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Sammanfattning 
Alla nyanställda genomgår en period av anpassning och att skapa förståelse, vilket både sker 

genom informell och formell socialisation. Syftet med studien var att bringa kunskap om 

nyanställdas uppfattningar av att komma in i gemenskapen i organisationer. Detta undersöktes 

med kvalitativa intervjuer med åtta stycken nyanställda vid fyra olika organisationer. Det 

empiriska materialet analyserades med en tematisk analys och ett hermeneutiskt angreppssätt i 

förhållande till lärteorin communities of practice. Resultatet visade att det fanns stor variation 

mellan de intervjuade nyanställdas uppfattningar av socialisationen, både angående den taktik 

som organisationen implicerat och vilket sätt som de nyanställda påverkats av detta. Detta 

kommer framförallt till uttryck som olika tillvägagångssätt gällande de nyanställdas 

informationssökande, påverkan av tidigare arbete, påverkan av information om praktiska saker, 

ledare som frontfigurer för engagemang, införlivande av organisationens värderingar, 

interaktion med nyckelpersoner, rollklarhet, initiativtagande, att komma in i en grupp genom 

delad praktik, rutiners betydelse och slutligen om värderingar och identifikation hos den 

nyanställda. 

  

Nyckelord: nyanställd, socialisation, communities of practice, organisation, rollklarhet 
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Abstract 
All new employees undergoes a period of  sense making and adjustment, which evolves through 

both informal and formal socialization. This study intended to develop knowledge about new 

employees experiences of entering the community at organizations. Which was examined with 

qualitative interviews with eight new employees at four different organizations. The empirical 

data was analyzed with a thematic analysis and a hermeneutic approach in relation to the 

learning theory called communities of practice. The results showed great variation between the 

new employees experiences of socialization, both regarding the tactics implicated by the 

organization and which ways this has affected the new employees. This is mainly expressed by 

different approaches regarding the new employees information seeking, influence of former 

work experience, impact of information on practical matters, leaders as front figures for 

engagement, integration of organizational values, interaction with key-persons, role clarity, 

initiative actions, entering a group through shared practice, the meaning of routine and finally 

about values and identification of the new employee. 

  

Keywords: new employee, socialization, communities of practice, organization, role clarity 
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Inledning 
Med svettiga händer plockar du upp mobilen för åttonde gången för att försäkra dig om att du 

kollat busstabellen rätt. Det är första dagen på nya jobbet. Du har valt en svart skjorta så att du 

ser proffsig ut men samtidigt inte avslöjar dina svettfläckar. Bussen kommer och du hinner ännu 

en gång ställa dig själv frågan om du har koll på allt du behöver inför första dagen. På 

arbetsmiljöverkets hemsida kan man läsa om viktiga saker att veta för den som är nyanställd. 

Där kan man bland annat läsa att man har rätt till introduktion där man ska få information om 

vilka arbetsuppgifter man har och hur dessa ska utföras, om säkerhetsrutiner samt hur eventuella 

verktyg fungerar. Det står även att det är viktigt att få information om fikatider, vart man äter 

lunch, vilka som är handledare och närmsta chefer samt “övrigt som underlättar för dig att känna 

dig delaktig” (Arbetsmiljöverket, 2017). Arbetsmiljöverket tar både upp praktiska saker som 

har med själva utförandet och säkerheten i arbetet att göra samt mer sociala aspekter som gör 

att man känner sig delaktig. Detta understryker att kännedom om det sociala är minst lika viktigt 

som det praktiska för att den nyanställda ska ha en god arbetsmiljö. 

  

Som nyanställd har man ofta byggt upp förväntningar gällande vad som väntar och man kan 

även känna en viss oro och osäkerhet. Den första tiden som nykomling i en organisation är en 

kritisk period där många nya intryck ska tas in och förstås. Samtidigt som den nyanställda ska 

lära sig att anpassa sig till den nya miljön måste hen även känna av samt eventuellt ifrågasätta 

hur väl hen passar in och kan tillföra något som ny organisationsmedlem. Denna process av att 

lära sig, anpassa sig och skapa förståelse kallas organisationssocialisation. Osäkerhets- och 

oroskänslorna angående vilka krav organisationen ställer och hur lämplig man är ska 

förhoppningsvis minska under den första anpassningsperioden (Klein & Heuser 2008, s. 280). 

  

Under den första tiden ska man lära sig organisationens policys, regler och rutiner. Förutom 

dessa formella regler kan det även finnas informella regler på arbetsplatsen. Det kan handla om 

normer, vilka man vänder sig till för att fråga vissa saker och hur man förhåller sig till andra 

arbetsgrupper (Klein & Heuser 2008, s. 307-308). Det finns alltså både formella och informella 

regler, men även formell och informell socialisation. Formell socialisation är främst de 

aktiviteter som organisationen planerat för introduktion som exempelvis introduktionsprogram 

och utvecklingssamtal. Informell socialisation kan till exempel komma till uttryck genom skämt 

och vänskapliga relationer med en mer erfaren kollega. Från organisationens sida är det framför 

allt den formella socialisationen som kan vara gynnsam genom att skapa lojalitet och 

identifiering med organisationen. De nyanställda anser å andra sidan ofta att de sociala 

praktikerna är mer värdefulla för deras socialisering (Ardts, Jansen & van der Velde 2001, s. 

162). 

  

En studie av Lapointe, Vandenberghe och Boudrias (2015, s. 599-600) undersöker nyanställda 

inom organisationssocialisation och tittar framförallt på hur rollklarhet och känslomässiga 

relationer påverkar detta. Deras metaanalyser visar att nykomlingar som tar del av strukturerade 

socialisationstaktiker har lättare att anpassa sig, uppmuntras att acceptera vad som krävs av dem 

i deras nya roll och det främjar även den status quo som finns på företaget. Deras studie visar 

även att institutionaliserade taktiker leder till anpassning genom byggandet av pålitliga 

relationer med överordnade och kollegor. 

  

Alla personer som har ett jobb har någon gång haft en första dag på det jobbet. Det är mycket 

nytt att lära sig, både gällande arbetsuppgifter och hur man beter sig socialt på en arbetsplats. 

Hur agerar man som nyanställd för att tackla detta? Har den nyanställda någon påverkan i hur 

socialiseringen går till eller styrs den främst av organisationen och dess medarbetare? Eftersom 

att olika organisationer har olika strukturer och olika personer som jobbar i dem, tänker vi oss 
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att det finns stora variationer gällande upplevelserna i att komma in i en arbetsgemenskap. 

Följande uppsats kommer att handla om just detta, att komma in i gemenskapen på en 

arbetsplats från perspektivet som nyanställd. Det handlar om att finna sig i en roll gällande både 

sociala och arbetsmässiga aspekter, vilket påverkas såväl av aspekter gällande den enskilda 

anställda som av organisationen. Detta kommer att utvecklas vidare under Tidigare forskning. 

  

Denna studie har valt att definiera nyanställda som att de varit anställda i 0-1 år. Enligt Boswell 

et al. (2009, s. 848) är detta den period som är mest vanlig att använda för att undersöka 

socialisation av nykomlingar. Deras longitudinella studie visar även att flera avgörande punkter 

i en socialisation sker inom denna tidsram. Nykomlingar och nyanställda kommer att användas 

synonymt i denna uppsats. 

  

Syfte 
Syftet är att bringa kunskap om nyanställdas uppfattningar av att socialiseras in i gemenskapen 

i organisationer. 

  

Frågeställningar 
1. Hur uppfattar nyanställda socialisationen in i en arbetsgemenskap? 

2. Vilka variationer finns gällande nyanställdas uppfattningar av socialisationen in i en 

arbetsgemenskap? 

 

Tidigare forskning 
Organisationssocialisation 
Organisationssocialisation har en positiv påverkan på organisationer och dess nya medlemmar. 

Det påverkar en rad faktorer: det organisatoriska engagemanget, tillfredsställelse med arbetet, 

hur väl personer och organisationer matchar, rollklarhet, införlivning med arbetet, 

uppgiftsskicklighet, match gällande värderingar hos arbetstagare kontra organisation, 

förvärvande av organisationskultur och slutligen kan organisationssocialisation ändra en 

intention om att lämna en organisation (Hatmaker 2015, s. 1147). Organisationssocialisation 

påverkas därmed av faktorer på både individ- och organisationsnivå. 

 

Faktorer på individnivå 
Inträdet i en ny organisation är en kritisk period för nyanställda. De ska lära sig att anpassa sig 

till den nya miljön samtidigt som de bedömer och eventuellt ifrågasätter om de passar in och 

hur de kan bidra som en ny organisationsmedlem. Det är denna process av att förstå, lära sig 

och anpassa sig som kallas organisationssocialisation. Det är under den första 

anpassningsperioden som nyanställdas oro och osäkerhet gällande kraven på dem och deras 

lämplighet för den nya tjänsten förhoppningsvis ska minska. Under inträdesperioden ska den 

nyanställda skapa sig en plats i den nya organisationen och samtidigt komma över den 

eventuella inträdeschocken som uppstår på grund av skillnader i förväntningar och faktiska 

upplevelser under denna period. Detta gör den nyanställda genom att tillskriva mening till 

procedurer och rutiner inom organisationen (Klein & Heuser 2008, s. 280). Även Hatmaker 

(2015, s. 1147) visar att det är redan i det första mötet med en organisation som socialisationen 

av en nyanställd börjar. Redan då börjar införlivandet av organisationens värderingar och motiv 

i den anställdes identitet eftersom den första tiden i en ny organisation är när den anställda är 

som mest formbar. Ardts, Jansen och van der Velde (2001, s. 159) menar att det finns tre faser 

av socialisation: en förväntningsfas, en mötesfas och en förvärvsfas. Förväntningsfasen innebär 

att en person kommer att vara förberedd för ett jobb genom utbildning, men också genom 

interaktion med familj och vänner. Personen kommer även att välja att tacka ja till ett jobb. I 
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mötesfasen kommer personen att komma i kontakt med jobbet och organisationen för första 

gången. Här ställs de initiala förväntningarna mot det intryck som personen möts av vilket gör 

att en preliminär attityd- och beteendeanpassning sker. I förvärvsfasen påbörjas en mer 

långsiktig anpassning av personens attityd, beteende, värderingar och normer som motsvarar 

gruppens och organisationens. 

  

Socialisering ses ofta som en primär mekanism för överföring av organisatorisk kultur. Därför 

är en socialiseringsuppgift att underlätta nykomlingens anpassning till organisationens kultur 

genom att införliva de rådande normerna och värderingarna inom organisationen. Inpräntad 

kultur och värderingar gör att individens beteende automatiskt motsvarar det förväntade 

beteendet i rutinsituationer. När individen måste göra bedömningar fungerar kultur och 

värderingar som en guide. Att acceptera kultur och värderingar är en nyckel för engagemang 

(Klein & Heuser 2008, s. 306-307). 

  

En viktig aspekt av organisationssocialisation är att det även påverkar den nyanställdas 

rollklarhet. Enligt Whitaker, Dahling och Levy (2007, s. 572) är en roll en uppsättning 

förväntningar eller normer som införlivas hos den nyanställda av andra i organisationen. 

Rollklarhet innebär att den nyanställda har en klar uppfattning om vad sådana förväntningar 

och krav är. För nyanställda uppnås ofta rollklarhet genom att interagera med andra i 

organisationen och söka deras feedback gällande den nyanställdas organisatoriska ansvar. Detta 

är centralt då rollklarhet i sin tur kan leda till bättre uppgiftsskicklighet och kontextuell 

prestation. Enligt Van Scotter och Motowidlo (1996, s. 525) är kontextuell prestation när 

ömsesidiga beteenden mellan personer leder till bättre motivation och social miljö på en 

arbetsplats. 

  

Forskning gällande rollklarhet undersöker även vilken roll den nyanställda själv har i att 

underlätta sin anpassning och inkluderar hur nyanställda utvecklar och testar sina förväntningar, 

vidtar förebyggande åtgärder för att få information om sin nya arbetsplats, hanterar 

överraskningar och skapar förståelse för sin nya roll. Detta kallas newcomer proactivity och 

innefattar alla beteenden som innebär att nykomlingen tar ett initiativ för att förbättra 

omständigheterna eller skapa nya omständigheter (Klein & Heuser 2008, s. 291). 

Informationssökande är också ett viktigt proaktivt beteende för en nyanställd då det hjälper till 

att minska osäkerheten samt kompletterar informationen som man får av andra mer formella 

socialiseringsaktiviteter. Det finns olika sätt att söka information. Exempelvis genom sociala 

agenter och genom att observera, testa sig fram och läsa handböcker eller hemsidor. En rad 

olika faktorer spelar in i valet av hur man söker information, till exempel hur svår informationen 

verkar vara att komma åt, fördelar och nackdelar i sökprocessen som att tappa ansiktet eller 

feltolka. Även organisatorisk kontext påverkar valet av söktaktik, exempelvis normer (Klein & 

Heuser 2008, s. 293). 

  

Nyanställda använder olika strategier och söker sig till olika källor för att förvärva information. 

Nyanställda som frekvent söker information och ber om feedback har mer kunskap om yrket 

och organisationen. De är även mer socialt integrerade. Sökandet efter information sker främst 

genom att observera andra (chefer, kollegor, mentor om sådan finns) men kan även ske genom 

att ställa frågor, testa gränser, läsa på informationstexter/manualer, skapa situationer som kräver 

en respons som man i sin tur kan observera samt genom att närma sig en tredje part som en 

informationskälla (Ardts et al. 2001, s. 160). 

  

Det finns också individuella skillnader som påverkar socialisationen in i en organisation. 

Personer med hög self-efficacy (tilltro att klara av en specifik uppgift) är mer benägna att vidta 
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förebyggande beteenden som att söka feedback, nätverkande för information och att bygga 

relationer med mentorer. Vidare söker extroverta nyanställda mer feedback och deltar i 

relationsbyggande aktiviteter (Klein & Heuser 2008, s. 292-293). En studie av Adkins (1995, 

s. 855) visar att tidigare arbetslivserfarenhet inom den nya organisationens område inte 

påverkar hur väl en individ anpassar sig till en ny organisation. Adkins diskuterar dock också 

andra studier som har visat att tidigare erfarenheter kan göra att nyanställda lämnar arbetet innan 

provperioden är slut eftersom negativa aspekter av arbetet blir tydligare för dem. 

  

Faktorer på organisationsnivå 

En studie av Becker och Connor (2005, s. 111-113) menar att människor inom organisationer 

tenderar att vara relativt lika. De menar att detta antingen kan bero på att människor som är lika 

tenderar att dras till liknande organisationer eller genom socialisationen som sker på arbetet. 

Deras studie visar att socialisationen som sker på arbetet är dominant gällande de systematiska 

skillnaderna som går att finna mellan olika organisationer. 

  

Inom olika organisationer finns olika regler. Vissa regler är organisationens subjektiva 

bedömningar medan andra regler är uppsatta av enheter utanför organisationen. Att 

organisationen följer lagar och standarder är grundläggande för dess överlevnad och framgång. 

Vissa regler är upprättade för att undvika negativa konsekvenser och andra för att bibehålla 

positiva resultat. Att de anställda accepterar och följer de rådande reglerna är av stor vikt för 

organisationens fungerande och det är även en stor del av den nyanställdas acklimatisering. 

Betydelsen av denna dimension framgår tydligt av den betoning som organisationer ofta lägger 

på policys under formell introduktion. Det är också vanligt att det finns informella regler på en 

arbetsplats. Informella regler inkluderar normer gällande i vilken utsträckning man samarbetar 

eller gör utbyten mellan andra arbetsgrupper. Den nyanställda måste lära sig att navigera, vilket 

innebär att hitta det sätt som saker och ting faktiskt görs på inom en organisation, till skillnad 

från struktur och formella policys. Det kan till exempel innebära vilka genvägar som är 

accepterade. Ibland finns det etablerade informella regler att ta del av, ibland handlar det istället 

om att ha så mycket kunskap att man kan etablera egna informella regler och genvägar (Klein 

& Heuser 2008, s. 307-308). 

  

Socialiseringstaktik 

Organisationer kan använda sig av olika taktiker vid socialisation av nya medarbetare. Detta 

kallas socialiseringstaktik och definieras som tillvägagångssätt och aktiviteter organisationer 

använder för att strukturera upp den nyanställdas tidiga erfarenheter. Sådana aktiviteter 

innefattar vanligtvis mekanismer som försöker forma individens beteende som gör att 

anpassningen till att bli en organisationsmedlem underlättas. Taktiken som organisationen 

använder påverkar både hur information sprids, tas emot och tolkas. Kärnan i organisationens 

taktik och anpassningen av den nyanställda är den minskade känslan av osäkerhet hos den 

nyanställda. Som nykomling har man ofta en känsla av osäkerhet och tveksamhet. Det är genom 

deltagande i olika aktiviteter som ger nykomlingen information den här osäkerheten ska 

försvinna och istället skapa rollklarhet och förståelse (Klein & Heuser 2008, s. 283-284). 

  

Information spelar en central roll när det kommer till den lärprocess som benämns som 

socialisation. Ardts et al. (2001, s. 160-161) beskriver Van Maanen och Scheins sex generella 

taktiker genom vilka organisationer kan överföra information till de nyanställda. Varje taktik 

ses som en skala med två ändar, den ena änden är institutionaliserad socialisation som är starkt 

styrd av organisationen. Den andra änden är mindre styrd av organisationen och handlar mer 



10 
 

om individuell socialisation. Taktikerna beskrivs kort nedan, där det vänstra ordet motsvarar 

institutionaliserad taktik och det högra ordet motsvarar individuell taktik.  

  

• kollektiv vs. individuell: i vilken utsträckning den nyanställda genomgår 

socialisationsprocessen tillsammans eller individuellt. 

• formell vs. informell: i vilken utsträckning den nyanställda separeras från den övriga 

organisationen/anställda. Om man som nyanställd till exempel genomgår ett trainee-

program eller utbildning på jobbet. 

