själva sagt nu..“Det tog ju typ två månader innan man 

kom på att just det, det skulle ju [lärarassistenten] kunna göra. Man är så van att göra allt själv, 

innan man ens kommer på tanken att det finns någon här på skolan som kan göra sånt här.” Och 

det tror jag fortfarande det är, det var förra veckan det kom en lärare, “Just det kan du kopiera åt 

mig?” Men guud… Det tog bara 3,5 månad, men bättre sent än aldrig… Det är lite konstigt att vi 

är här tycker de, man får vara på ganska mycket själv. 

 

R6: [...]vissa lärare har ju efterhand blivit bättre på att lämna över uppgifter. Men i början var 

det inte så mycket, det har kommit allteftersom. När dom upptäcker att vi finns där och att man är 

tillgänglig...  

 

Trots att det alltså finns en vetskap om att lärarassistenterna skulle komma till skolorna så 

visste flera av lärarna ändå inte riktigt vad de skulle släppa ifrån sig för arbetsuppgifter. Detta 

handlar om att lärarassistenterna inte får så mycket information om arbetsuppgifterna 

inledningsvis. Ovanstående citat synliggör att R4 har haft ett driv i sitt eget agerande genom 

self-efficacy för att ändå få arbetsuppgifter. Trots de interna resurserna upplever 

lärarassistenten ändå de arbetsrelaterade kraven som ett hinder, då dennes förväntningar inte 

stämmer överens med den aktuella situationen vilket skapar en otydlighet gällande vad den 

egentligen ska göra. Citatet från R6 synliggör dennes interna resurser som också visar sig i 

form av self-efficacy, det vill säga att lärarassistenten har en tilltro till den egna förmågan att 

ändå få arbetsuppgifter genom att agera på ett specifikt sätt. Lärarassistenten ‘visar sig’ för 

lärarna genom att ställa upp för dem och därmed göra den nya lärarassistentrollen synlig.  

 

Respondenten nedan beskriver att det var en stor utmaning i positiv bemärkelse att försöka få 

arbetsuppgifter. Denne berättar att det var en balansgång att driva på lärarna för att få 

uppgifter; samtidigt som denne ville ha arbetsuppgifter gällde det att göra det med finess. 

Respondenten menade att vissa lärare själva behövde få se nyttan med den nya rollen innan de 

vågade släppa ifrån sig arbetsuppgifter. 

 

R2: Jag kände ändå att jag fick utmana mig själv massor, driva på det här, men ändå inte för 

mycket för lärarna, jag visade att jag finns här och kan hjälpa till och försökte jobba runt dom, 

och de får se att jag kanske kan hjälpa till. Och så var det mycket med vissa lärare att man fick 

jobba runt dom, och hjälpa dom tills dom ser att “Jaha tack, jag kan ju få hjälp här!” Att jag finns 

här och kan vara till hjälp om det är nåt. Och få nåt positivt ut ur, i början liksom. ... Ja mer som 

en utmaning än ett hinder, men det är ju olika från person till person. 
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I situationen beskriver respondenten att information som tydliggjorde arbetsuppgifterna 

saknades. Eftersom att respondenten har en positiv syn på detta innebär det att den inte ser på 

de arbetsrelaterade kraven som ett hinder utan snarare som en utmaning. På grund av att 

externa resurser saknas ställs det högre krav på respondentens interna resurser, närmare 

bestämt dennes self-efficacy. Respondenten har en hög tilltro till egna förmågan genom att 

denne kan arbeta mot lärarna på ett sätt som gör att lärarassistenten får tillgång till 

arbetsuppgifter.  

 

I citatet nedan hade respondenten det betydligt lättare än de ovanstående att få 

arbetsuppgifter. Lärarna hade enligt respondenten fått ge önskemål på arbetsuppgifter de 

kunde tänkas vilja ha hjälp med vilka sedan hade tagits om hand av rektor och 

vidarebefordrats till inblandade parter. Det fanns även andra arbetsuppgifter lärarassistenten 

kunde göra, om specifika sådana saknades. 

 

R6: [...] Alla hade fått önska vad de ville ha hjälp med, de hade identifierat områden där de ville 

ha hjälp alla lärare och hade kommit med förslag till rektorn och baserat på det hade rektorn 

skrivit en lång lista på uppgifter som kan passa att göra. Så då hade de satt upp en lista i 

lärarrummet att när det inte finns någon specifik arbetsuppgift tilldelad kan ni göra det här. Då 

var det en lång rad med grejer. 