• planerad vs. slumpmässig: i vilken utsträckning organisationen eller professionen har 

speciella steg som måste avklaras för att man ska bemästra jobbet. 

• fast vs. varierande: om de ovan nämnda stegen har kommunicerats med nyanställda 

eller inte. Om det finns ett schema eller en plan för introduktion. 

• seriell vs. åtskiljd: i vilken utsträckning erfarna organisationsmedlemmar finns 

tillgängliga som förebilder. Seriell innebär att man har tillgång till kollegor med samma 

befattning som kan fungera som mentorer. 

• invigning vs. fråntagning: i vilken utsträckning socialisationsprocessen kan bekräfta 

identiteten hos den nyanställda. Med fråntagningsstaktik försöker man ändra identiteten 

hos den nyanställda, som t.ex. i militärakademin. 

  

Övergripande visar forskning att de individuella socialiseringstaktikerna leder till innovativt 

rollbeteende hos den nyanställda. Det yttrar sig genom att den nyanställda försöker göra 

förbättringar och anpassningar av de arbetssätt och metoder som finns. Institutionaliserade 

taktiker leder istället till ett likformigt rollbeteende. Det kommer till uttryck genom emotionellt 

organisatoriskt engagemang samt en känsla av lojalitet gentemot organisationen. Vid 

individualiserad socialiseringstaktik känner den nyanställda i motsatt till detta ett lågt 

organisatoriskt engagemang och låg lojalitet gentemot organisationen. Benägenheten att lämna 

organisationen är därmed större om den nyanställda genomgått en individuell socialisering än 

en institutionell. Vid institutionaliserad taktik siktar organisationen på att bekräfta den 

nyanställdas identitet och kvaliteter, medan individualiserade taktiker istället syftar till att 

förneka eller omforma den nyanställdas identitet och kvaliteter (Ardts et al. 2001, s. 161; 164). 

  

I linje med detta menar Lapointe et al. (2014, s. 600) att institutionaliserade taktiker förser 

nykomlingar med information som vägleder deras beteenden på arbetsplatsen samt minskar 

deras oro, och de ser rollklarhet som en nyckel till detta. Genom att skapa rollklarhet hjälper 

institutionaliserade taktiker nykomlingar att lära sig hur saker fungerar och att bygga upp de 

nödvändiga kompetenserna som krävs för att klara av deras uppgifter. Institutionaliserade 

taktiker leder till anpassning genom byggandet av pålitliga relationer med överordnade och 

kollegor. Klein och Heuser (2008, s. 285) hävdar även de att nyanställda som erfar 

institutionella taktiker i form av fasta och seriella taktiker har visat sig få bättre relation med 

handledare och medarbetare två år efter introduktionen än de som fått en introduktion med 

mindre socialt stöd. Vidare är nyanställda som får erfara strukturerad och formell 

socialiseringstaktik mer benägna att söka feedback och bygga relationer än de som får 

individuella introprogram. 

  

Som nyanställd möts man av både informell och formell socialisation. Exempel på informell 

socialisationspraktik är standardskämt som utövas mot nyanställda, vänskapliga relationer med 

en erfaren kollega eller överordnad, eller en arbetsresa med andra från jobbet. Detta sker ofta 

på sätt som inte kan kontrolleras av organisationen. Det är främst de medvetet planerade 

instrumenten som kan gynna organisationen, dessa är instrument eller verktyg som 

introduktionsprogram, träning och utbildning, karriärsplanering och rådgivning samt 
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utvecklingssamtal. Introduktionsprogram etablerar lojalitet och identifiering med 

organisationen och delger värderingar och förväntningar. Träning och utbildning är också ett 

viktigt verktyg för socialiseringen av nyanställda. Genom dessa överförs normer, kunskap om 

organisatoriska ämnen kan delges, och avstämningen mellan individen och organisationen 

främjas. Värt att notera är att de nyanställda anser att träning och utbildning är mindre gynnande 

för deras socialisering än vad sociala praktiker är. Dock har man sett att träning och utbildning 

resulterar i större sannolikhet att personen stannar inom organisationen och har ett högre 

engagemang. Rådgivning och karriärplanering med en mentor kan också ses som ett viktigt 

verktyg för socialisering. Nyanställda med en mentor socialiseras bättre än de utan mentor 

(Ardts et al. 2001, s. 162). En studie av Van Zolingen, Streumer, de Jong, & van der Klink, 

(2000, s. 208) påvisar liknande resultat. De menar att kritiska faktorer för att implementera en 

ny modell för lärande är mentorers prestation och en likhet mellan det lärmaterial som används 

och de kunskaper som behövs i arbetet. 

  

Individer eller grupper som underlättar anpassningen av nyanställda genom att ge information 

och feedback, fungera som förebilder, ge stöd och skapa sociala relationer samt ge en känsla av 

socialt godkännande kallas sociala agenter. Det kan vara medarbetare, mentorer, kollegor från 

andra avdelningar och individer utanför organisationen som utgör de sociala agenterna. De 

sociala agenterna underlättar nykomlingens anpassning genom att hjälpa dem att få förståelse 

för och utveckla sin identitet i den nya miljön. Vissa forskare hävdar att det främst är genom 

dessa sociala agenter som anpassningen av nykomlingen sker, och dessa informationsutbyten 

hjälper till att bygga upp nödvändiga relationer för att bli socialt accepterade och att integreras 

i organisationen (Klein & Heuser 2008, s. 288). Forskning visar att möjlighet till social 

interaktion, socialt stöd och vänskapsbandens styrka och kvalitet korrelerar positivt med 

socialiseringsresultat som högre arbetsnöjdhet, organisatoriskt engagemang och lägre intention 

att byta jobb (Klein & Heuser, 2008, s. 304). 

  

Organisatoriskt engagemang definieras av Markowits, Davis, Fay och van Dick (2010, s. 178-

180) som styrkan av en individs identifikation med och involvering i en specifik organisation. 

Detta karaktäriseras av tron på och accepterandet av organisationens mål och värderingar, en 

vilja att anstränga sig å organisationens vägnar och även en begäran om att fortsätta vara en 

medlem av organisationen. Organisatoriskt engagemang är större i privat än i offentlig sektor. 

Vissa menar att detta beror på den byråkratiska kulturen som dominerar i offentlig sektor. Andra 

menar att det är bristen på yttre belöning inom offentlig sektor, i form av lön och förmåner, som 

gör att det organisatoriska engagemanget är mindre där. Många studier visar dock att motivation 

i arbetet skiljer sig mycket åt när det kommer till offentlig och privat sektor. Arbetstagare inom 

den offentliga sektorn hittar ofta motivation genom en stark vilja att stå till tjänst för det 

allmännas intresse. Denna form av motivation återfinns inte hos arbetstagare inom privat sektor. 

Studien av Buelens och Van der Broeck visar dock att det är viktigt att inkludera faktorer som 

kön, ålder, arbetsinnehåll och hierarkisk nivå (2007, s. 65). Organisationssocialisation inom 

offentlig sektor kan skapa public service motivation enligt flera forskare som presenteras av 

Hatmaker. Public service motivation (PSM) kan påverka de beteenden som anställda har i 

offentlig verksamhet, genom att skapa ett organisatoriskt engagemang, avsikter att lämna 

verksamheten och öka prestationen. PSM är viktigt för bevarandet och utvecklandet av 

högpresterande offentliga verksamheter (Hatmaker 2015, s. 1147). 

  

Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis kan man säga att från organisationens håll så är det främst de formella 

socialisationspraktikerna som organisationen har inflytande över, och genom dem kan 

organisationen påverka individen. De informella socialisationsprocesserna ligger bortom 
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organisationens påverkan, men även dessa påverkar den nyanställda. Detta kan ske genom 

sociala agenter och relationer som skapas med andra anställda på företaget (Ardts et al. 2001, 

s. 162; Klein & Heuser 2008, s. 288). 

  

Till en början beskrivs hur organisationsocialisation påverkas av faktorer på individnivå, såsom 

rollklarhet och den nyanställdas personlighet. Rollklarhet är en viktig aspekt när det kommer 

till den nyanställdas förståelse och identifiering med arbetsplatsen. Det bidrar även till att den 

nyanställda lär sig sina arbetsuppgifter och kan därmed bli en effektiv organisationsmedlem 

(Lapointe et al. 2014, s. 600; Whitaker et al. 2007, s. 572). En nyanställds socialisation påverkas 

även av de proaktiva beteenden som den antar, t.ex. gällande sökande av information och 

feedback (Klein & Heuser 2008, s. 293).  

 

Vidare påverkas organisationsocialisation även av faktorer på organisationsnivå. 

Organisationen påverkar alltså vilken anställd som den nyanställda kommer att bli genom olika 

moment och delar av socialisation. Ardts et al. (2001, s. 163-164) beskriver att när man vill ha 

likriktade nyanställda som har låg intention att lämna företaget så ska man som organisation 

använda sig av institutionaliserad taktik. Detta görs genom att man har ett introduktionsprogram 

för en grupp nyanställda som separeras från de övriga anställda, som genomgår programmet 

tillsammans. När organisationen istället vill ha innovativa anställda som man inte vill erbjuda 

ett jobb för resten av livet ska man använda sig av individualiserad taktik. Då har man inte ett 

tydligt introduktionsprogram med olika steg, utan man introduceras med hjälp av övrig personal 

utan mentor. 

  

Teori 
Att studera nyanställdas socialisation in i en arbetsgemenskap handlar som beskrivits ovan, till 

stor del om organisationssocialisation. Detta är enligt Ardts et al. (2001, s. 159) en lärprocess 

där nyanställda tar till sig värderingar och beteenden som är nödvändiga för att bli en medlem 

i organisationen eller på arbetsplatsen. För att studera denna lärprocess kommer det insamlade 

materialet analyseras med lärteorin communities of practice. Det är en teori som fokuserar på 

hur lärande i olika gemenskaper innebär olika former av tillhörighet och grundas i engagemang. 

Begrepp som kommer att användas och förklaras nedan är community, practice och domain. 

Dessa begrepp samt teorins namn kommer inte att översättas till svenska, detta för att behålla 

en tydlighet gällande att de är teoretiska begrepp och inte ska blandas ihop med vardagliga 

termer.  

  

Communities of practice 
Med Wengers lärteori communities of practice ser man på lärande som en naturlig del i 

människors liv. Det är inget som enbart äger rum i en specifik kontext som exempelvis en skola, 

utan sker i olika kontexter och sammanhang. Det finns fyra grundantaganden för denna teori. 

Det första är att människor är sociala varelser, vilket är ett faktum som är en central del av 

lärande. Det andra är att kunskap handlar om kompetens avseende önskvärda företagsamheter. 

Nästa är att vetande handlar om deltagandet i strävan efter sådana företagsamheter, det handlar 

om att vara aktivt engagerad i världen. Det fjärde grundantagandet är människors förmåga att 

uppleva världen och vårt engagemang i den som meningsfullt, det vill säga att lärande ska skapa 

meningsfullhet. För att sammanfatta kan man säga att lärande handlar om socialt deltagande i 

communities och dess practices, samt att skapa identiteter i relation till dessa communities. 

Deltagandet i olika communities innebär olika former av tillhörighet (1998, s. 3-4). För 

nyanställdas socialisering innebär detta att teorin belyser vikten av deras sociala situationer och 

relationer, vad som anses som önskvärd kompetens i den kontext som den nyanställda befinner 

sig i samt om vikten av deltagande. Slutligen handlar det om hur de nyanställda strävar efter 
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meningsfullhet med sitt nya arbete. Mer övergripande belyser teorin hur nyanställda skapar en 

känsla av tillhörighet. 

  

Tillhörighet kan skapas genom engagemang, genom att göra saker tillsammans, prata och hjälpa 

till. Hur vi engagerar oss i varandra och i världen formar våra erfarenheter av hurdana vi är. 

Man lär sig vad man kan göra och hur omgivningen svarar på ens ageranden. På detta sätt 

förhandlar man om vad som är meningsfullt (Wenger 1998, s. 173-175). Fantasi och 

föreställning är ett annat sätt. Detta innebär att skapa en bild av sig själv och sina communities 

för att sätta sig in i ett sammanhang och reflektera över sin situation. Ett tredje sätt är genom 

anpassning. Man ser till att de lokala aktiviteterna är anpassade efter andra processer så att de 

kan vara effektiva bortom vårt eget engagemang. Varje form av tillhörighet bidrar till olika 

aspekter av utformandet av personliga identiteter och system för lärande. Engagemang, 

föreställning och anpassning existerar samtidigt men i olika utsträckning inom lärsystem. 

Beroende på vilken form som dominerar ser de sociala strukturerna olika ut. Exempelvis 

domineras tillhörigheten till ett land på föreställning, då man inte kan engagera sig med alla de 

andra medborgarna. Ett community of practice på en arbetsplats utgörs istället till största delen 

av engagemang. Varje form av tillhörighet kräver olika arbete eller aktiviteter. Engagemang 

kräver möjligheter för gemensamma aktiviteter (Wenger 2000, s. 227-228). Att arbeta på en 

arbetsplats innebär av sin natur gemensamma aktiviteter för anställda, och därmed blir 

engagemang den form av tillhörighet som framförallt kommer att belysas i denna uppsats. 

  

Wenger beskriver sin lärteori som att det är ett försök att placera förhandling om mening som 

kärnan av lärande, till skillnad från att lärande endast handlar om införskaffande av information 

och färdigheter. Införskaffande av färdigheter kan till exempel ske genom att nyanställda måste 

genomgå en utbildning för att utveckla vissa kompetenser innan de börjar arbeta, men med 

teorin communities of practice hamnar fokuset snarare på de sätt som de nyanställda förhandlar 

om vad som är meningsfullt. Det handlar om vilken kunskap som är viktig och relevant på den 

nya arbetsplatsen. För Wenger är den centrala drivkraften för förhandlande om mening 

processen av att bli en specifik person i en eller flera sociala kontexter. Identitet är något som 

förändras över tid i sådana kontexter genom det lärande som sker. Detta kan till exempel vara 

skillnaden i identitet gällande att precis ha börjat på ett jobb och att ha arbetat där en tid. Med 

tiden utvecklas ledare över vad som är kompetens inom ett community of practice. Detta speglar 

ledarnas sociala historia av lärande. Nykomlingar måste förhålla sig till ledarna över 

kompetensen, vilket är centralt för hur identitet förhandlas inom ett community of practice 

(Snyder & Wenger 2010, s. 110). 

  

Wenger (2000, s. 229) beskriver deltagandet i communities of practice som grundläggande för 

människors lärande, och att deltagandet i dessa är kärnan till kunskap. Communities of practice 

är grunden i lärsystem eftersom det är i dem kunskaperna finns. Genom deltagandet i dessa 

communities definierar medlemmarna tillsammans vad som är kompetens i en viss kontext. 

Wenger ger ett exempel om att företagets definition av arbetsuppgiften må vara en sak, men 

kompetensen som krävs för att klara av det i praktiken definieras bland kollegorna i deras 

interaktion. Benzie et al. (2004, s. 182) beskriver att deltagande skapar ömsesidig identifikation 

mellan kollegor som i sin tur skapar mening inom ett community of practice. Vidare skapas 

mening genom att tillskriva mening till abstrakta koncept inom ett community. För nyanställda 

kan det till exempel handla om att lära sig vikten av organisationens värdeord och genom att ta 

till sig dessa känna en meningsfullhet i arbetet och samarbetet med kollegor. 

  

Communities of practice kännetecknas av aktiviteter för informellt lärande och personliga 

relationer bland kollegor. På grund av detta har det uppkommit ett ökat fokus på informella 
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community-strukturer vars huvudsakliga syfte är att förvalta lärandet inom organisationen och 

dess ovärderliga kunskapstillgångar (Snyder & Wenger 2010, s. 110). Sådana informella 

strukturer kan vara de sociala processer som finns inom grupper på arbetsplatser. Precis som i 

denna uppsats undersöks detta gärna med breda forskningsfrågor om medlemmars upplevelser 

av att bli delaktiga i gruppen (Benzie et al. 2004, s. 182-183). Communities of practice har tre 

grundläggande dimensioner: domain, community och practice. Hur effektivt ett community är 

som lärsystem beror på styrkan i dessa tre strukturella dimensioner (Snyder & Wenger 2010, s. 

110). 

  

Domain 

Ett community of practice fokuserar på ett specifikt domain som definierar dess identitet och 

vad som är viktigt för det. Det kan vara att designa verktyg, minska vapenvåld eller att plantera 

solrosor. Passion för området är grundläggande. Medlemmarnas passion för området ska inte 

vara abstrakt utan det är ofta en viktig del i deras personliga identitet och ett sätt att uttrycka 

vad deras livsverk handlar om (Snyder & Wenger 2010, s. 110). 

  

I en intervju publicerad i British Journal of Educational Studies beskriver Wenger begreppet 

domain vidare. Inom en domain förhandlas kompetenser och detta är den sociala process som 

skapar ett community of practice. Denna sociala process strukturerar sedan människor på olika 

sätt, men Wenger menar att det egentligen inte är primärt. Det grundläggande för en domain är 

istället att det är ett område inom vilket ett community anser sig vara berättigade att bestämma 

vad kompetens är. Ett community of practice är alltså en samverkan av lärande som sker inom 

en domain och är därmed inte uppgiftsdrivet. Detta innebär att medlemmar i ett community kan 

arbeta med olika uppgifter i olika arbetslag, men ändå samlas kring samma domain 

(Farnsworth, Kleanthous & Wenger-Trayner 2016, s. 143). På en arbetsplats kan detta komma 

till uttryck genom att personer på olika befattningar samarbetar för att nå gemensamma mål. 