 

I detta fall fanns det alltså arbetsuppgifter som var förberedda vilket gjorde det lättare för 

lärarassistenten att anpassa sig till det nya arbetet och den nya rollen. Det fanns alltså en 

tydlighet gällande rollen vilket gjorde att de arbetsrelaterade kraven inte upplevdes som ett 

hinder. Ömsesidigheten är trots detta närvarande eftersom situationen även här är ny för alla, 

men eftersom det fanns förberedelser gav det förutsättningar för att anpassningen till arbetet 

skulle underlättas. 

 

En annan respondent, R8, belyser det som vi ser som det ömsesidiga i socialisationsprocessen 

genom att beskriva att situationen är ny för både lärare och lärarassistenter. Respondenten 

berättar att det finns vissa saker som lärarassistenterna faktisk inte kan göra, vilket gör att det 

är uppgifter som lärare faktiskt inte kan släppa ifrån sig. Respondenten uttrycker en förväntan 

om att det är läraren som ska sträcka ut en hand och visa vad lärarassistenten faktiskt kan 

göra, eftersom det är läraren som ytterst vet vilken hjälp som resulterar i en avlastning. Enligt 

citatet nedan från R6 förs samma resonemang; det handlar om att det är läraren som är 

ansvarig för att tilldela lärarassistenternas roll ett innehåll. Enligt respondenten fanns det 

lärare som inte hade använt sig särskilt mycket av den nya lärarassistentrollen och därför inte 

släppt ifrån sig några uppgifter.  

 

R8: [...] Och eftersom det är nytt för dom också så är det svårt att se vad man kan släppa och ge bort. 

Vissa saker kan vi ju inte göra, men vissa saker kan vi hjälpa till med. Och det är jättesvårt för oss att 

säga vad dom ska släppa, för det är ju dom som är experter på sitt område, det är ju inte vi som är 

det. […]  
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R6: Jag frågade den här läraren som jag pratade med idag, den kom och satt sig vid mig, för jag satt 

ensam, om [läraren]hade haft nån nytta av oss, men då hade inte [läraren] märkt av oss så 

jättemycket eftersom inte [läraren] hade lämnat över så mycket av sina grejer till oss. Och det ligger 

ju på [läraren], man måste ju som lärare veta vad man vill ha hjälp med och sen våga släppa ifrån sig 

det.  

 

Som respondenterna beskrivit ovan är det svårt att få information om arbetsuppgifter. Dessa 

externa resurser är oftast något av det första som en nyanställd möter när den träder in i en ny 

organisation och påverkar den nyanställdes anpassning till arbetet. I detta fall hade 

lärarassistenterna svårt att komma in arbetet eftersom de externa resurserna saknades och det 

fick en förhalande effekt på socialisationsprocessen. Genom att lärarassistenterna tilldelar 

lärarna ett ansvar för att överlämna arbetsuppgifter blir lärarassistenternas interna resurser 

otillräckliga då situationen inte går att påverka med hjälp av dessa. Det finns således flera 

sidor av ömsesidigheten. 

Sammanfattning 

Respondenterna beskriver att det tagit tid för vissa av lärarna att dels se nyttan med 

lärarassistentrollen men även att lära sig vad de ska lämna ifrån sig för arbetsuppgifter. Det 

här är en utmaning inom pilotprojektet eftersom att lärarassistentrollen är ny och ingen riktigt 

vet vad den kommer att innehålla. Det här är alltså någonting nytt för alla inblandade vilket 

visar att det handlar om en ömsesidighet. Det finns en otydlighet kring vem som ansvarar för 

att utveckla vissa arbetsuppgifter och det har från lärarassistenterna funnits ett behov av att 

lärarna ansvarar för sin del i processen då det är de som behöver avlastning. 

Lärarassistenterna har därför behövt vara flexibla i den här situationen och har fått ta på sig 

ett stort ansvar för att skaffa sig arbetsuppgifter. Lärarassistenternas tilltro till den egna 

förmågan och hur de upplevt arbetsrelaterade krav har haft en stor betydelse för hur de tagit 

sig an uppgiften. Att skapa arbetsuppgifter har framförallt krävt tilltro till den egna förmågan 

(self-efficacy); detta har sett olika ut och har resulterat i att lärarassistenterna sett situationen 

på olika sätt. Det har dels uppfattats som en positiv utmaning, men även som ett hinder.  
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6. Diskussion 

I den här studien var syftet att bidra med kunskaper om den socialisationsprocess som 

lärarassistenterna har genomgått i Uppsala kommuns pilotprojekt. Med utgångspunkt i det 

teoretiska ramverket SRT ställdes två frågor; på vilket sätt har interna och externa resurser 

bidragit till lärarassistenternas socialisationsprocess? och vilka konsekvenser får 

lärarassistenternas socialisationsprocess när den sker inom ramen för ett pilotprojekt? I det 

följande avsnittet presenteras några av uppsatsens slutsatser och huvudpoänger i relation till 

syfte och frågeställningar, och därefter diskuteras uppsatsens resultat i jämförelse med 

tidigare forskning. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning i relation till denna studie. 

6.1 Konklusion: Dubbel socialisation 

Det som är utmärkande och typiskt för Uppsala kommuns pilotprojekt är enligt studiens 

resultat framförallt mjukstart, trögstart och ömsesidighet. Dessa teman handlar om hur 

lärarassistenter, lärare och de aktuella skolorna gradvis anpassar sig till den nya situationen 

vilket betraktas som en förändringsprocess för samtliga inblandade. Eftersom pilotprojektet 

är nytt för alla ser vi, utifrån ett socialisationsperspektiv, detta fenomen som en dubbel 

socialisation.  

 

När vi frågade lärarassistenterna om deras första tid i pilotprojektet var det framförallt två 

teman som utvecklades baserat på intervjuerna, vilka återspeglar den dubbla socialisationen. 

Återkommande var att denna tid beskrevs som försiktig och trevande, vilket resulterade i att 

den inledande socialisationsprocessen kunde förstås som både en mjukstart och en trögstart. 

Det här beror på att lärarassistenternas upplevelser speglar två sidor av att få en start som är 

försiktig och trevande; att inte få arbetsuppgifter i början var nämligen både positivt, en 

mjukstart, och negativt i form av en trögstart.  

 

Att inte få arbetsuppgifter är positivt då det ger tid och utrymme för att bygga relationer och 

bekanta sig med den nya omgivningen. Arbetsuppgifterna blir å ena sidan sekundära eftersom 

sociala relationer istället kan prioriteras. Något som hjälpt lärarassistenterna i deras 

socialisationsprocess är alltså externa resurser i form av sociala resurser. Detta eftersom det 

har givits tillfälle för relationsutveckling och möjligheter för socialisationsagenter att skapas. 

Andra externa resurser som påverkat lärarassistenternas anpassning är den förberedande 

socialisationen i form av gemensamma presentationsträffar där både lärarassistentkollegor 

och lärare fått träffas. Ovanstående externa resurser står i relation till några av Van Maanen 

och Scheins (1977) socialisationstaktiker. Dels till informell taktik och dels till seriell taktik. 

Informell taktik kan liknas vid att lärarassistenterna skapar en egen form av introduktion. Det 

här är en självdriven socialisationsprocess; detta då lärarassistenterna själva får arbeta fram 

lösningar genom informationssökande samt att arbeta sig in i gruppen genom 

relationsutveckling. Då det inte fanns någon uttalad och förutbestämd person för att stötta 

lärarassistenterna börjar socialisationen med en disjunktiv taktik. Men eftersom både andra 

lärarassistenter och kollegor kommer att agera som socialisationsagenter tangerar 

socialisationen istället en seriell taktik. Att lärarassistenterna genom en seriell taktik således 
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får detta stöd leder till att deras osäkerhet minskar, ett resultat som även Jones (1986) och 

Saks et al. (2007) forskning visar på.  

 

Den negativa sidan av att inte få arbetsuppgifter beror dock i första hand inte på 

arbetsuppgifterna i sig, utan handlar istället om att grundläggande arbetsverktyg saknas vilket 

upplevs som negativt då man inte får tillgång till de redskap man behöver. Därför blir den 

försiktiga starten å andra sidan en långdragen process när det inte finns verktyg för att kunna 

utföra arbetet. Externa resurser i form av arbetsrelaterade resurser har därmed varit 

betydande i socialisationsprocessen. Arbetsrelaterade resurser, som arbetsuppgifter, var något 

som vissa lärarassistenter från början fick från organisatoriskt håll medan andra 

lärarassistenter inte fick det. Deras socialisationsprocess har ändå underlättats av att de fått 

vara med och utveckla arbetsuppgifterna. Detta gjorde lärarassistenterna genom att själva 