  

En domain verkar också inom en politisk kontext, vilken ger legitimitet och uppmärksamhet till 

den. Den politiska kontexten påverkar även de som arbetar inom en domain och de som denna 

domain påverkar eller syftar till (Snyder & de Souza Briggs 2003, s. 8-9). Genom att undersöka 

privata och offentliga företag antas det finnas variation gällande den politiska kontexten. Boyne 

(2002, s. 98) beskriver att den mest traditionella skiljelinjen mellan privata och offentliga 

organisationer är dess ägandeskap. Privata organisationer ägs av entreprenörer eller 

andelsägare, medan offentliga organisationer ägs kollektivt av medlemmar i ett politiskt 

samhälle. Detta innebär att offentlig sektor blir kontrollerad av politik till skillnad från 

marknadskrafter. 

  

Community 

Community handlar om kvaliteten hos relationerna mellan medlemmarna och det community 

som de skapar. Det optimala är att medlemskapet speglar mångfalden av perspektiv och synsätt 

som är relevanta för ledande innovationer inom dess domain. Känslan i ett community är 

grundläggande då det ger en stark grund för lärande och samarbete mellan medlemmarna 

(Snyder & Wenger 2010, s. 110). På en arbetsplats finns en arbetsgemenskap vilken nyanställda 

ska bli en del av för att kunna utbyta information och kunskap med sina kollegor. 

  

Inom ett community finns även känslor av förtroende, öppenhet, tillhörighet och engagemang 

gentemot andra i nätverket. I communities som utvecklas och frodas uppskattar medlemmar de 

bidrag som andra medlemmar kan ge. Detta skapar inspiration och energi att själv göra ett bra 

jobb. Detta sker även mellan medlemmar som är olika och som har olika kompetenser (Snyder 

& de Souza Briggs 2003, s. 8-9). 
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Ledare för ett community agerar som förvaltare av integritet, standarder och effektivitet för 

deras community. Detta innebär dock inte att alla medlemmar i ett community alltid agerar 

enligt vad som bäst gynnar det, utan kan också drivas av egna själviska intressen. Detta kan ske 

även när sådana intressen blir motsträviga mot eller överträder intressena för det community 

som medlemmarna ingår i. Detta skadar dock främst medlemmen själv. Ett community behöver 

precis som organisationer effektivt ledarskap och engagerade relationer inom det för att behålla 

integritet och kapacitet som står till både medlemmars och samhällets tjänst (Snyder & de Souza 

Briggs 2003, s. 7-8). En medarbetare som drivs av själviska intressen skulle exempelvis kunna 

yttra sig genom att personen inte anstränger sig för att prestera mer än lägst förväntat. 

Alternativt att man jobbar hårt enbart i syftet att få erkännande av en överordnad.   

  

Practice 

Varje community utvecklar sin practice genom att dela och utveckla de kunskaper som de olika 

utövarna eller medlemmarna besitter. Practice innefattar de verktyg, ramverk, metoder, 

berättelser och aktiviteter som är relaterade till lärande och innovation (Snyder & Wenger 2010, 

s. 110). Detta lärande sker genom aktiviteter som bygger, delar och tillämpar den practice som 

fokuseras på. Ständigt lärande är det som bygger expertis inom ett community. De aktiviteter 

som detta lärande sker genom verkar i olika dimensioner: ansikte-mot-ansikte och virtuellt, 

formellt och informellt, samt offentligt och privat. Aktiviteter sker också i olika rytmer, som på 

daglig, månatlig eller årlig basis. Detta skapar en närvaro av det community som medlemmarna 

är delaktiga i och förstärker känslan av identitet och tillhörighet, vilket är grunden för kollektivt 

lärande och samarbete (Snyder & de Souza Briggs 2003, s. 9). För nyanställda kan detta både 

handla om att lära sig praktiker och arbetsuppgifter, men också att komma in i de rytmer och 

dimensioner som de sker i. Vidare ska de nyanställda tillskriva detta mening för att det ska bli 

en del av deras identitet och tillhörighet. 

  

Dimensionerna i förhållande till varandra 

Dimensionerna domain, community och practice är i hög grad relaterade till varandra, som 

illustreras i Figur 1. De kan tillsammans skapa ett starkt community of practice. Om en av 

dimensionerna är av svag karaktär skapar det ett svagare community of practice. Om 

exempelvis dimensionen domain inte anses lockande attraherar den inte motiverade och 

talangfulla individer som vill utvecklas inom det specifika området. Det skapar då ett svagare 

community of practice. Ett annat exempel är om det inte finns en tydlighet gällande 

dimensionen practice, det vill säga vilka metoder och verktyg som ett community arbetar med. 

Det kan då leda till mindre dragningskraft, mindre motivation och i slutändan ett svagare 

community (Snyder & de Souza Briggs 2003, s. 9-10). 
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Figur 1. Strukturen av ett community of practice består av tre dimensioner: domain, community 

och practice.  

 

Formella och informella gränser 

Communities of practice ersätter inte organisationers mer formella strukturer som team eller 

företagsgrupper. De formella enheterna är meningsfulla i skapandet av kvalitet och service. 

Communities försäkrar att lärande och innovationsverksamhet sker över de formella 

strukturella gränserna. Just detta är en framträdande fördel med communities, att de bygger 

broar över etablerade organisationsgränser för att öka den kollektiva kunskapen, färdigheterna 

och professionellt förtroende för dem som arbetar för de formella enheterna. Communities of 

practice fungerar bra när de baseras på medlemmarnas frivilliga engagemang. De blomstrar när 

de bygger på medlemmarnas passion och tillåter passionen att vara vägledande för ett 

communitys utveckling (Snyder & Wenger 2010, s. 110-111). Det förstås därmed som att 

nyanställda ingår i ett sammanhang med formella gränser i form av det företag som de är 

anställda på med gränser i form av olika befattningar, men som att den lärprocess som de ingår 

i inte begränsas av sådana formella gränser. 

  

Gränser är en grundläggande förutsättning för konceptet community of practice. 

Organisatoriska enheter har ofta väl definierade gränser eftersom tillträdet är officiellt 

begränsat, medan communities of practice har mer flytande gränser. Trots att gränserna för 

communities of practice ofta är outtalade kan de ändå vara tydliga, ett exempel är att om en 

lärare äter lunch med en grupp processoperatörer så kommer läraren ha svårt att hänga med i 

vad processoperatörerna talar om. En delad praktik eller delat utövande skapar gränser av sin 

natur (Wenger 2010, s. 125). 

  

Wenger (2010, s. 130-131) menar att eftersom communities of practice definieras genom 

engagemang i practice så är det i grund och botten informella. Han förtydligar detta genom att 

understryka att informellt inte är synonymt med oorganiserat eller att inte ha formell status. Att 

de är informella menar han innebär att de utvecklas på sätt som undviker formella beskrivningar 

och kontroller då utvecklingen sker genom medlemmarnas ömsesidiga engagemang. 

Utövandets utformning är därför inte identiskt med institutionella gruppers uppbyggnad. 

Communities of practice är inte oberoende av institutionella strukturer men de begränsas heller 

inte av dem. 
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Metod 
Materialet för denna uppsats har samlats in genom kvalitativa intervjuer och den tidigare 

forskningen och teorin har samlats in genom att läsa artiklar och böcker. Kunskap om utförandet 

av intervjuer har utvecklats genom att läsa Den kvalitativa forskningsintervjun av Kvale & 

Brinkmann (2014) samt Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok av Alvehus (2013). 

Utförandet av analysen har skett med hjälp av artikeln Using thematic analysis in psychology 

av Braun och Clarke. Åtta stycken intervjuer genomfördes. De genomfördes av oss som skrivit 

uppsatsen, och vi har turats om att vara intervjuledare och att vara sidekick. Personen som varit 

intervjuledare har haft huvudansvar för att ställa frågor, medan sidekicken hjälpt till med att 

ställa följdfrågor samt ansvarat för ljudupptagning och att hålla koll på tiden. 
 

Metodansats 
Materialet har tolkats abduktivt, vilket Alvehus (2013, s. 109) beskriver är det vanligaste inom 

kvalitativ forskning. Detta innebär att tolkningen sker i en växelverkan mellan teorin och 

empirin. 

  

Analysen och tolkningen av materialet har gjorts med ett hermeneutiskt förhållningssätt. Detta 

i linje med hur Allwood och Erikson (2017, s. 109; 115) beskriver hermeneutik som ett 

förhållningssätt som handlar om hur människor genom tolkning skapar förståelse och mening. 

Det sätter kunskap i ett större sammanhang och fångar aspekter av lärande och kunskap som 

ofta inte uttalats. Förförståelsen påverkar förståelsen av materialet som samlats in. Med andra 

ord påverkar den teoretiska kunskapen om communities of practice samt kunskapen om den 

tidigare forskningen på området vår tolkning av respondenternas berättelser.  

 

Urval 
Litteraturen som använts för denna studie har sökts via Uppsala universitetsbiblioteks hemsida 

och Google Scholar. Sökord som använts är “introduktion nyanställda” och “inskolning 

arbetslivet”. På detta sätt hittades uppsatser som berör liknande områden varpå vidare läsning 

gjorts från en del av referenserna från de uppsatserna. Kravet på nivå på den litteratur som 

använts har varit att den ska vara referentgranskad och skriven på doktorsnivå. Urvalet av 

litteratur har med andra ord både grundat sig på att litteraturen ska hålla en viss standard samt 

dess tillgänglighet. Ytterligare använda sökord är “socialization workplace”, “introduction 

workplace”, “newcomers workplace” och “communities of practice”. På grund av en 

förkunskap gällande teoretiker inom området communities of practice har även “Wenger” 

använts som sökord. 

  

Urvalet av deltagare till intervjun gjordes genom att googla på “offentliga företag Uppsala” och 

“privata företag Uppsala”. Varpå mail skickades till HR-personal, enhetschefer, rektorer och 

chefer på olika företag där de fick förfrågan om de hade några nyanställda inom företaget som 

varit anställda max ett år samt om dessa kunde tänka sig att ställa upp på en intervju gällande 

att komma in i gemenskapen på en arbetsplats. Målet var att få 4 intervjuer med nyanställda 

inom privata företag och 4 intervjuer med nyanställda inom offentliga företag. Detta för att 

fånga in en variation av arbetsplatser och -gemenskaper. Om samtliga intervjuade arbetat på 

samma arbetsplats antas upplevelserna av arbetsgemenskapen vara mer homogena. Urvalet av 

respondenter var en kombination av det Alvehus (2013, s. 67-68) beskriver som strategiskt 

urval och bekvämlighetsurval. Det var strategiskt i den mån att respondenterna är nyanställda, 

alltså att de allesammans uppfyller det specifika kriteriet. Urvalet var ett bekvämlighetsurval 

med anledning av att enbart personer belägna i Uppsala ombetts delta i intervjun på grund av 

tillgänglighet till att ta sig till arbetsplatserna för att hålla intervjuerna. 
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De organisationer och företag som respondenterna arbetar på kommer att beskrivas nedan för 

att ge ett sammanhang och en kontext gällande utsagorna som beskrivs i resultat och 

analysavsnittet. Samtliga intervjupersoners namn är påhittade.  

Privata företag 

Företag 1: Byggföretag. Detta är ett stort byggföretag med verksamheter över hela Sverige som 

anställer människor inom många olika områden, har många samarbeten med andra företag och 

arbetar företrädesvis i projekt. Här är Sara nyanställd som inköpare och har haft sin tjänst i 11 

månader. 

Företag 2: Läkemedelsföretag. Detta är ett globalt företag som skapar tjänster och produkter 

för terapi och vård med målet att förbättra människors livskvalitet. Här har logistikern Simon 

varit anställd i 3 månader, processoperatören Lars i 5 månader och Klara som är nyanställd 

HR-business partner har jobbat här i 6 veckor. 

  

Offentliga företag 

Företag 3: Gymnasieskola. Här arbetar lärarna i arbetslag. Monika och Anna är båda 

nyanställda lärare på skolan. De har varit anställda i 8 månader. 

Företag 4: Stödboende för vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta är ett 

litet boende där personalen jobbar i arbetslag med daglig brukarkontakt. Anders och Per 

anställdes som behandlingsassistenter för 8 månader sedan.  

 

Intervju som metod 
Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagningsfunktion på mobiltelefon. Fördelen med 

det är att inga anteckningar behöver göras, vilket både kan påverka intervjuarens 

uppmärksamhet vid lyssnandet samt att det kan vara svårt att hinna anteckna allt som sägs och 

därmed kan innehållet förändras av anteckningarna (jfr Alvehus 2013, s. 85). Ljudfilerna har 

sedan raderats för att ingen obehörig ska ha möjlighet att komma åt dem. Detta har gjorts i syfte 

att bevara respondenternas anonymitet. 

  

Det skapades en intervjuguide för att ringa in det område som ämnas undersökas, detta enligt 

hur Kvale och Brinkmann (2014, s. 147) beskriver att en tematisering av en intervjustudie bör 

göras. Det handlar om att klargöra studiens syfte, att skaffa förkunskap om ämnet och att skapa 

kunskap om vilka metoder som är lämpligast enligt syftet. Efter genomgång av den tidigare 

forskningen på ämnet skapades fyra övergripande rubriker till intervjuguiden, som fick varsin 

öppen och övergripande fråga. Varje rubrik hade också ett antal underfrågor som fick olika 

mycket fokus beroende på svaren på de öppna frågorna. Rubrikerna var: Förväntningar, 

Mötesfasen, Förvärvsfasen och Framtiden. Detta för att ringa in socialisationens tidsaspekt men 

också skapa frågor med möjlighet till att finna variationer av uppfattningar inom dessa 

socialisationsfaser. Anledningen att dessa rubriker skapades till intervjuguiden var för att den 

tidigare forskningen beskrivit de tre förstnämnda rubrikerna som olika faser av socialisation. 

Rubriken Framtiden och frågor till denna skapades på grund av att den tidigare forskningen 

visat att olika socialisationstaktiker kan påverka anställdas avsikt att stanna inom 

organisationen. Frågor ställdes om framtiden för att ta reda på om organisationens 

socialisationstaktik påverkat de nyanställda under förvärvsfasen. Vilken sorts intervju som detta 

blev har lagts mindre fokus på, enligt hur Ahrne och Svensson (2015, s. 38) uttrycker att det 

varken är nödvändigt eller önskvärt att dra gränser mellan olika typer av intervjuer. 

  

Det utfördes en pilotintervju i syfte att testa intervjuguiden gällande hur väl frågorna fungerade, 

och för att se till att intervjun i sin helhet blev väl fungerande. Detta skedde enligt hur Bryman 

(2011, s. 258-259) beskriver syftet med en pilotundersökning, mer specifikt handlar det om att 
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försäkra sig om att det inte blir några missförstånd gällande frågorna, att de hamnar i en lämplig 

följd och även för att skapa en vana hos oss som intervjuare. Detta material har inte varit en del 

av analysen, men det gjordes en justering gällande ordningsföljd efter pilotintervjun. 

Justeringen var att frågan Tycker du att det är tydligt vad som ingår i din arbetsroll? (uppgifter, 

ansvar) placerades före frågan Känner du dig säker i utförandet av dina arbetsuppgifter? 

  

Både personen som var intervjuledare och den som var sidekick ansträngde sig för att lyssna 

aktivt och ställa följdfrågor samt uppmuntra till beskrivande och utförliga svar. Detta i linje 

med hur Alvehus (2013, s. 84) beskriver vikten av att just lyssna aktivt och uppmuntra 

respondenten till att utveckla sina svar genom att som intervjuare exempelvis fråga hur 

respondenten kände vid en viss situation eller be hen att berätta mer. Gällande plats och tid för 

intervjun gjordes medvetna val för att skapa en bekväm miljö för respondenterna. Intervjuerna 

skedde på respondenternas arbetsplats i syftet att skapa en trygg miljö och en miljö som speglar 

det ämne som tas upp. Detta i linje med Ahrne och Svensson (2015, s. 42-43) som beskriver att 

miljön kan påverka vilka ämnen som ligger nära till hands för respondenten att tala om. En av 

intervjuerna genomfördes i hemmiljö istället för på arbetsplatsen, detta på grund av att det 

passade bäst för den respondenten tidsmässigt. Detta diskuteras under rubriken 

Metoddiskussion. Intervjuerna bokades upp på en timme, trots att deras planerade tid var 45 

minuter. Detta för att inte skapa stress och för att ge möjlighet att låta respondenter prata klart 

och tillägga saker om de ville. Även detta enligt hur Ahrne och Svensson (2015, s. 43) beskriver 

att intervjuer ofta tar längre tid än man förutsett och att tidsdimensionen då kan bli en 

begränsning för intervjun. Intervjuerna höll den planerade tiden ganska väl och tog mellan 38 

och 46 minuter.  

 

Metod för bearbetning och analys 
Som nämndes ovan spelades intervjuerna in med ljudupptagningsfunktion på mobiltelefon. 

Ljudfilerna laddades sedan upp i iMovie alternativt Windows mediaplayer för att kunna 

använda en slowmotionfunktion vid transkribering till text. Transkriberingen av intervjuerna 

gjordes samma dag för att skapa en närhet i tid som kan minska risken att kontext glöms bort. 

Ahrne och Svensson (2015, s. 51) beskriver även hur analysarbetet börjar redan i 

intervjusituationen, vilket var ännu ett skäl till att analysera intervjuerna direkt. 

  

Textdokumenten skapades i Google Docs och sedan gjordes en tematisk analys. Vi 

transkriberade hälften av intervjuerna var. Det första steget av den tematiska analysen började 

redan vid transkriberingen, vilket även beskrivs i Braun och Clarkes (2006, s. 87) beskrivning 

av tematisk analys. De uttrycker vidare stegen: skapa initiala koder, leta efter teman, granska 

teman, definierande och namngivande av teman och slutligen produktion av resultat och analys. 