söka efter information från både lärare och kollegor, och därigenom utveckla 

arbetsuppgifterna. Att sakna externa resurser kan skapa negativa upplevelser av den första 

tiden och lärarassistenternas interna resurser har därför spelat en avgörande roll för deras 

socialisationsprocess. Externa resursers vara eller icke vara har bland annat påverkat 

lärarassistenternas tilltro till den egna förmågan, men även deras upplevelse av att passa in i 

organisationen och arbetet. Beroende på vilka externa resurser som tillämpats har 

lärarassistenterna genom sina interna resurser fått vara mer eller mindre drivande i att minska 

sin osäkerhet inför den nya rollen. 

 

Den osäkerhet som uppstår hos en nyanställd kan enligt Gruman och Saks (2012) mildras 

eller undvikas om den nyanställde förses med nödvändiga resurser före den första 

arbetsdagen. Lärarassistenterna saknade vissa arbetsresurser vilket skapade en onödig 

osäkerhet i relation till den nya rollen. Den slutsats som vi kan dra av ovanstående är att det 

är viktigt att de praktiska verktygen finns och är redo att användas första dagen. Självfallet 

måste det finnas nödvändiga verktyg som krävs för att arbetsuppgifter ska kunna utföras och 

detta borde ha varit redo så att lärarassistenten kunde påbörja sitt arbete. Arbetsuppgifterna 

däremot kan vara svåra att specificera och förutse eftersom rollen är ny och skolornas behov 

är olika. Däremot hade några skolor förberett arbetsuppgifter, men vissa hade inte 

kommunicerat ut dem till lärarassistenterna - något som hade kunnat minska deras 

osäkerheten kring arbetsuppgifterna i början. 

 

Förutom ovanstående resonemang har lärarassistenternas socialisationsprocess fått delvis 

andra konsekvenser på grund av den dubbla socialisationen. Ömsesidighet; där både 

lärarassistenter, lärare, rektorer och även kommunen är nya inför det som ska hända är en 

annan sida av en dubbel socialisation. I denna ömsesidighet måste alla bidra i den nya 

situationen på olika sätt. Vissa lärare har exempelvis haft svårt att släppa ifrån sig 

arbetsuppgifter, och det har därför också varit svårt för lärarassistenterna att få tillgång till 

dessa. Konsekvensen av detta var att lärarassistenterna fick ta ett stort ansvar och vara 

drivande för att få arbetsuppgifter. I likhet med Morrisons (2002) resultat har 

lärarassistenterna varit proaktiva och sökt information för att minska osäkerheten som följer 

med den nya rollen. Informationen rör sådant som kan utveckla den nya rollen, vilken går i 

linje med Kozlowski och Ostroffs (1992) resultat då detta är den information som prioriteras 
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av nyanställda. Observation av andra, exempelvis en företrädare, är enligt dessa det mest 

användbara sättet för att få kunskap på. I pilotprojektet är observation svårt för 

lärarassistenterna att använda; det finns ju inte någon tidigare lärarassistentroll och därmed 

ingen färdig modell att observera och hämta information från. Lärarassistenterna har även 

förväntat sig att information framför allt ska komma från lärarna. Detta går dels i linje med 

Miller och Jablins (1991) resultat, men de belyser även att information från chefer och 

överordnade också är något nyanställda föredrar, något som i denna studie varierat.  

 

Enligt studiens resultat har vi argumenterat för att anpassningen inom pilotprojektet kan 

betraktas som en dubbel socialisation, vilket betyder att det för samtliga inblandade behövs 

tid för att vänja sig vid den nya situationen. Eftersom pilotprojektet som Uppsala kommun 

initierat är just ett projekt innebär detta att kommunen inte kunnat säga hur den specifika 

rollen ska vara eller vad den ska innehålla. För Uppsala kommun innebär pilotprojekt att det 

är någonting nytt som ska testas eller provas på. Det är då naturligt att både förkunskaper och 

förutsägelser om projektet är begränsade, och den information som vanligtvis ges vid 

nyanställningar kan kommunen i detta fall inte bistå med fullt ut. I detta pilotprojekt, som 

präglats av en dubbel socialisation, skapas det ändå en osäkerhet då det inte finns information 

eller tydlighet. Med vetskap om att det är ett pilotprojekt, som naturligt skapar ovisshet, 

behöver det finnas en tanke och ett resonemang om vad detta får för konsekvenser för de 

inblandade. Att till exempel lärarassistenterna vet att projektet medför en osäkerhet betyder 

inte att deras känslor kring detta nödvändigtvis minskas, det gör snarare att de blir mer 

medvetna. Därför kan det vara viktigt att förebygga eller hantera osäkerheten på något sätt; 

exempelvis genom att erbjuda utbildning innan den första arbetsdagen, se till att 

arbetsverktyg är redo att användas och att det finns den stöttning som behövs för att 

tydliggöra rollen. 