Deras steg har använts som en guide för att analysera materialet. De initiala koderna skapades 

som kommentarer i respektive dokument med transkriberade intervjuer, det var till exempel 

“öppet klimat för frågor” och “tar hjälp av andra med samma tjänst”. Vi började med att läsa 

igenom och skapa kommentarer till de intervjuer man själv transkriberat. I nästa steg 

markerades utsagor med färger som representerade ett övergripande tema eller resonemang som 

utlästs ur materialet. I detta steg utlästes teman i de intervjuer man själv inte transkriberat. Därpå 

skapades ett dokument med en kodnyckel som visade vilken färg som representerade vilket 

tema. Sedan klipptes utsagorna ut ur respektive intervjudokument och strukturerades om under 

temana i dokumentet med kodnyckeln. Detta gjordes med studiens syfte och frågeställningar i 

fokus och ämnade att fånga variationer gällande de teman som skapats. I nästa steg granskades 

de teman som skapats, vilket gjordes genom en genomläsning av både dokumentet med 

utklippta teman och även i det ursprungliga dokumentet med utsagorna i intervjuformat. Här 

gjordes en viss reducering, men inte så mycket att motsättningar i intervjusvar inte togs med. 
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Detta då Alvehus (2013, s. 111) beskriver att just motsättningar är teoretiskt intressanta. Detta 

lades vikt vid när reduceringen av teman gjordes. Teman som var tydliga var bland annat 

rollklarhet, identifiering och påverkan av tidigare arbete. Vissa teman kunde slås ihop, dessa 

var omhändertagande av ledning och organisation samt redan kända nyckelpersoner som slogs 

ihop till personer att luta sig mot. Löpande i detta arbete specificerades alla temans namn och 

de gavs även en tydlig och kort definition. Materialet kodades till en mättnad ansågs ha uppnått, 

enligt hur Braun och Clarke (2006, s. 92) beskriver att kodning ska sluta när tillskott inte tillför 

något nytt eller betydande. Slutligen gjordes själva produktionen av resultat och analys. Här 

arbetade vi som uppsatsskrivare med huvudansvar för hälften av temana var. Huvudansvar för 

ett tema innebar att skriva analysen till citaten för respektive tema till en löpande text. När detta 

var klart läste vi båda igenom resultat och analys för att försäkra oss om att vi var överens om 

tolkningarna utifrån teorin. På detta sätt jobbade vi med vartannat tema genom avsnittet resultat 

och analys. Utsagorna lästes igenom parallellt med teorin. Detta för att skapa en stark teoretisk 

koppling till empirin. 

 

Reliabilitet och validitet 
Vissa forskare menar att begreppen validitet och reliabilitet endast är användbara vid en 

kvantitativ metod, medan andra menar att de bör användas för att möjliggöra en upplösning av 

dess rigiditet. I denna studie kommer reliabilitet och validitet användas, såsom begreppen 

beskrivs vara användbara för intervjustudier enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 295). 

  

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en undersökning är, om den skulle kunna replikeras av 

andra forskare och vid andra tidpunkter. Det kan handla om intervjuarens reliabilitet, som till 

exempel kan syfta till ledande frågor och hur frånvaron av sådana skapar hög reliabilitet (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 295). I den gjorda studien skapades medvetet öppna frågor för att 

motverka sådana effekter. För att stärka reliabiliteten har vi även ämnat vara transparenta i vår 

beskrivning av tillvägagångssätt för intervjuer och analys, detta för att studien ska kunna 

replikeras. Vidare beskriver Kvale och Brinkmann (2014, s. 295-296) att reliabilitet även 

handlar om huruvida analysen av materialet skett på ett tillförlitligt sätt och beskriver att detta 

kan motverkas genom att låta två forskare analysera samma material. Tillförlitligheten har 

ämnas uppnås genom att vi växlat mellan vem som gjort de initiala kommentarerna och vem 

som utläst temana i intervjuerna. Genom att arbeta på detta sätt har båda varit väl bekanta med 

allt material och därmed skapat sig en uppfattning om samtliga teman. Målet med detta var att 

tematiseringen skulle bero på teorin och inte på oss två som författare. I denna studie har det 

skett en växelvis tolkning och analysering av materialet där vi båda har haft tillgång till 

materialet samtidigt. Som beskrevs ovan huvudansvarade vi för hälften av temana var när det 

kom till att producera resultat och analys. För att försöka säkerställa att tolkningarna inte beror 

på subjektiva uppfattningar läste vi igenom resultat och analys-avsnittet för att försäkra oss om 

att vi var överens med den teoretiska tolkningen av det empiriska materialet. På detta sätt har 

det även ämnats skapa en reliabilitet genom att inte en persons tolkningar fått företräde. 

  

När det handlar om validitet beskriver Kvale och Brinkmann (2014, s. 296-302) detta som 

intervjuns giltighet, huruvida den undersöker det som avsetts att undersökas. Validitet handlar 

om att ifrågasätta, teoretisera och kontrollera, vilket kan leda till en transparent 

forskningsprocess. När det handlar om ifrågasättande av en intervjustudie syftar det till 

huruvida intervjusvaren reflekterar sanningen. I denna studie syftas det att undersöka 

uppfattningar om att komma in i gemenskapen och inte allmänna åsikter, vilket nås med 

intervjuer och genom att återge intervjusvaren på ett korrekt sätt. Kvale och Brinkmann (2014, 

s. 301-302) beskriver hur teoretisering kan leda till validitet, vilket avsetts ha uppnåtts via den 

tematisering i olika faser som beskrivits tidigare under Intervju som metod. Vidare berättar 
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Kvale och Brinkmann (2014, s. 298-300) även att det är viktigt kontrollera tolkningen av 

intervjuer. I denna studie har selektiv perception och snedvriden tolkning tagits hänsyn till 

genom att spela in materialet istället för att föra anteckningar och låta tolkningarna göras av 

båda personerna som skriver denna studie. 

 

Generaliserbarhet 
Denna studie ämnar att generalisera på en teoretisk nivå. Det innebär enligt Larsson (2009, s. 

27) att man drar slutsatser om teorin med hjälp av det empiriska materialet. För vår studie 

innebär detta att man kan dra slutsatser om teorin communities of practice med hjälp av 

respondenternas utsagor. De nyanställdas utsagor om hur de uppfattar att det är att socialiseras 

in i en arbetsgemenskap bidrar till att dra slutsatser om hur communities of practice kan 

appliceras på detta område. 

 

Ytterligare ett sätt att generalisera är genom likhet i kontext (Larsson 2009, s. 32). I denna studie 

har målet varit att intervjua nyanställda som arbetar inom olika organisationer, med olika 

tjänster och på olika företag. Detta innebär att respondenterna arbetar inom olika kontexter, och 

resultatet som helhet är därmed svårt att generalisera till en liknande kontext om man syftar till 

arbetsplatser, anställningsform eller yrke. Den minsta gemensamma nämnaren för 

respondenterna är att de är nyanställda och varit anställda vid sin nuvarande tjänst i mindre än 

ett år. Den kontextbundna generalisering som kan göras är därför till andra nyanställda som 

varit anställda i max ett års tid. Målet med denna studie var alltså inte att exempelvis undersöka 

enbart nyanställda lärare vid en skola för att kunna generalisera resultatet till andra nyanställda 

lärare, utan det var att kunna generalisera till andra nyanställda men mer oberoende av 

organisation och yrke. Vidare menar Allwood och Eriksson (2017, s. 120) att det hermeneutiska 

angreppssättet typiskt inte ämnar att generalisera. Detta då hermeneutiken ser all kunskap som 

kontextbunden.  

 

Metoddiskussion 
Syftet är att bringa kunskap om nyanställdas uppfattningar av att socialiseras in i gemenskapen 

i organisationer. För att studera detta ansågs intervjuer vara en lämplig metod, då intervju som 

metod skapar möjlighet för att komma åt respondenternas tankar, känslor och uppfattningar 

(Alvehus 2013, s. 80). 

  

Intervjuguiden som legat till grund för denna uppsats har bestått av fyra huvudsakliga rubriker 

med en huvudfråga till varje. Huvudfrågan följs av förslag på underfrågor vilka använts för att 

styra intervjuns riktning om nödvändigt. Beroende på hur respondenten uppfattat frågan 

behöver man som intervjuledare hjälpa till olika mycket med att styra samtalet (Bryman 2011, 

s. 415). Nackdelen med att inte ha ett fast intervjumanus är att det blir svårare för andra personer 

att upprepa samma intervju, men fördelen med en öppnare form av intervju är att det skapas ett 

samspel mellan respondent och intervjuare och man kommer åt respondentens subjektiva 

berättelse (Alvehus 2013, s. 83). Med tanke på denna studies relativt öppna frågeställningar 

ansågs därför en öppnare intervjuform lämplig. 

  

Som tidigare nämnts utfördes samtliga intervjuer av två personer. En fördel med det är att man 

kommer på olika följdfrågor. En av intervjuerna genomfördes i hemmiljö istället för på 

respondentens arbetsplats. Detta skulle kunna ha effekten att just den respondenten kände sig 

mer bekväm med att öppna upp sig i jämförelse med de övriga respondenterna som befunnit 

sig på sin arbetsplats vid intervjutillfället. Intervjuerna som gjordes på stödboendet gjordes i ett 

rum intill den övriga personalen. Även om dörren var stängd kan det hända att detta påverkade 

respondenternas svar. Framförallt intervjun med Per upplevdes påverkad av detta faktum, då 
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han sänkte rösten när han talade om sina upplevelser av gemenskapen på arbetsplatsen. 

Möjligtvis hade det varit bättre att utföra intervjun i en annan lokal än på själva stödboendet. 

De övriga respondenterna upplevdes inte negativt påverkade av det faktum att intervjuerna 

utfördes på respektive respondents arbetsplats. Med negativ påverkan syftas här till att sänka 

rösten när ämnen som uppfattas som mer känsliga kom på tal. Det uppfattas som att en annan 

miljö eventuellt kunde lett till en utveckling av sådana känsliga ämnen. 

 

Gällande den tematiska analysen kan det diskuteras om det var den bäst lämpade metoden för 

att kunna finna variationer gällande nyanställdas uppfattningar om att komma in i gemenskapen 

i organisationer. Detta då Braun och Clarke (2006, s. 91) uttrycker att en tematisk analys ämnar 

att hitta koherenta mönster. Detta innebär att undersöka om utsagor både passar i teman och 

speglar det övergripande materialet. Annars menar de att en del av en tematisk analys handlar 

om att utesluta det som inte faller inom det mönster som skapats. Detta kan tyckas 

motsägelsefullt gentemot en analys som har för avsikt att undersöka variationer. Vi menar dock 

att vi funnit gemensamma teman i materialet och att variationerna av uppfattningar uppkommer 

inom var och ett av temana. Med denna motivering menar vi att en tematisk analys har varit en 

användbar och passande metod för analys för denna studie. 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har ett krav för etisk forskning som kallas individskyddskravet, som består av 

fyra grundprinciper för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Dessa fyra är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 5). De har tagits hänsyn till genom att i första kontakten med 

intervjupersonerna informera om att intervjun kommer att spelas in, men att de och det företag 

de arbetar på kommer att anonymiseras i uppsatsen. Sedan har ett missivbrev skickats ut och 

signaturer på dessa samlats in. I början av intervjun har vi än en gång informerat om att deras 

deltagande är frivilligt, att de kan avbryta intervjun när som helst, att den kommer spelas in, att 

de kommer bli anonymiserade och att studien kommer att bli publiceras och bli tillgänglig till 

dem via Diva-portalen. 

 

Resultat och analys 
För att besvara frågeställningarna gällande nyanställdas upplevelser av att komma in i 

gemenskapen på arbetsplatser och vilka variationer som det innebär har en analys gjorts med 

teorin communities of practice. Nedan kommer detta att presenteras utifrån tre faser av 

socialisering, förväntningsfasen, mötesfasen och förvärvsfasen (Ardts et al. 2001, s. 159).   

 

Förväntningsfasen 
Genomgående beskriver de nyanställda att valet av arbetsplats har påverkats av 

informationssökande. Det handlar framförallt om att arbetsplatsen ska uppfylla vissa kriterier 

som anses viktiga för de nyanställda. Vilket kan förstås som att de nyanställda försöker skapa 

meningsfullhet med sitt arbete enligt ett av grundantagandena i Wengers lärteori (Wenger 1998, 

s. 3-4). Detta informationssökande sker till stor del genom att kolla på företagets hemsida, men 

också genom att prata med personer på arbetsplatsen vid intervjutillfället. Nyanställda läraren 

Anna beskriver: 

  
Ja, så att det var ju lite intressant, men då när jag skulle komma på anställningsintervju i 

våras, i maj var det. Då började jag med att jag kom lite tidigare och så gick jag och pratade 

med eleverna, för att det tycker jag är det bästa sättet att få reda på, liksom lite känsla för 

stället. Nej, men då blev jag ändå.. Lite positivt. Det var nog det som också gjorde att jag 

kunde tänka mig att ta jobbet. För att de som jag pratade med då, det var elever som hade 

gått ett år och de sa mycket positivt. 
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Även Per som är nyanställd på ett stödboende beskriver hur intervjun var en avgörande del i 

beslutet att tacka ja till jobbet: “Ehm, jag googlade runt lite grann. Och sen givetvis genom 

intervjun, när jag var på intervjun, så fick jag reda på rätt mycket. Så att hade det varit 

jättebråkiga brukare eller någonting sånt där, då hade jag inte tagit det alls. Det hade jag inte 

gjort”. Per beskriver även hur det i hans tidigare jobb varit en stökig arbetsplats och det är något 

han ville komma bort ifrån. De nyanställda som har intervjuats uttrycker generellt sina 

nuvarande arbetsförhållanden i förhållande till tidigare arbetserfarenheter. Det skapar ett 

perspektiv och ger ett sammanhang för de nyanställda att beskriva sina erfarenheter utifrån. Det 

kan förstås enligt den form av tillhörighet som Wenger (2000, s. 227-228) kallar föreställning. 

Genom att skapa en föreställning av sin nya situation i förhållande till den föregående kan 

tillhörighet skapas. Anna beskriver hur detta sker på den skola hon nu arbetar på: 

  
Jag är ju ganska, det var ju lite som jag sa, att jag jobbade på en arbetsplats som jag tycker 

är jättebra liksom, en av..[...] Så då, mina förväntningar just på den här var inte, *sänker 

rösten* alltså inte alls höga kan jag säga. Nä, men det var de ju inte, utan det var ju snarare 

så här att ‘okej, jag tar det för att då kan jag bo i Uppsala’. Så att, det är ju på ett sätt är det 

ju ganska skönt. Ja men så det är ju snarare så att skolan har ju växt i mina ögon, så att jag 

kan ju se att ja, men det finns ju väldigt bra människor här. Inte bara på mitt gamla jobb. Och 

vissa saker som görs här, görs bättre på mitt gamla jobb. Sen så tycker jag att många saker 

rent organisatoriskt kanske inte är.. alls optimala. Men jag kan ju se liksom bra saker som 

görs här. 
  

Även Sara, som är nyanställd på ett byggföretag, beskriver sin tillhörighet till detta företag i 

relation till hennes tidigare arbetsplatser. Detta tolkas enligt vad Wenger beskriver som 

förhandlande om mening (Farnsworth et al. 2016, s. 145), då Sara förhandlar gällande att bli en 

specifik person på arbetsplatsen och beskriver att denna identitet är föränderlig över tid och i 

social kontext. 

  
Jag trivdes inte med det jag gjorde, men jag trivdes halvbra. Så det fanns personer som jag 

tyckte jättemycket om, som var jätteroliga att jobba med. Men det fanns också dem som jag 

gärna blev av med. Så att det var inte så att jag grät när jag slutade, men det är ju så intressant 

där att man kan sätta sig i ett sammanhang och så är det ens verklighet och man känner såhär 

att de här människorna träffar jag varje dag och det är jättekul och sen helt plötsligt slutar 

man. Och så kommer man till ett nytt sammanhang och så blir det verkligheten. Då är ju det 

här, det är bara ett minne att det skulle vara så konstigt att sätta sig tillbaka i den kontexten 

även om man gillar de människorna. Så är ju de, liksom ja, jag träffade dem en gång efter att 

nu är de ute, fast jag träffade dem varje dag förr. Det är ju jätteintressant ändå. Men verkligen 

såhär att det är en gjord del av livet. 
  

Även logistikern Simon beskriver sina uppfattningar om sitt nya arbete genom att beskriva att 

det strukturellt sett är mycket likt hans tidigare arbete. Det hade samma storlek, liknande 

karaktär och av samma globala utsträckning, han beskriver sedan hur detta har skapat vissa 

förväntningar på arbetsplatsen som sedan också har uppfyllts. Men tidigare arbeten kan också 

påverka vilka förväntningar som den nyanställda upplever att företaget har på dem. Detta 

beskriver Per: “Ehm.. Jag fick ganska bra bemötande. Fast samtidigt såhär att ‘Ja, du har jobbat 

så många år i branschen, så att du vet ju hur det är’. Lite så. Men det var väl respektfullt liksom. 

Men ändå som att ‘du har gjort de här i så många år, så att du vet ju hur det är’”. När Monika, 

som är nyanställd lärare på en skola, beskriver sitt nya arbete gör hon det framförallt i 

förhållande till de åsikter och värderingar som präglar de olika arbetsplatserna. Detta kan förstås 

som att hon skapar tillhörighet genom reflektion med formen föreställning, men också genom 

tillhörighetsformen som kallas engagemang (Wenger 2000, s. 227-228). Detta då Monika 

beskriver hur de åsikter och värderingar som präglar hennes nya arbetsplats är en stor anledning 
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till att hon trivs bättre nu, vilket tolkas som att det skapar engagemang för henne. Vidare 

uttrycker Monika hur hennes roll varit mer otydlig på tidigare arbetsplats och att det nu är tydligt 

att hon endast är där för att undervisa.  