6.2 Studiens begränsningar 

Vi är medvetna om att vi inte har samtliga inblandades perspektiv angående pilotprojektet. 

Baserat på denna studie, genom lärarassistenternas berättelser, har vi undersökt ett perspektiv 

av den sociala verkligheten som omgärdar pilotprojektet vilket betyder att vissa perspektiv 

saknas. Det teoretiska ramverk som valdes för denna uppsats skulle kunna vara en ytterligare 

begränsning då det belyser vissa aspekter av socialisationsprocessen; med ett annat teoretiskt 

perspektiv är det givetvis möjligt att andra aspekter blivit synliga. Teorin behöver dock inte 

nödvändigtvis i detta fall vara en begränsning, utan den är snarare ett sätt att se något som 

något på (jmf Svensson, 2011). 

6.3 Vidare forskning 

Genom lärarassistenternas berättelser om deras upplevelser av den första tiden som 

projektanställd i Uppsala kommuns pilotprojekt har vi i denna studie undersökt ett av flera 

möjliga perspektiv på just pilotprojektet. En senare studie skulle kunna titta närmare på de 

olika socialisationsprocesserna som sker, när den sker i dubbel bemärkelse. I den här studien 

har vi som sagt avgränsat oss till lärarassistenter, och för att få mer information om just det 
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här specifika projektet behövs därför vidare studier undersöka andra medarbetares berättelser. 

Andra medarbetare skulle exempelvis kunna vara rektorer och lärare. Både de lärare som 

använt sig av den nya lärarassistentrollen men även de som inte använt sig av den skulle vara 

av intresse för att belysa den dubbla socialisationen ur en annan vinkel. Detta skulle kunna ge 

en bredare bild med djupare förståelse för socialisationsprocessen, och vilka olika behov som 

varit aktuella i de olika situationerna. För att få vidare kunskap om fenomenet organisatorisk 

socialisation ser vi en indikation på att dubbel socialisation i liknande projekt bör studeras.  

 

Den här studien är ett bidrag till forskningen genom dess kvalitativa form, då större delen av 

tidigare studier på området är kvantitativa. Trots det kvalitativa bidraget kan denna studie 

kompletteras med andra kvalitativa metoder, som exempelvis deltagande observation (jmf 

Bryman, 2011), då det ytterligare kan fånga nyanserna av den dubbla socialisationen. I denna 

studie hade detta dock inte varit tidsmässigt möjligt, vilket gör att vald metod är väl 

motiverad att användas här. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Inledande kontakt via mail 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista året på ‘program med inriktning mot personal och 

arbetslivsfrågor’ på Uppsala universitet. Under våren skriver vi en C-uppsats i ämnet 

pedagogik där syftet är att vinna kunskaper om introduktionsperioden vid nyanställningar. 

Fokus för studien är lärarassistenter inom Uppsala kommun. Vi hoppas därför att du kan 

tänka dig att delta i den här studien genom en intervju. Vi tror nämligen att du i som relativt 

nyanställd lärarassistent har viktiga kunskaper och erfarenheter angående 

introduktionsperioden. Din medverkan skulle vara mycket värdefull för oss.  

 

Deltagande är självfallet frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ditt namn samt 

namnet på din arbetsplats inte kommer att framgå i uppsatsen.  

 

Vi vore oerhört tacksamma om vi kunde komma i kontakt med dig, till exempel genom ditt 

svar på det här mailet. 

  

Kontakta oss gärna om du har några tankar eller funderingar! 

  

Med vänliga hälsningar 

Jannica Geijstedt    Rebecka Gravås 

jannicageijstedt@gmail.com   rebecka.gravas@gmail.com 

070 44 12 507     070 25 48 827 
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Bilaga 2: Samtyckesformulär 

Samtyckesformulär  

Uppsala universitet 

Student: Jannica Geijstedt och Rebecka Gravås           

 

Till berörda deltagare 

 

Medgivande för deltagande i en studie om organisatorisk socialisation  

 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka introduktionsperioden för nyanställda, 

vilken även kallas organisatorisk socialisation, för att få ökad kunskap om själva 

introduktionsprocessen. 