 

Mötesfasen 
När de nyanställda blir ombedda att berätta om hur det var när de började på sin arbetsplats tar 

alla på olika sätt upp vikten av att få kännedom om praktiska saker. Det handlar om allt från att 

bli visad runt på arbetsplatsen till att få sin jobbdator. Läraren Monika berättar att de fick en 

rundvandring på skolan första dagen och att man sedan kan hjälpas åt att minnas om det 

exempelvis finns ett närmare kopieringsrum. Processoperatören Lars beskriver de första 

dagarnas introduktion såhär: 

  
Mm det var det, det var på två dagar om jag minns rätt. Och det var schemalagt, vi fick 

schemat utskrivet om hur det såg ut med dagsplaneringen och sådär. Och då var det olika 

personer från företaget som kom och pratade, presenterade sig, pratade om företaget, vad de 

hade för position inom företaget. Ja, så det var liksom massa sånt, massa presentationer 

egentligen. Och vad det handlar om, vad gör man på jobbet, hur fungerar det, hur jobbar vi. 

Sen fick vi massa rundturer, fick gå ner i fabriken och titta. Gå på alla avdelningar och se. Så 

det var otroligt, det var en viktig introduktion, det kändes som det. Det var väldigt behövt att 

få det som start. För att bara bli inslängd i fabriken, då tror jag att man blir liksom såhär 

‘wow, var är jag?’, men när man får starta på ett sånt sätt får man en så djup inblick i allt och 

då blir man mer liksom.. Man blir trygg egentligen, första dagen på jobbet. 
  

Han beskriver att företaget delgett en mängd praktisk information, men också att det gett honom 

en trygghet. Logistikern Simon berättar att hans erfarenhet är att man som nyanställd ofta får 

en mängd praktisk information och att det är viktigt för att förstå organisationen: 

  
I största allmänhet kan man väl säga så att jag har ju jobbat på några andra ställen innan och 

det här följde ganska, det vanliga sättet att man har någon typ av upplärningsplan som blir 

det man håller i de första veckorna. Där man har delvis färdigbokade möten och 

introduktionsdagar och annars är det som en lista med saker som man bör titta upp och folk 

man bör söka upp. Både för att bekanta sig med personligen, men också så att man får kläm 

på, och det är kanske det som är huvudsaken egentligen, om vad respektive funktion gör och 

vad de har för ansvarsområden och så. 
  

Dessa utsagor tolkas enligt Wengers beskrivning av olika former av tillhörighet (2000, s. 227-

228). Organisationerna ser till att de första dagarna gå igenom praktiska saker för att få en 

överblick, och gör detta som en gemensam aktivitet för att försöka skapa ett engagemang genom 

vilket de nyanställda ska känna tillhörighet. Förutom detta så gör även att få kännedom om 

olika praktiska ting att man som nyanställd kan fokusera på att lära sig sina arbetsuppgifter och 

samtidigt kunna leverera. Simon säger att det ger ett seriöst intryck och fortsätter: 

  
Och sen en trygghet i att det är så mycket andra signaler som man ska läsa in på ett ställe och 

det är ju alltid ett eget språk när du kommer till ett nytt ställe. Man pratar ju i förkortningar 

av olika slag och man pratar om olika.. Ja, det är namn, det är organisationer, det är olika 

tjänster och så vidare. Man har så mycket saker att ändå hålla koll på. Då tar de här grejerna 

bort fokus från det som liksom är, det man skulle kunna lägga sin tid på i upplärningen och 

så istället. 
  

På liknande sätt beskriver även HR-business partnern Klara och behandlingsassistenten Anders 

hur man vill kunna leverera och prestera samtidigt som man lär sig. Detta tolkas som att man 

som nyanställd snabbt vill lära sig företagets practice och vilka metoder och aktiviteter som är 

grundläggande kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter. Trots att både Simon, Klara och 

Anders har erfarenhet av yrket sedan tidigare vill de lära sig vad som funkar på sin nya 
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arbetsplats, vilket tolkas som att de genom att lära sig arbetsplatsens practices vill förstärka 

känslan av identitet och tillhörighet för att kunna bidra till arbetsplatsen (Snyder & de Souza 

Briggs 2003, s. 9). Klara berättar: 

  
Man har haft med allt ifrån rekrytering till uppsägningar och göra. Men sen måste man ju 

lära sig hur det funkar här, och det är ju där liksom själva informationssökandet kanske 

kommer in. Så att då är man ju ganska beroende av system och kollegor...s... tid, snarare, 

Och att söka information själv. Och det är ju inte jättelätt, men... för att lite som ny känner 

jag också att jag är ju beroende av mina kollegors kunskap. ‘Hur gör man på [företaget]?’. 

Jag vet hur jag har gjort tidigare, men det är ju inte säkert att det funkar här. Så att just det 

kan vara en frustration. Också vill man ju kunna leverera, samtidigt som man lär sig. Så det 

är ju också en lite jobbig sits att vara ny på jobbet. Det är ju lite krävande sådär. Fast jag 

känner liksom ingen press egentligen från någon, utan det är mer en inneboende press. Att 

man vill kunna svara, fast ibland får man en fråga och då bara ‘jaha, var hittar jag det här?’, 

så får man söka informationen. Och sen komma tillbaka. Men jag tycker att organisationen 

är förstående över att jag är ny i min roll här. 
  

Klara uttrycker en viss osäkerhet vilken inte kommer av att hon är osäker på sina kunskaper för 

yrket, utan snarare om hennes kunskaper matchar vad den här arbetsplatsen anser är korrekt 

kunskap. Detta kan förstås med hur Wenger beskriver förhandlande om kompetenser inom en 

domain, och att det är de etablerade på arbetsplatsen som är berättigade att bestämma vad 

kompetens är (Farnsworth et al. 2016, s. 143). Anders uttrycker sig i likhet med detta: “Det är 

lite skillnad, och det är inte bara för mig utan alla som byter jobb eller arbetsplats. Man känner 

sig, man är extra försiktig. Vill visa att det här kan jag och det här fixar jag… men ändå vill 

man inte att någonting blir fel. Man är extra försiktig”. 

  

Förutom att de nyanställda får ta del av praktisk information sina första dagar delger flera av de 

nyanställda berättelser som tolkas som att företaget vill införliva organisationens värderingar 

under introduktionen. Försöket till att införliva organisationens värderingar förstås som att 

avsikten är att skapa en stark relation mellan den nyanställda och de övriga medlemmarna inom 

organisationen, vilket kan liknas vid ett community. Detta för att i sin tur bygga en stark känsla 

inom ett community, något som Snyder och Wenger menar leder till samarbete mellan 

medarbetarna och genererar lärande (2010, s. 110). På frågan om HR-business partnern Klara 

identifierar sig med företaget svarar hon att: “Jo men det kanske jag gör på ett sätt. Nånstans 

när man signar upp och skriver under alla avtal och särskilt när man går introduktionsdagarna 

och pratar om visioner och det vi gör, det produceras, så känns det ju ändå liksom att ‘ja men 

det här verkar bra, jag är på’.[...] Det är en svår fråga, men det är också så att det är lite i skarven 

fortfarande”. Läraren Monika berättar att samtliga i personalen åkte på en konferens i två dagar 

när hon började sin tjänst på skolan: “Då skulle vi också sitta, jag tyckte det var jättebra, att de 

var väldigt hårda såhära att ‘alla ska sitta i sina arbetslag hela tiden. När ni äter mat, när ni sitter 

såhär’, så att ingen skulle bli lämnad ensam. Det var viktigt att arbetslaget skulle hålla ihop. Så 

det är väl liksom, det startade så och sen har det fortsatt, hålla ihop”. Detta förstås som att 

skolans ledning tidigt vill implementera idén om att jobba i arbetslag och att det är där man ska 

finna en nära gemenskap där ett konstant kunskapsutbyte ska finnas. Monika uttrycker sig 

positivt gällande detta och att det på ett naturligt sätt blivit att de håller ihop inom arbetslaget. 

Detta kan liknas vid ett community där man känner engagemang, tillhörighet och förtroende 

gentemot de andra medlemmarna (Snyder & de Souza Briggs 2003, s. 8-9). På frågan om vad 

Saras första intryck av företaget var svarar hon: 

  
Men alltså mitt första intryck var nog just för att han hade planerat den här första dagen så 

himla väl. Var nog att de verkligen vill att man ska trivas och att de vill att folk ska stanna 

inom organisationen. Alltså bland de första sakerna han sa till mig var, han bara ‘Ja, och här 

är vi väldigt liksom FÖR att man tar ut föräldraledighet och skulle du bli gravid under 
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provanställningen, det gör ingenting! Vi bryr oss inte’. Och att de liksom verkligen är måna 

om att man ska såhär, här har du väl kommit in så vill vi hellre att du flyttas internt om du 

vill göra någonting annat än att du byter. Och att man jobbar med mycket succession och att 

man ser liksom så här, vad kan du göra kanske om några år. Och så jobbar man mot det. Jag 

tycker det är, det gillar jag. När man tänker så. 
  

Sara är, precis som Monika och Klara, positiv till hur företaget delgett sina värderingar och har 

tagit dem till sig. Däremot framgår en tydligare medvetenhet gällande att företaget vill förmedla 

vissa värderingar i Klaras och Saras utsagor än vad det gör i Monikas. Detta verkar dock inte 

påverka känslan av förtroende mot organisationen, vilket är en viktig känsla inom ett 

community (Snyder & de Souza Briggs 2003, s. 8-9). 

  

Samtliga av de nyanställda förutom behandlingsassistenten Per har beskrivit hur ledare eller 

etablerad personal inom organisationen sett till att de känt sig välkomna. Omhändertagandet 

och välkomnandet tolkas som ett verktyg för att skapa tillhörighet genom ömsesidigt 

engagemang, relationsskapande, att hjälpa till och göra saker tillsammans (Wenger 1998, s. 

174). Per upplevde inte ett ömsesidigt engagemang utan beskriver snarare att de togs för givet 

att han hade en hel del förkunskaper och att han fick klara sig själv, något som enligt denna 

teori skulle kunna påverka känslan av tillhörighet. Han uttrycker sig positivt gällande att inte 

ha verksamhetschefen nära under introduktionen men det finns även en osäkerhet gällande att 

inte få någon ordentlig inskolning: 

  
De hade varit mer självgående här ute, liksom inte så mycket kontakt med 

verksamhetschefen. I och med att det var en så inarbetad grupp liksom, så att de skötte det 

mesta själva. Och det tyckte jag var jätteskönt, jag gillar verkligen det. Jag hatar när jag har 

nån som tittar mig över axeln eller säger åt mig vad jag ska göra, eller när jag gör det eller 

hur jag gör det. Jag avskyr sånt liksom. [...] Nej, men det var bra, det var bra, det var lugnt, 

jag tyckte det var lite flytande, lite otydligt, att jag hade lite svårt att veta exakt vart jag skulle 

ta vägen och sådär. Men så att, jag tror att jag jobbade själv första arbetspasset i princip eller 

nånting sånt dära, eller om det var andra. Det var ‘Ah, men ta det här’ liksom så. Det var lite 

sådära ‘Va, okej, inte ens introduktion där vi’… ‘Nej, men ja behöver kompa ut idag, så att 

det är lugnt’. Jag visste ju inte hur lugnt det var, det visste ju dem. 
  

Kollegan som väljer att kompa ut istället för att hålla en introduktion med Per kan tolkas drivas 

av egna själviska intressen. Detta kan med Snyder & de Souza Briggs (2003, s. 7-8) förstås som 

att denna kollegas intressen överträder intressena för det community som Per ska bli en medlem 

av. Klara beskriver istället hur hon verkligen kände sig välkommen den första dagen på 

arbetsplatsen, vilket som tidigare nämnt tolkas som att organisationen vill skapa en god relation 

och engagemang som bidrar till tillhörighet: “det var städat och fint, det stod blommor på 

bordet, det stod välkommen på dörren. Och sen så var det ganska välkänt i organisationen att 

jag skulle börja så att det var många som visste att jag var på väg in och kom och hälsade. Du 

vet ‘åh, är du nya HR? Åh välkommen hit! Vad roligt att du är här’ och ‘vi behöver dig!’”. 

Detta leder i sin tur till en stark känsla inom ett community, där just tillhörighet och engagemang 

är centrala men även känslor av förtroende och öppenhet. Tack vare dessa känslor skapas goda 

förutsättningar för samarbete och kunskapsutbyte mellan medarbetarna som liknas vid 

medlemmar i ett community (Snyder & de Souza Briggs 2003, s. 8-9; Snyder & Wenger 2010, 

s. 110). Båda lärarna Monika och Anna berättar om att rektorn var väldigt välkomnande när de 

började på sina arbetsplatser. Anna berättar om en upplevelse som gjorde att hon kände sig 

väldigt välkommen: “... där man som ny kände sig speciellt välkomnad. Och det var en gång 

var det på dagen och då tror jag rektorn sa, första gången alla samlades eller vad de var, när vi 

kom fram, då sa han såhär, då var det någon sånhära, ‘åh det är så fantastiskt att vi har så många 

nya medarbetare’”. Förutom rektorn så har även arbetslagsledaren haft en omhändertagande 
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roll menar Monika, och liknar henne vid en liten mamma. Även inköparen Sara berättar om ett 

varmt välkomnande och omhändertagande från sin chef: 

  
Så att min första vecka då eller min första dag så kommer jag till kontoret och så var min 

chef så, väldigt ny som chef, han hade gjort en lista på såhär ‘Ja nu ska jag då introducera 

dig till den här arbetsplatsen.. Vi ska gå igenom de här stegen. Ni ska följa upp det på det här 

sättet. Med de här mötena. Nu ska vi börja med att ha fika’. Så att min första dag var liksom 

att vi. Ja, han tog verkligen hand om mig. [...] Det var väldigt bra att han typ satte sig ner, 

verkligen tog sin tid och förstod att jag är helt ny här. Jag känner ingen. Jag måste få en 

introduktion och få lära känna. Han ville som lära känna mig så att jag skulle känna mig 

trygg. 
  

Här uttrycks tydliga känslor av förtroende och goda relationer och det förstås som att det finns 

ett effektivt ledarskap. Snyder och de Souza Briggs (2003, s. 7-8) menar att goda relationer och 

effektivt ledarskap är viktigt för att behålla kapaciteten och integriteten inom ett community. 

Processoperatören Lars uttrycker det som självklart att de främsta personerna han kunnat luta 

sig mot är sina chefer och arbetsledare: 

  
Ja det är ju självklart mina chefer. Absolut. Sen har vi ju alltid, vi jobbar ju i grupper då. Och 

då har man alltid olika arbetsledare som i första hand då som är din chef inne på din 

produktion egentligen. Så att det är klart, man blir ju ganska... den gruppen blir man ju väldigt 

tight med, sen har du ju alla andra produktionslinor också som ingår i ditt skift. Men det är 

klart, eftersom du ändå jobbar med dem alla timmar på dygnet så blir man väldigt tight. man 

får en fin relation liksom. Så det är klart att man, det blir lite starkare känslor arbetsmässigt. 

Alltså man kan luta sig lite mot dem liksom på ett annat sätt. 
  

En del av de nyanställda har berättat att det funnits personer på arbetsplatsen som de varit 

bekanta med sedan tidigare. I dessa fall fungerar bekantskaperna som nyckelpersoner att luta 

sig mot, både gällande att få information, ventilera funderingar och att komma in i 

gemenskapen. Detta förstås som ett sätt för den nyanställda att bli en specifik person i en social 

kontext. Genom att luta sig mot bekanta personer som är etablerade på arbetsplatsen och i 

arbetsgemenskapen försöker man som nyanställd förhålla sig till ledarna över kompetensen. 

Detta beskriver Wenger som centralt för hur identitet förhandlas inom ett community of practice 

(Farnsworth et al. 2016, s. 145). HR-business partnern Klara berättar att hon fick reda på att det 

fanns en öppning på företaget genom en person hon känner sedan tidigare, och att denna person 

spelat en stor roll gällande att komma in i gemenskapen: “Så henne har jag nog lutat mig mot. 

Och även pratat lite om det här som jag var inne på tidigare att jag upplever att det inte är så 

lätt att få tid av kollegorna, och hon upplever lite samma sak”. Läraren Anna berättar att hon 

försökt få till samarbeten med lärare i andra arbetslag, och där har också en tidigare bekantskap 

spelat roll: “Där har jag också slängt ut krokar, eftersom jag har klickat då bra socialt med vissa 

lärare. Det var ju en av dem som var en gammal kursare, så det är kanske därför”. Hon berättar 

även att det kändes ovant och jobbigt att denna person inte var i aulan första dagen. Det tolkas 

som att Anna på grund av att hon kommer från en arbetsplats där hon arbetat länge är van att 

känna sig trygg i sin identitet, men på grund av att detta är en ny social kontext behöver 

omförhandla den. Hon tänker sig att omförhandlandet underlättats genom att kunna luta sig mot 

en bekant etablerad kollega (Farnsworth et al. 2016, s. 145). Läraren Monika beskriver en 

liknande nervositet över att inte känna någon på arbetsplatsen, men att det kändes tryggare när 

hon fick reda på att hon hade en bekantskap som hon dessutom kunde samåka med till den 

första dagen: “Och sen så skulle man komma och träffas i aulan och då var det lite såhär ‘ååh 

hur ska det här bli?’ gå till en stor aula med 100 pers och jag kände ingen. Men som tur var så 

var det en gammal kollega som också fick jobb här samtidigt så vi kunde åka hit tillsammans 

så det vart det lite lättare”. 
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Förvärvsfasen 
Utmärkande för samtliga intervjuer är att en viss mån av rollklarhet (eller oklarhet) präglar hur 

de ser på sitt nya arbete. Rollklarhet handlar om att veta vad som ingår och inte ingår i sitt 

arbete. Detta kan komma av en uppfattning av att ha mycket erfarenhet och därmed ha skaffat 

sig en klar bild av vad som ska ingå i ens arbetsroll, vilket dock inte behöver direkt stämma in 

på hur det faktiskt blir på den nya arbetsplatsen. HR-business partnern Klara beskriver hur det 

inte är helt klart vad som ingår i hennes nya tjänst: 

  
Jag var HR-stöd för chefer inom olika verksamheter, och där var jag involverad i allting. Alla 

processer egentligen, för mina organisationer. Här är man specialiserade sedan i höstas, så 

här finns det liksom en person som har huvudansvar för alla förhandlingar, en som har 

huvudansvar för rekrytering och ledarskapsutveckling, vi har rehabansvarig. Så jag och en 

kollega till är egentligen, vi har inget specialområde. Och jag kan tycka att... jag har nog haft 

lite utmaning i att hitta min roll i det. För liksom, vad hjälper man cheferna med om det finns 

någon annan egentligen som är ansvarig för förhandlingar, någon som är ansvarig för rehab 

och någon som är ansvarig för rekryteringen? Så att det är lite min utmaning, att hitta min 

roll i det. 
  