 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av enskilda intervjuer som troligtvis kommer att ta 

maximalt en timme. Dessa kommer att genomföras under vecka 16 och 17 och därefter 

analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används 

kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på 

de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  

 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter 

och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 

konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 

(Personuppgiftslagen 1998:204).  

 

Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet 

i undersökningen.  

 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 

intervjun avbryta sin medverkan. 

□  Jag vill medverka i studien.  

□  Jag vill inte medverka i studien.  

 

Datum  __________________________________________ 

Underskrift  __________________________________________  
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder:  

Anställningstid: 

Arbetat inom kommunen tidigare?  

Arbetsuppgifter:  

Utbildning/krav för arbetet:  

 

Intervjufrågor 

Få respondenterna att berätta om något, snarare att de ska svara på våra frågor. 

 

1. Före start  

Kan du berätta om din första tid som lärarassistent?  

Berätta om hur du upplevde den första tiden som nyanställd i projektet. 

Till exempel: Hur upplevde du kontakten från arbetsgivaren före du började din anställning? 

Hur upplevde du den första kontakten med organisationen? Vad kan du berätta om/vad 

kommer du ihåg om tiden innan anställningen började?  

 

Följdfrågor:  

Vad tänkte du om det? Hur då? På vilket sätt?  

Upplevelser av det - positivt/negativt? 

Vad hände med dig då?  

Hur kände du inför arbetet efter det här? 

Hur kände du inför kommunen/arbetsgivaren efter det här? 

 

2. Direkt efter start  

Hur upplevde du kraven på arbetet i början? Osäkerhet? Hur gjorde du för att hantera 

osäkerheten (eller ngt annat)? Vad behövde du för att hantera det kravet? På vilket sätt? 

Om kraven upplevdes rimliga, vad var det som gjorde det?  

Nu när du varit här ett tag, hur känns kraven nu? Vad är det som gjort att det känns på det 

sättet?  

Uppmuntran att ta kontakt med andra?  

Kontaktpersoner? 

 

3. Sociala resurser  

Känner du att du har du lärt känna dina kollegor? Finns det tid för det?  

På vilket sätt har samhörigheten varit betydelsefull? 

Har samhörigheten saknats? 

Vilka konsekvenser ger det ena eller det andra? 

Har du reflekterat över varför? 

Vad hade du önskat istället?  

Vad hade varit betydelsefullt för dig? 
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4. Arbetsrelaterade resurser  

Hur upplevde du att du kunde göra ditt jobb från första början?  

 

Förtydligande/följdfrågor:  

Har alla medel och resurser funnits där så att du kunnat komma igång med ditt arbete? 

(Material, inloggningsuppgifter osv.? Personlig plan över förväntningar och utveckling? 

Utbildning? Hur upplevs arbetsuppgifterna? Information från kollegor? Feedback från 

chefer? Erkännande och uppskattning för arbetet? 

 

Upplever du att det har funnits, eller finns, en plan över hur just du i din roll ska verka och 

utvecklas? Tycker du att det känns som rimliga förväntningar? Finns det dialog kring detta? 

 

Upplever du att du får den utbildning du behöver för att klara av ditt arbete?  

Hur är den övriga arbetsmiljön?  

Vill medarbetarna dela med sig av kunskap? Feedback?  

 

Vilken påverkan hade det på dig? 

Hur upplevde du det? 

Vilken betydelse hade det? 

Vad hade du själv föredragit? 

“Någon” säger att det är på ett sätt, upplever du också att det är så? 

 

5. Efter den formella socialiseringsperioden 

Är det någon som har följt upp hur det går för dig under den här tiden?  

Följdfrågor: Hur kändes det att någon uppmärksammade/inte uppmärksammade dig på det 

här sättet? Hur känns det inför framtiden? 

 

Utvärdering: Har du  blivit tillfrågad att medverka? Känner du att du kommer att kunna säga 

vad du tycker? Vad som fungerat bra och mindre bra? 

 

6. Avslut 

Är det någonting annat som du tycker känns betydelsefullt under den här perioden som 

nyanställd som vi har missat att fråga om? Vill du lägga till något?  

 

Tack för att vi fick komma, kan vi återkomma till dig via telefon om vi skulle behöva någon 

kompletterande uppgift? 
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