Detta handlar om att hitta sina arbetsuppgifter för att kunna känna sig meningsfull på jobbet. 

Enligt Wenger (1998, s. 173-175) är skapandet av meningsfullhet något som sker gemensamt 

genom delade aktiviteter och engagemang i varandra. För nyanställda tolkas det som att det 

behövs en viss mån klarhet gällande vad ens roll är för att uppnå detta engagemang och sådan 

meningsfullhet. Detta kan vidare förstås med vad Farnsworth et al. (2016, s. 143) beskriver om 

att det inom ett domain sker ett ständigt förhandlande av kompetens och vad som definierar 

dess identitet. Det förstås som att Klara inte blivit tillräckligt informerad om vad hennes 

kompetens inom HR-teamets domain ska vara. En annan vinkling gällande rollklarhet ger Anna, 

som beskriver hur hon känner sig begränsad av att hennes roll är så klar: 

  
Det känns som att det är såhär att, du måste sätta de här basfunktionerna och gör du det så är 

allt frid och fröjd och det behövs ingenting mera liksom. Och då jag som har jobbat väldigt 

länge och tycker att jag har mer att ge, har liksom nästan hållits ner, tryckts tillbaka liksom. 

Typ av rädsla liksom, jag vet inte om det finns från att folk har varit utbrända. Att man 

försöker hålla ner såhär för att man är rädd för att basfunktionerna inte ska funka. Och jag är 

liksom van vid att göra mer än så om man säger så. Så för mig har det varit lite dödande. 

Liksom jag vill göra det här och det här och bara ‘nej, du får inte’. 
  

På ett sätt uttrycker Klara en liknande ståndpunkt, i det att hon också gärna vill ha mer uppgifter 

och utmaningar. Däremot menar Klara att detta ska komma av tydligare direktiv från hennes 

kollegor och chef, medan Anna beskriver hur sådana direktiv varit begränsande. Gemensamt 

för dem båda är att de uttrycker att ledning och kollegor är högst delaktiga i bestämmandet av 

vad deras roller innebär. Detta kan förstås enligt hur Farnsworth et al. (2016, s. 145) beskriver 

hur nya medlemmar av ett community måste förhålla sig till vad ledare över kompetens 

uttrycker. Detta innebär att ledningen eller kollegor som arbetat längre på arbetsplatsen har 

företräde att bestämma vilka kompetenser och roller som är önskvärda. 

  

Ytterligare ett perspektiv kommer av logistikern Simon, som beskriver hur hans roll har en 

utstakad väg av naturen och därmed inte påverkas speciellt mycket av kollegor eller ledning. 

Det ligger också på honom själv att ta reda på vad detta innebär och vad hans arbetsuppgifter 

ska vara inom denna roll. Simon berättar: “Ja, precis, i och med att det är en specialistroll och 

en ledarroll. Så att det handlar väldigt mycket om att veta vad man ska informera sig om, så att 

man vet och förstår verksamheten tillräckligt bra utifrån det man håller på med. Och det ligger 

ju som på mitt eget bord kan man säga, utifrån då olika uppdragsbeskrivningar och sånt då som 

man kanske har fått serverade. Men annars handlar det mycket om att söka både information 
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och kontakter”. Detta går emot hur Farnsworth et al. (2016, s. 145) beskriver att det inom ett 

community finns personer som är ledare över kompetens och att nykomlingar måste förhålla 

sig till detta. För Simon är hans roll och vilka kompetenser som ska ingå i den något som han 

får förhandla på egen hand. 

  

I likhet med hur Simon beskriver att det inte funnits några oklarheter gällande sin roll på sin 

nya arbetsplats beskriver processoperatören Lars att hans arbetsuppgifter varit mycket klara 

redan från första dagarna när han gick en internutbildning. Till skillnad från Simons situation 

kommer detta dock uppifrån. Lars berättar: “I och med att vi, innan vi egentligen får komma ut 

och utföra våra arbetsmoment så måste vi gå igenom massa instruktioner egentligen. För att vi 

följer instruktioner i allt vi ska göra. Man får liksom inte göra hur man vill där nere i 

produktionen utan vi följer alltid instruktioner. Och sånt måste du sitta och läsa och du måste 

bli godkänd på massa prover och tester innan du får komma ut och börja jobba”. 

  

För läraren Monika handlar det istället om att kunna begränsa sig vid vad hennes roll innebär 

och att inte göra mer än rollen kräver: “...det var ingen som tvingade på mig det här på mitt 

förra jobb men det blev naturligt att jag tog för mig. Om ingen annan gjorde det så gjorde jag 

det. Men här har jag verkligen hållit tillbaka det här första året. Nu ska jag BARA undervisa. 

Inte någonting annat”. Vidare beskriver Monika också att professionen lärare för henne är en 

väldigt tydlig roll, det har bara varit svårt för henne att hålla sig till den: “Här är jag bara lärare. 

Och det är fantastiskt skönt! Och inte göra allt annat. För på andra så var jag ALLT. Jag var ju 

rektor vissa dagar, eller liksom du vet administratör, jag stod i fiket och jag städade, jag gjorde 

ALLT. Och här är jag lärare. Bara”. När Wenger talar om lärande beskriver han att det 

framförallt handlar om förhandling av mening och processen av att bli en specifik person i olika 

kontexter (Farnsworth et al. 2016, s. 145). Det tolkas som att Monika uttrycker hur hon 

förhandlar sin roll, sin mening och det lärande som sker när hon ämnar att hålla sig till att “bara” 

vara lärare. När Monika beskriver hur hon har hållit tillbaka för att hålla sig inom ramen för 

lärarrollen, så är det likt hur behandlingsassistenten Per talar kring sin roll: “Jag har inte valt 

vad jag vill än. Jag har inte riktigt valt min ambitionsnivå än”. Skillnaden är att det här inte 

finns en tydlig yttre föreställning om en profession som styr vad som ingår i rollen, till skillnad 

från läraryrket. När det istället kommer till inköparen Sara blir förhandlandet om hennes roll 

väldigt tydligt. Sara beskriver hur hon genom dialog med andra på företaget har blivit medveten 

om vad hennes roll är. Detta blir ett tydligt exempel på hur deltagande är grunden till kunskap, 

enligt hur Wenger (2000, s. 229) beskriver det. 

  

När det handlar om deltagande beskriver även andra nyanställda vad som blivit tydligt för dem 

när de försökt hitta en grupp eller försökt komma in i en grupp på sina nya arbetsplatser. En 

sådan aspekt är att flera nyanställda tycker att det inte har varit något problem att komma in i 

grupper och att hitta en grupp att vara del av, men de tror att det beror på att det inte är deras 

första jobb. Läraren Anna berättar: “Men jag tror också att eftersom jag är äldre och har jobbat 

längre och sådär att jag mycket snabbare kommit in på den här skolan, än på mina tidigare när 

jag har varit ny. Det är som att jag ändå såhär, nu aktivt gjort flera saker för att komma in 

liksom. Men det kan ju också varit för att jag har ju inte den här långa tiden på att liksom sega 

mig in, utan att det kanske bara blir det här i två år liksom”. Vidare beskriver Anna att hon nu 

känner sig trygg i att söka sig till personer både vad det gäller att arbeta med och för att fylla 

ett socialt behov. Att trygghet gällande att hitta eller komma in i en grupp har utvecklats över 

tid kan förstås i förhållande till dimensionen practice. Att utöva ett practice, som att vara lärare, 

innebär ett ständigt lärande som skapar en känsla av närvaro, identitet och tillhörighet till ett 

community (Snyder & de Souza Briggs 2003, s. 9). Det tolkas som att nyanställda med tidigare 
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erfarenhet av en practice kan ta med sig dessa känslor till nästa arbetsplats för att lättare komma 

in i den nya gruppen. 

  

Klimatet på arbetsplatsen är också en faktor som påverkar hur lätt det är att komma in i nya 

grupper. Detta uttrycks av de nyanställda som att det finns en startsträcka för medarbetarna på 

företagen för att acceptera och börja vara öppna mot nyanställda. Sara berättar hur det var när 

hon började på byggföretaget och att hennes arbetskollegor inte var så inbjudande som hon 

önskat: “Men det var ganska bristfälligt i början, men det kom liksom. Det var som en tid, 

kanske några veckor då det var som att man bara hängde med. Och så sen kom jag då in och 

lärde känna dem. Men det är, ja, jag vet inte. Jag tror att de skulle behandlat vem som helst så”. 

Även läraren Monika beskriver att det tog ett tag innan andra anställda tog sig tiden att lära 

känna de nyanställda. Hon beskriver det som att alla var väldigt välkomnande, men att de inte 

riktigt orkade vara sociala och “ta in” de nyanställda. Detta visade sig genom att om och om 

igen fråga vad hon heter, vilka ämnen hon undervisar i och vilket arbetslag hon arbetar i. Detta 

kan tolkas som att medarbetarna på skolan behöver bli medvetna om att Monika är en del av 

deras praktik, eftersom det enligt Wenger (2010, s. 125) är genom en delad praktik som 

gränserna för ett community blir klara. Det förstås vidare som att för att vara riktigt inbjudande 

behöver medlemmar av ett community försäkra sig om deras delade praktik. För 

behandlingsassistenten Per blev det tydligt att det fanns en ambivalens gällande hans tillträde. 

Detta då hans ingång i arbetslaget innebar stora schemamässiga förändringar för de andra 

anställda, Per berättar hur han har tacklat detta: “Men då tänkte jag såhär ‘Jaja, men ni har 

jobbat ihop i tio år, någon ska sluta, jag ska komma in, det kommer bli nytt’. Jag sa ingenting 

om det heller, så. Men man får ju räkna med att det kommer ju inte att vara som det har varit. 

Så det har nog varit lite jobbigt för vissa. För vissa är det fortfarande jobbigt liksom”. För Sara 

handlade den första tiden inte endast om att företaget inte var öppna och inbjudande, utan också 

att hon själv hade fullt upp med att fokusera på arbetsuppgifterna den första tiden: “Jag tror att 

det är det jag fokuserade på primärt, inte ‘nu ska jag skaffa liksom så många kompisar som 

möjligt på jobbet och få liksom en trevlig tillvaro’. Det blev sekundärt, för mig mitt första jobb 

i alla fall”. 

  

Vidare visar utsagorna även andra aspekter som påverkar att vissa grupper inte uppfattas som 

inbjudande och välkomnande. För HR-business partnern Klara har det inte varit helt självklart 

att hitta möjligheter för att vara social med sina arbetskollegor, detta på grund av att det helt 

enkelt inte finns tid. Vidare beskriver hon även att det inte finns tid eller engagemang för att få 

henne integrerad i själva arbetet och den praktik som hon och kollegorna delar: “Jag behöver 

lära mig [företagets] specifika saker, men det är inte alltid det utrymmet finns. Och jag försöker 

såklart boka möten med dem, och man har ganska dålig respekt för varandras tid här. Det är 

inte jag van vid.” Att de inte avvarar tid för att inkludera Klara i de företagsspecifika uppgifterna 

tolkas som ett utestängande från det community som hon försöker bli en del av. Snyder och 

Wenger (2010, s. 110) beskriver att det är genom delandet och utövandet av en practice som ett 

community samlas. Vidare uttrycker Snyder & de Souza Briggs (2003, s. 9) att det är sådana 

delade aktiviteter som skapar närvaro och en känsla av tillhörighet. Det tolkas som att det finns 

en risk att det blir bristande i Klaras fall. För läraren Anna har det snarare handlat om att vissa 

specifika grupper inte har varit inkluderande och välkomnande på hennes arbetsplats. Anna 

beskriver hur hon från en speciell grupp får “negativa vibbar” och identifierar att det kan bero 

på att gruppen består av medarbetare på skolan som inte är lärare. Detta kan förstås som att den 

grupp som skickar “negativa vibbar” gör det som en reaktion på att de inte är är en del av det 

community som lärarna är en del av genom sin profession och den practice de utövar. 
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Vidare beskriver flera av de nyanställda att de har skapat tighta grupper, vilka snarare har 

uppkommit av delad lokalitet eller delade arbetstider. Detta skapande av grupper kan förstås i 

förhållande till hur Wenger (1998, s. 173-175) ser på att tillhörighet kan skapas genom 

delaktighet och engagemang. Monika beskriver hur hennes arbetsgrupp blivit tight eftersom de 

delar ett arbetsrum, Lars som arbetar skift beskriver hur de som delar skift blivit som en liten 

familj och Sara beskriver att hon ingår i en liten avdelning som också blivit som en familj. Både 

Monika, Lars och Sara, men även Simon uttrycker hur detta sker eftersom det är en stor 

organisation eller ett stort företag som de arbetar på, och att det då blir naturligt att hitta mindre 

grupper att identifiera sig med. Simon beskriver det såhär: 

  
Och intrycket där blir ju att, ju större det är, ju mer funktionaliserat det är och att man inte 

sitter kanske i ett öppet landskap allihop, desto mindre kontakter har man ju procentuellt sett 

på ett bolag. Det finns ganska mycket folk som man egentligen aldrig kommer komma i 

kontakt med. Och det kände jag redan från början, att det blir lätt så med stora bolag att, okej, 

här kommer man hitta sin ”klick”. Sen kommer man utöka, ganska stort, men man kommer 

ju inte känna allihop. 
  

Att stora företag skapar möjlighet och nödvändighet för gruppbildande bekräftas av Per som 

arbetar på ett stödboende med fyra andra fast anställda i sitt arbetslag. Han beskriver att han 

inte riktigt kan identifiera sig med de fyra vilket innebär att inga andra möjligheter till att skapa 

eller hitta en grupp finns. Anders som arbetar i samma arbetslag uttrycker att det handlar om 

att acceptera att människor är olika och menar att en grupp aldrig kan bli 100% överens. Denna 

synpunkt hade eventuellt påverkats av att arbeta med fler anställda, där det finns en möjlighet 

att hitta andra som man upplever sig passa bättre med. Att Per och Anders inte har möjlighet 

att skapa grupper kan minska möjligheten att hitta likasinnade, men behovet att skapa grupper 

kanske egentligen inte finns. Detta tolkas som att det kan vara svårare att känna tillhörighet på 

ett stort företag eftersom alla inte kan vara engagerade i samma saker. Därmed finns ett behov 

av att skapa mindre grupper att känna tillhörighet till. Detta enligt hur Wenger (1998, s. 173-

175) beskriver att engagemang kan skapa tillhörighet genom att göra saker tillsammans, prata 

och hjälpa varandra. 

  

Genomgående i utsagorna framgår att det ligger mycket på den nyanställda som individ att hitta 

möjligheter för att umgås och kunna komma in i en grupp. Läraren Anna berättar: 

  
Ja, men det kanske är lite det här med att man får TA SIG in i vissa sammanhang. Nej, men 

alltså det är ju såhär informella, naturligtvis sammanhang tror jag på alla arbetsplatser och 

då var det någon som till och med nämnde såhär att ‘Ja, men det är ett gäng som brukar 

träffas i stora personalrummet runt halv tio på morgnarna och fika’. Och det här kanske jag 

fick höra efter ett halvår. Nä, men alltså jag kanske hade upptäckt det lite tidigare själv. Men 

om man inte får, att någon berättar det, då kanske man inte liksom fattar att ja, men det är ju 

smart att gå dit och sätta sig i soffan då. 
  

Processoperatören Lars beskriver också att det ofta kan handla om att bjuda in sig själv och att 

ta initiativ, men menar också att han nog har blivit mer omhändertagen än vad han kanske först 

varit medveten om. Han upplever det som att det är allas gemensamma mål att de nya ska 

komma in i gruppen. Även Simon beskriver hur han är en social och utåtriktad person, men 

också att det varit viktigt att ta initiativ och bjuda in sig själv. Detta initiativtagande tolkas som 

att det är ett försök att bli en specifik person i kontexten av den nya arbetsplatsen. Farnsworth 

et al. (2016, s. 145) beskriver att processen av att bli en specifik person i en viss kontext handlar 

om att förhandla om mening. Alla nyanställda har dock inte aktivt valt att försöka vara en del 

av sådant förhandlande. Per beskriver att han istället aktivt tog en tillbakadragen inställning: 

“Väldigt tillbakadragen tror jag att jag var med flit. Att inte kliva på allt för mycket. Inte, ‘ah, 
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men det här vet jag, det här kan jag’, eller ‘den här idén har jag’. Jag var väldigt liksom 

tillbakadragen”. 

  

Det är också tydligt i utsagorna att inte alla vill bli kompis med sina kollegor och tycker att de 

fyller sitt sociala behov på annat håll. Behandlingsassistenten Per uttrycker att han tycker att 

det vore kul om han kunde träffa kompisar på arbetsplatsen, men att det inte har blivit så för att 

de han arbetar med är så olika honom. Flera av de nyanställda pekar också på att de har familj 

och uttrycker att “den tiden är över”. Anders berättar hur han ser på det: “Vi som är lite äldre 

har gått förbi den där perioden. Det var bättre kontakt på fritiden efter jobbet, men just nu, nej”. 

En genomgående uppfattning verkar även vara att det är när man har arbetat länge på ett ställe 

som man börjar umgås med sina arbetskollegor på fritiden. Detta uttrycks till exempel av 

Monika: “Man brukar ju göra det efter ett tag kanske men inte än så länge”. Dessa utsagor pekar 

på att när tillhörighet skapas av engagemang innebär det inte att känslan av tillhörighet följer 

med medarbetare även utanför arbetet. Det tolkas som att engagemang är den formen av 

tillhörighet som är dominant på arbetsplatser (Wenger 2000 s. 227-228). Att det i så fall är med 

tiden som man börjar umgås på en arbetsplats kan tolkas som att då utvecklas 

tillhörighetsformen föreställning, vilken enligt Wenger handlar om att sätta sig själv i ett 

sammanhang och reflektera över sin arbetssituation. Detta förstås som något som skulle leda 

till större behov av att umgås utanför arbetsplatsen. 

  

På frågan om det finns fasta rutiner på de nyanställdas arbetsplatser och om rutinerna följs har 

de nyanställda uppgett varierande svar. De arbetsplatser där det finns tydliga rutiner och 

riktlinjer tolkas ha en klart definierad practice, medan de med otydligare rutiner tolkas ha en 

svagare practice. En otydlighet gällande practice kan leda till lägre motivation hos 

medarbetarna och därmed ett svagare community (Snyder & de Souza Briggs 2003, s. 9-10). 

Exempelvis så säger samtliga anställda på läkemedelsföretaget, logistikern Simon, 

processoperatören Lars och HR-business partnern Klara att det finns tydliga riktlinjer, 

kvalitetssystem och instruktioner att följa. Klara menar att det inte finns utrymme att hitta på 

saker och ting, och Simon säger i linje med detta att man förväntas göra det man blir tillsagd 

vilket också beror på att organisationens regler regleras av myndigheter. Detta tyder på ett starkt 

community på läkemedelsföretaget tack vare en tydlig practice. 

  

Behandlingsassistenterna Per och Anders uppger båda att det finns rutiner men att uppgifterna 

ändå utförs olika av olika medarbetare. Per berättar: “Det finns massa rutiner i och med att, 

alltså brukarna har ju rutiner. Så att de finns ju. Det finns ju jättemånga. Ja, visst, vi har massa 

med rutiner här också, men det är liksom sådära. Det är inga rutiner som är så kanske 

superduperviktiga. Jag tycker ganska mycket att det kan vara såhär storm i ett vattenglas här”. 

Det här tolkas som att samarbetet inte alltid är bra och detta på grund av att det finns en 

otydlighet gällande de metoder som ingår i arbetsplatsens practice (Snyder & Wenger 2010, s. 

110). Anders tycker att rutinerna är viktiga att utföra men att det inte är lika viktigt hur de utförs: 

“Att följa något som är skriftligt, det kan man göra. Men man kanske inte gör på samma sätt 

men huvudsaken det blir gjort. Jag kan kanske ta promenaden söderut men en annan tar norr, 

och någon kanske städar köket först och någon annan tar toaletten. Huvudsaken det blir gjort”. 

Inköparen Sara uttrycker sig liknande gällande rutiner och utförandet av arbetsuppgifter: “Det 

finns övergripande processer för hur man ska jobba, men på min avdelning som är ganska 

nystartad så följer vi inte alltid de processerna. Så att jag, övergripande skulle jag säga att det 

finns men inte i detalj, det är ganska mycket individbaserat hur man gör”. Dessa två berättelser 

tolkas som att arbetsplatsernas practice är föränderlig och inte fast definierad, vilket kan 

påverka styrkan i ett community negativt (Snyder & de Souza Briggs 2003, s. 9-10). 
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Snyder och Wenger menar att communities of practice inte ersätter de formella strukturerna 

inom en organisation eller ett företag då dessa är viktiga ur service- och kvalitetsaspekter. 

Däremot ser communities of practice till att lärande och nyskapande sker över de formella 

gränserna, då de fungerar som broar för att dela kunskaper (2010, s. 110-111). Detta 

brobyggande kommer fram som samarbete och informationsdelande i de nyanställdas utsagor. 

Processoperatören Lars berättar om ett gott samarbete mellan olika befattningar på företaget: 

  
Alla vill att du ska fråga, så är det. Så jo självklart, alla hjälps åt. Det är någonting som är 

otroligt, det är en väldigt stark sammanhållning på det sättet. verkligen. Det är klart, jo 

självklart du kan fråga allt ifrån ingenjörer, till kemister, till folk som jobbar på fyllningen, 

beredningen. Alltså alla verkligen hjälps åt. Och stannar och frågar, och är det så att inte dom 

vet då hänvisar dom till någon som vet. 
  

Här framgår tydligt hur man hjälper varandra över de formella organisationsgränserna. På 

byggföretaget där Sara arbetar som inköpare är chefen noggrann med att se till att medarbetarna 

ska samarbeta med varandra: 

  
Och min nya chef är väldigt angelägen om att man ska dela erfarenheter, så han har liksom 

listor där man skriver upp så här. Men du ska skriva upp vad du håller på med för inköp och 

sen så går man igenom de har inköpen tillsammans. Och så kan man prata såhär, ‘ja, men du 

köper också dörrar. Hur har du tänkt? Vilka har du kollat med?’ Och det tycker jag är 

superbra. För man lär sig mycket mer om man tar hjälp av någon som redan har gjort det än 

att jag ska behöva uppfinna hjulet på nytt. Men det är väldigt öppet klimat tycker jag med 

frågor, alltså generellt. Man kan fråga vem som helst. 
  

Detta tolkas som att chefen är delaktig i att bygga broar över de formella 

organisationsgränserna, men även som att medarbetarna på arbetsplatsen ser samarbete som en 

nyckel för att öka den kollektiva kunskapen. Både Lars och Saras utsagor vittnar om ett frivilligt 

engagemang från medarbetarna som gör att ett community kan utvecklas (Snyder & Wenger 

2010, s. 110-111). På skolan där läraren Anna arbetar får man anstränga sig mer om man vill få 

till ett samarbete över arbetslagen, vilket kan liknas vid formella gränser. Detta tolkas i motsats 

till de två föregående utsagorna som att organisationen inte värnar om samarbete och kollektiv 

kunskapsutveckling på samma sätt. Anna berättar: 

  
Jag är väl van vid att samarbeta otroligt mycket över ämnen, tvärvetenskapligt. Och här så 

är det inte, det finns inte en sådan tradition. Som jag kan verkligen sakna. Det är ju väldigt 

mycket, det kan ju vara isolerade öar eller vad man ska säga. Men jag tycker ändå att den här 

skolan, i och med att den är så pass stor, att det finns ju de som vill samarbeta, så det går ju 

att hitta det. Men då måste man ju, man måste ta sig fram dit själv. Det finns ingen bra 

organisation för det. Men jag tycker att jag har hittat sådana, bara på den här tiden då så att 

det går ju att göra det om man vill. Men jag tycker inte att organisationen hjälper till för det. 
  

Detta tolkas som att det är svårare att utbyta erfarenheter med kollegor på Annas arbetsplats än 

på Lars och Saras. Något som kan liknas vid ett svagare community då det är svårare att ta del 

av de övriga medarbetarnas perspektiv och kunskaper. Därmed finns mindre möjlighet till 

samarbete och lärande mellan medarbetarna (Snyder & Wenger 2010, s. 110). 

  

När de nyanställda får frågan om företaget blivit en del av deras identitet svarade alla i termer 

av att anse att arbetet är betydelsefullt eller att identifiera sig med den övriga personalen (eller 

inte göra det). Läraren Monika säger att arbetsplatsen blivit en del av hennes identitet eftersom 

att hon trivs bra och för att hon känner att hon passar in. Hon säger att hon både passar in bland 

personalen då de alla har en akademisk bakgrund, men även att hon skulle kunna se sig själv 

som en elev på skolan. Logistikern Simon svarar såhär: 
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Men det får man väl ändå säga. Det ska man väl ändå göra, det tycker jag ändå ingår i.. Om 

man har rollen som man lägger ner ganska mycket energi och tid på saker och så, man brinner 

ju för det nånstans och man skapar ju den gnistan själv nånstans också av olika anledningar 

och intresse då. Så att ja, nu är det ju så, det är ju en stor del av det man gör under veckorna 

och dagarna och så, så att då blir det det naturligt. 
  

Simon menar att intresset och tiden man lägger ner gör att företaget blir en del av ens identitet. 

Processoperatören Lars säger att han identifierar sig med företaget, att han har roligt på jobbet 

samtidigt som han känner att han gör något betydelsefullt. Dessa utsagor tolkas som att man ser 

sin arbetsplats som en domain som man samlas kring och identifierar sig med. Detta beror dels 

på att man anser att man gör ett betydelsefullt arbete men även att man trivs och spenderar 

mycket tid på jobbet. Det tolkas som att de nyanställda har en passion för denna domain och att 

de utgör en del i deras personliga identitet (Snyder & Wenger 2010, s. 110). Inköparen Sara 

säger även hon att företaget blivit en del av hennes identitet. Något som skiljer sig från de tre 

föregående utsagorna är att hon beskriver en anpassning. Hon berättar att det finns en skämtsam 

och rak jargong på företaget, och att man måste anpassa sig till den för att klara av det och passa 

in. Saras berättelse tolkas som ett förhandlande om mening där hon har förändrats för att skapa 

sig en identitet på arbetsplatsen, och att den anpassningen varit nödvändig för att trivas i den 

specifika sociala kontexten (Snyder & Wenger 2010, s. 110). 

  

Klara som är HR-business partner har varit anställd på läkemedelsföretaget i sex veckor vid 

intervjutillfället. Hon säger att det är lite tidigt att säga att hon identifierar sig med företaget, 

men att hon i alla fall kan känna att hon accepterar hur det är på den här arbetsplatsen. Även 

läraren Anna tycker att det är lite tidigt att säga om hon identifierar sig med företaget eller inte, 

och menar att det kanske hon märker när hon byter arbetsplats. Dessa två utsagor tolkas som 

att förhandlandet om mening fortfarande är en pågående process, och att man därmed inte 

kommit fram till vad ens identitet är och hur man ska förhålla sig till den nya sociala kontexten 

(Snyder & Wenger 2010, s. 110). 

  

Behandlingsassistenten Per uttrycker sig på ett sätt som kan förstås som att något försök till 

skapande av identitet i den nya sociala kontexten aldrig skett: “Nej. Nej. Jag tror inte någon 

arbetsplats har blivit en del av min identitet”. Han fortsätter och uttrycker att han inte kan 

identifiera sig med sina medarbetare, och att det är en stämning som han inte passar in i på 

arbetsplatsen: “Man kan va trettio år och tant, men man kan också vara 50 och ganska 

ungdomlig”. Detta tolkas som att Per inte är intresserad av att förhandla om mening och därmed 

inte är öppen för lärande eller förändring på ett identitetsskapande plan (Snyder & Wenger 

2010, s. 110). 

  

När det kommer till företagets värderingar så varierar utsagorna gällande hur medvetna de 

nyanställda är om dem och även hur mycket de tycker att de spelar roll. För inköparen Sara är 

hennes företags värderingar viktiga, något hon tagit till sig och också något som kan få henne 

att vilja stanna inom företaget. Sådana värderingar är framförallt att företaget tar hand om sina 

anställda och att det visar sig i att många väljer att stanna och utvecklas inom företaget. Detta 

kan tolkas som att ledarna för det community hon ingår i har gjort ett bra jobb med att skapa en 

miljö för att integritet och kapacitet ska behållas inom företaget. Detta enligt vad Snyder och 

Briggs (2003, s. 7-8) beskriver som effektivt ledarskap inom communities. Klara beskriver 

däremot att hon är medveten om vilka värderingar som företaget har, men upplever att det är 

liknande som på andra företag hon har arbetat vid och att dessa nästan har blivit självklara för 

henne. Även logistikern Simon uttrycker att han snarare kör sitt eget race än att ha tagit till sig 

företagets värderingar. Han menar att det snarare är så att han har lärt sig strategier för att 
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hantera olika situationer inom arbetet. Detta kan förstås som att Klara och Simon agerar utefter 

värderingar som går över formella gränser och att de ingår i ett större community. Snyder och 

Wenger (2010, s. 110-111) beskriver att communities kan bygga broar över formella 

organisationsgränser och ta med kunskaper och färdigheter över organisationsgränser. För Lars, 

som arbetar på samma läkemedelsföretag, var det snarare omvänt gällande värderingarna på 

företaget. Han hade sökt mycket information om företaget och vad det stod för innan och det 

var det som fick honom att söka jobbet från första början. Lars beskriver även att han upplever 

att värderingarna för företaget speglas i arbetet: 

  
Vi alla jobbar med samma sak, vi jobbar mot samma mål mot samma förutsättningar och vi 

vill hela tiden utvecklas och göra bättre ifrån oss. Och jag tror att, det märks verkligen att 

alla känner av det här att vi gör samma sak. Det är inte så att jag gör en sak och någon annan 

gör en annan sak också tävlar vi om det liksom. Och då blir det väldigt, jargongen blir väldigt 

avslappnad och ödmjuk. Så har jag upplevt det i alla fall. 
  

I Lars fall kan det förstås som att han upplever en stark passion för det domain han arbetar inom. 

Enligt Snyder och Wenger (2016, s. 143) är passion för ens domain grundläggande för ett 

community of practice, det definierar dess identitet och vad som blir viktigt för det. Detta blir 

tydligt när Lars berättar att värderingarna följer med även i det dagliga arbetet. 

 

Sammanfattning av resultat och analys 
För att summera kan man säga att resultatet visar en stor variation gällande de olika faserna av 

socialisation. Något som genomsyrar samtliga faser är tillhörighet genom engagemang och 

förhandlande om mening. Förväntningsfasen karaktäriseras av nyanställdas olika variationer 

gällande informationssökande och hur det skapar meningsfullhet, samt hur deras tidigare arbete 

påverkar hur de uppfattar den nya arbetsplatsen och den tillhörighet som skapas där. Nästa fas 

kallas mötesfasen och här skapas tillhörighet genom att lära sig om praktiska saker gällande 

arbetet, men också genom ömsesidigt engagemang som ledarna inom företagen blivit 

frontfigurer för. Denna fas kännetecknas även av ett förhandlande om kompetenser och att 

organisationen införlivar sina värderingar, vilket skapar en stark känsla inom ett community. 

Slutligen handlar mötesfasen om ett förhandlande av identitet som ofta sker i förhållande till 

olika nyckelpersoner som varit kända för den nyanställda sedan tidigare. I den sista fasen, som 

kallas förvärvsfasen, hamnar den största mängden av resultat och analys. Det handlar här 

mycket om hur den nyanställda på olika sätt förhåller sig till rollklarhet och hur detta är en 

faktor som skapar meningsfullhet och förhandlande gällande vad som anses som kompetens. 

Förvärvsfasen handlar också om hur en nyanställd går igenom en process av att bli en specifik 

person i en viss kontext och att detta handlar om ett förhandlande om mening, vilket förstås 

enligt hur de nyanställda beskriver att det krävs att de är initiativtagande och att de bjuder in 

sig själva. Att förhandla om mening blir också tydligt när de nyanställda får frågan om de 

identifierar sig med deras nya arbetsplats. Vidare handlar denna fas av socialisation om att hitta 

en grupp eller att komma in i en grupp på sin nya arbetsplats, vilket framförallt händer genom 

att skapa en uppfattning om att man delar practice samt genom engagemang. När det finns en 

otydlighet gällande vad som är det practice som utövas kan det leda till ett svagare community, 

vilket de nyanställda beskriver enligt de rutiner som finns och huruvida de följs eller ej. 

Slutligen handlar förvärvsfasen om de olika sätt som värderingar införlivas hos de nyanställda. 

Detta kan ske genom att ledare skapar en miljö för att integritet och kapacitet ska hållas inom 

företaget, men också genom att ha en grundläggande passion för det domain som företaget eller 

organisationen arbetar inom.  

 

Diskussion 
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Intervjuerna som gjorts ämnar besvara frågeställningarna: Hur uppfattar nyanställda 

socialisationen in i en arbetsgemenskap? samt Vilka variationer finns gällande nyanställdas 

uppfattningar av socialisationen in i en arbetsgemenskap? Svaren har tolkats med lärteorin 

communities of practice.  

 

Faktorer på individnivå 

De nyanställda beskriver hur de har sökt information om den arbetsplats som de har börjat 

arbeta på och detta förstås som en åtgärd för att skapa meningsfullhet. Detta har förekommit 

med flera olika strategier, vilket stämmer överens med den tidigare forskningen av Ardts et al. 

(2001, s. 160). Däremot är inte det uttalat mest vanliga sättet att göra sådant 

informationssökande att observera andra, enligt hur Ardts et al. (2001, s. 160) beskriver detta. 

Att informationssökande är en del av vad Klein och Heuser (2008, s. 291) beskriver som 

newcomer proactivity blir dock tydligt av våra resultat, framförallt genom vad de beskriver som 

förebyggande åtgärder för att få information om sin nya arbetsplats. Våra resultat bekräftar 

också forskning av Klein och Heuser (2008, s. 293) som visar att flera olika faktorer spelar roll 

gällande hur nyanställda väljer att söka information. Det tydligaste exemplet på det från 

resultaten kommer från läkemedelsföretaget i förhållande till faktorn organisatorisk kontext. 

Processoperatören Lars beskriver hur han alltid kan fråga medarbetare och att folk alltid tar sig 

tid till att svara. Detta i förhållande till Klara som arbetar som HR-business partner på samma 

företag och beskriver en hårt pressad arbetsgrupp där frågor inte riktigt hinns med. 

  

Tidigare arbeten har också påverkat de nyanställdas förhållningssätt till deras nya arbetsplats. 

Det påverkar deras känsla av tillhörighet genom att de reflekterar gällande deras nuvarande 

situation i förhållande till den gamla. Nyanställda Sara uttrycker även hur olika arbeten innebär 

att ta olika roller i olika kontexter, vilket förstås som ett förhandlande om mening. Detta kan 

förstås som att det motsäger tidigare forskning av Becker och Connor (2005, s. 111-113). De 

menar att personer på en arbetsplats tenderar att likna varandra antingen på grund av 

socialisationen som sker på arbetet, eller beroende på att de liknar varandra sedan innan. Den 

socialisation som sker på arbetet är dock dominant. Resultaten presenterade ovan visar att det 

som sker är ett mellanting eller en kombination av de båda. Detta genom att de nyanställda 

förstår sin nuvarande situation i förhållande till sin gamla, samt reflekterar över hur deras 

tidigare arbeten påverkar deras uppfattning om sitt nuvarande arbete. 

  

Under introduktionen har de intervjuade nyanställda fått information om organisationens 

visioner, struktur samt en rundtur för att på detta sätt bekanta sig med organisationen. Flera av 

de intervjuade uttryckte att den praktiska informationen de första dagarna skapar en känsla av 

trygghet. Detta går i linje med den tidigare forskning som visat att organisationen lägger stor 

vikt vid formella regler samt att accepterandet av dem utgör en stor del av den nyanställdas 

acklimatisering och anpassning (Klein & Heuser 2008, s. 307-308). Läraren Anna uttrycker att 

organisationen borde jobba annorlunda gällande samarbeten över arbetslagen, och hon ska även 

lämna arbetsplatsen efter terminens slut. Detta kan förstås som att hon inte accepterat 

organisationens formella regler och inte riktigt vill anpassa sig efter dem. Tidigare forskning av 

Adkins (1995, s. 855) visar att tidigare yrkeserfarenhet inom området inte påverkar hur bra den 

nyanställda anpassar sig. Dock kan den tidigare yrkeserfarenheten göra att negativa aspekter 

blir tydligare för den nyanställda och att hen därför väljer att lämna. Denna forskning bekräftas 

av Annas utsaga, då hon arbetat som lärare i många år och bestämt sig för att lämna den nya 

arbetsplatsen och gå tillbaka till den gamla. 

  

Framförallt HR-business partnern Klara och behandlingsassistenten Anders uttrycker att de 

känner en osäkerhet gällande sin roll som nykomlingar på arbetsplatsen och att de vill visa att 
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de kan prestera bra. Detta ses i ljuset av hur Klein och Heuser (2008, s. 283-284) talar om att 

nykomlingar ofta känner sig osäkra och tveksamma, och att det är genom att delta i 

informationsgivande aktiviteter dessa känslor ska minska. De nyanställda uttrycker att de vill 

bevisa att de är kompetenta, samtidigt som de är extra försiktiga och inte vill att något blir fel. 

Klara säger att hon är beroende av sina kollegors kunskap och att söka information, något som 

förstås som att det inte finns aktiviteter att delta i för att minska osäkerheten, utan att det ligger 

på individen själv att söka denna information. 

 

Gällande att komma in i arbetsgemenskapen visar resultaten att de nyanställda upplever att de 

själva tagit initiativ för att komma in i arbetsgemenskapen. Processoperatören Lars säger att 

han är en utåtriktad person och att det därför inte är några större problem för honom, ett sätt 

som även logistikern Simon beskriver sig själv på. Per är den enda som uppger att han avsiktligt 

hade en mer tillbakadragen framtoning när han började på arbetsplatsen. Samtliga av dessa 

personer upplevdes som extroverta vid intervjutillfällena. Klein och Heusers (2008, s. 292-293) 

forskning menar att extroverta personer deltar mer i relationsbyggande aktiviteter, något som 

stämmer in på Lars och Simons utsagor men inte på Per. 

 

Faktorer på organisationsnivå 

Klein och Heuser (2008, s. 306-307) beskriver socialisering som en mekanism för överföring 

av organisatorisk kultur, vilket sker genom acceptans och införlivande av organisationens 

normer och värderingar. Denna acceptans menar de är en nyckel för engagemang. Ardts et al. 

(2001, s. 162) menar att det framförallt är det medvetet planerade instrumenten för socialisation 

som kan gynna organisationen, exempelvis introduktionsprogram och utbildning. 

Introduktionsprogram skapar lojalitet, identifiering med organisationen och förmedling av 

värderingar. Ofta anser de nyanställda dock att sociala praktiker är mer värdefulla för deras 

socialisering än de planerade socialiseringsinstrumenten. Forskning visar som sagt att de 

planerade instrumenten är de som gynnar organisationen mest då de leder till högre 

engagemang och större sannolikhet att stanna inom organisationen. Resultaten i denna studie 

både bekräftar och motsäger detta. Flera av de intervjuade har uttryckt hur företaget försökt 

införliva organisationens värderingar under introduktionen. Vilket har varit introduktioner som 

kan beskrivas som institutionaliserade. Läraren Monika och läraren Anna har genomgått samma 

introduktionsdagar och har båda uttryckt sig positivt om dem. Monika identifierar sig med 

skolan och tycker att introduktionen var väldigt bra. Inköparen Sara och HR-business partnern 

Klara är även de mycket positiva till respektive organisations värderingar och beskriver hur de 

tydligt förmedlats under introduktionen. Detta motsäger att nyanställda värdesätter sociala 

praktiker högre än planerade socialiseringsinstrument. Det bekräftar dock att införlivandet av 

värderingar skapar ett engagemang. Vilket illustreras genom att Sara ställer sig positiv till att 

organisationen hellre vill att man flyttas internt än byter arbetsplats och Klara som har tagit till 

sig värderingarna. Det illustreras även genom Monika som trivs mycket bra och menar att hon 

själv skulle kunnat varit en elev på skolan samt passar bra in bland personalen. Anna som 

däremot är tveksam till om hon identifierar sig med skolan ämnar lämna arbetsplatsen, vilket 

motsäger forskningen av Ardts et al. som hävdar att introduktionsprogram skapar lojalitet och 

identifiering med organisationen. 

  

Resultaten visar att alla nyanställda förutom Per har haft olika ledare som välkomnat dem på 

ett bra sätt. Detta har tolkats som ett sätt för ledarna att skapa goda relationer och engagemang 

som bidrar till tillhörighet, såväl som att det skapar känslor av förtroende och öppenhet. Det 

förstås också som en effektiv ledarstil å organisationens vägnar då det kan bidra till att behålla 

kapacitet och integritet inom ett community. Detta kan förstås i förhållande till studien av Ardts 

et al. (2001, s. 162) som visar att nyanställda med en mentor socialiseras bättre än de utan en 
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mentor. De nyanställda som uttrycker att ledare på deras nya arbetsplats varit speciellt 

välkomnande har också beskrivit att detta yttrat sig med en tydlig plan för introduktionen. Det 

kan tolkas som att de fått ett bemötande av ledning i form av den socialisationstaktik som kallas 

fast. Ardts et al. (2001, s. 160-161) beskriver den fasta taktiken som att den innebär att det 

kommuniceras en tydlig plan och ett schema för introduktionen. Mer övergripande handlar detta 

om en institutionaliserad socialisation. 

  

Denna studies resultat visar på vikten för den nyanställda av att ha redan kända nyckelpersoner 

tillgängliga. Det uppfattas som lättare att komma in i en ny kontext om man också har någon 

man redan känner som man kan gå till för information, för att ventilera eller för att komma in i 

gemenskapen. Vidare förstås det som att det blir lättare att förhandla sin identitet i förhållande 

till någon man redan känner. Detta faller i linje med studien av Ardts et al. (2001, s. 162) som 

visar att det mest gynnande för socialisation enligt nyanställda är sociala praktiker. Resultaten 

gällande nyckelpersoner bekräftar alltså vikten av informell socialisation. Vidare bekräftar våra 

resultat det Klein och Heuser (2008, s. 288) beskriver gällande sociala agenter. Det är personer 

som kan ge information, fungera som förebilder och ge en känsla av socialt godkännande. Deras 

studie visar att sociala agenter kan hjälpa nyanställda att få förståelse för och utveckla sin 

identitet i den nya kontexten. Våra resultat visar även att redan kända nyckelpersoner kan lätta 

nervositeten som kan uppstå av den nya sociala situationen som nyanställda ska bli en del av. 

Detta bekräftar återigen vad Klein och Heuser (2008, s. 288) beskriver om nyckelpersoner. När 

det kommer till socialisationstaktikerna som beskrivs av Ardts et al. (2001, s. 160-161) förstås 

vikten av nyckelpersoner som en seriell socialisationstaktik, vilket innebär en tillgång till 

erfarna organisationsmedlemmar som förebilder för den nyanställda. 

  

Respondenterna har varit anställda varierande tid vid intervjutillfället, allt från 6 veckor till 11 

månader. Tiden man varit anställd verkar dock inte vara den gemensamma nämnaren för 

huruvida man identifierar sig med företaget och hur väl man trivs. Något som verkar spela större 

roll är hur väl man blivit omhändertagen de första dagarna genom en introduktion. 

Behandlingsassistenterna Per och Anders har varit anställda i 8 månader vid intervjutillfället. 

Anders berättar att han fick gå dubbel med en person under sin introduktion och han säger även 

att han trivs bra på arbetsplatsen. Per å andra sidan beskriver hur han snarare kastades in i 

arbetsuppgifterna, och är den som utmärker sig i avseendet att han svarar bestämt nej på frågan 

om arbetsplatsen blivit en del av hans identitet. Han beskriver även att han inte känner någon 

samhörighet med sina kollegor. Inköparen Sara har varit anställd i 11 månader vid 

intervjutillfället och är klart positiv till att identifiera sig med företaget samt trivs bra med sina 

kollegor. Hon var även mycket nöjd med sin introduktion och kände sig väl omhändertagen. 

Klara som är HR-business partner har varit anställd i 6 veckor när hon intervjuas. Hon beskriver 

att hon fick en bra introduktion och kände sig väldigt välkommen tack vare blommor på 

kontorsbordet och att kollegor kom och hälsade på henne. Hon säger att det är för tidigt att svara 

på om hon identifierar sig med företaget men tror att det kommer med tiden. Detta skiljer sig 

markant från Per som trots att han varit anställd längre tid svarar bestämt nej på den frågan. 

Detta bekräftar Klein och Heusers (2008, s. 280) tidigare forskning som menar att inträdet i en 

ny organisation är en kritisk period för en lyckad organisationssocialisation. Hatmaker (2015, 

s. 1147) menar att den nyanställda är som mest formbar under den första tiden i en ny 

organisation. Under denna tid börjar införlivandet av organisationens värderingar och motiv i 

den nyanställdas identitet. Våra resultat pekar på att introduktion och omhändertagande är 

centrala för införlivandet av dessa faktorer. 

  

Rollklarhet är ett ämne som har stor variation gällande de nyanställda som har intervjuats. HR-

business partnern Klara beskriver hur det finns mycket oklarhet gällande hennes roll, vilket 
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leder till att hon inte känner sig meningsfull på jobbet och inte kan utföra arbetet på det sätt hon 

vill. Detta faller i linje med tidigare forskning av Lapointe et al. (2014, s. 600). Motsägande 

mot detta blir dock läraren Annas beskrivning av hur direktiv gällande hennes roll blir 

begränsande. Per beskriver ett annat perspektiv av att inte själv ha bestämt sig för vad hans roll 

ska innebära. Detta bekräftar tidigare forskning som beskriver att individuella 

socialiseringstaktiker, som Per fick, leder till innovativt rollbeteende. Det innebär att den 

nyanställda försöker göra förbättringar och anpassningar av arbetssätt och metoder som finns 

på arbetsplatsen (Ardts et al. 2001, s. 161; 164). Forskningen av Ardts et al. bekräftas även 

gällande utfallet av institutionaliserad socialiseringstaktik, som leder till starkt organisatoriskt 

engagemang och lojalitet. Detta bekräftas av processoperatören Lars, såväl som HR-business 

partnern Klara, som båda har varit med om institutionaliserad socialiseringtaktik och uttrycker 

starkt organisatoriskt engagemang. Det finns också variation i resultaten gällande hur rollen 

bestäms, då det både sker uppifrån via en ledning och via interaktion med andra anställda. Att 

det sker genom interaktion med andra bekräftar forskning av Whitaker et al. (2007, s. 572) som 

beskriver att rollklarhet uppnås via interaktion och att söka feedback. För Klara var det dock 

snarare motsatsen, hon kände inte rollklarhet och detta skapade irritation och en brist i förmåga 

att klara arbetsuppgifterna. Detta kan sägas vara motsatsen till kontextuell prestation, som 

rollklarhet kan leda till (Whitaker et al. 2007, s. 572). 

  

Forskning visar att nyanställda som erfar fasta och seriella taktiker har bättre relation med 

handledare och kollegor två år efter introduktionen än personer som erfar taktiker med mindre 

socialt stöd (Klein & Heuser 2008, s. 285). Av denna studie kan inget uttalande göras om hur 

det ser ut två år efter introduktionen, men indikationer på att denna forskning stämmer finns. 

Flera av de nyanställda har kommit in i en nära sammansvetsad gemenskap med kollegor på 

arbetsplatsen. Detta är främst med personer inom samma arbetslag, -grupp eller befattning, 

särskilt på de stora företagen med många anställda. På stödboendet där Per och Anders jobbar 

är de en väldigt liten personalgrupp bestående av fem stycken fast anställda. De båda uppger 

att de inte umgås med någon av sina kollegor på fritiden samt att de heller inte har några 

intentioner att göra det.  

 

Att komma in på en arbetsplats handlar mycket om att lära sig vilka rutiner som finns och hur 

de följs, vilket enligt våra resultat är mycket olika. På läkemedelsföretaget är rutiner och 

riktlinjer mycket viktiga och grundläggande för hela verksamheten. Detta beskriver de 

nyanställda som en stor del av deras introduktion, att lära sig vikten av den praktik som de 

utövar. Detta ligger i linje med hur Klein och Heuser (2008, s. 307-308) beskriver 

organisationers implementering av formella regler. På läkemedelsföretaget finns dock inget 

utrymme för informella genvägar, vilket finns på de andra intervjuade nyanställdas 

arbetsplatser. Där finns regler och rutiner, men det är också en stor del av arbetet att lära sig att 

hitta sitt eget sätt att göra saker på. Detta faller då istället i linje med hur Klein och Heuser 

(2008, s. 307-308) uttrycker sig gällande informella regler. Detta kan vidare bekräfta tidigare 

forskning av Ardts et al. (2001, s. 161; 164) om institutionaliserad och individuell 

socialiseringstaktik. Individuell taktik leder till att anställda försöker göra förbättringar och 

anpassningar, medan institutionaliserad taktik leder till likformigt beteende som inte tillåter att 

anställda gör förändringar. Detta bekräftas av att läkemedelsföretaget är de som har den mest 

institutionaliserade taktiken av de undersökta företagen och också de som säger att de inte kan 

eller får göra några ändringar utifrån de regler och rutiner som finns. 

  

Resultaten visar att de nyanställda i allmänhet tycker att det är viktigt med samarbete, något 

som kan leda till en ökad kollektiv kunskap. Nyanställda Sara och Lars upplever att den miljö 

som de arbetar i har väldigt goda förutsättningar för samarbete och det är en uppskattad 
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arbetsform. Anna som arbetar som lärare upplever dock att hon verkligen får anstränga sig för 

att få till samarbeten i den kontext som hon arbetar i. Både Sara, Lars och Anna har fått erfara 

mer eller mindre institutionaliserade socialiseringstaktiker, vilket gör att detta resultat motsäger 

vad Klein och Heuser (2008, s. 285) säger. De menar att institutionaliserad socialiseringstaktik 

leder till bättre relationer med handledare och medarbetare, såväl som en större benägenhet att 

söka feedback och bygga relationer. Å andra sidan kan man argumentera för att alla tre 

nyanställda som beskrivits ovan har en vilja att samarbeta, men att i Annas kontext finns det ett 

större motstånd till det. 

  

Tidigare forskning av Buelens och Van der Broeck (2007, s. 65) visar att organisatoriskt 

engagemang är större i privat än i offentlig sektor, men att motivationen i arbetet är högre i 

offentlig sektor. Den högre motivationen i arbetet ska bero på att man inom offentlig sektor 

känner att man vill stå till tjänst för det allmännas intresse. Ytterligare studier visar att 

organisationssocialisation inom offentlig sektor skapar public service motivation vilket 

påverkar organisatoriskt engagemang, ökar prestationen och påverkar avsikten att lämna 

verksamheten (Hatmaker 2015, s. 1147). Våra resultat visar att Lars och Simon, som båda 

jobbar inom privat sektor, känner hög motivation till arbetet. Lars tycker att han gör ett 

betydelsefullt arbete vilket kan liknas vid det Buelens och Van der Broeck beskriver är vanligast 

inom offentlig sektor. Denna studies resultat har haft tydligast inslag av hög motivation till 

arbetet bland de respondenter som arbetar inom privat sektor och motsäger därmed den tidigare 

forskningen. Läraren Annas och behandlingsassistenten Pers utsagor går emot den tidigare 

forskning som visar att public service motivation ska påverka avsikten att lämna en verksamhet 

samt det organisatoriska engagemanget. De jobbar båda inom offentlig sektor men Anna ska 

lämna sin nuvarande arbetsplats och Per säger att han aldrig identifierat sig med någon av sina 

arbetsplatser. En studie av Ardts et al. visar att individualiserad socialiseringstaktik gör att den 

nyanställda känner låg lojalitet mot organisationen och lågt organisatoriskt engagemang. Detta 

stämmer in på Per som inte hade någon planerad introduktion med handledare och menar att 

han aldrig brukar bli långvarig på en och samma arbetsplats. Annas introduktion kan däremot 

snarare sägas vara institutionaliserad men hon avser ändå lämna den nuvarande arbetsplatsen, 

vilket går emot den tidigare forskningen av Ardts et al. (2001, s. 161). 

  

Slutligen visar våra resultat att värderingar har implementerats på olika sätt hos de nyanställda. 

För Sara är företagets värderingar viktiga, något hon tagit till sig och som kan göra att hon kan 

tänka sig att fortsätta sin karriär inom företaget. Detta faller i linje med vad Markowitz et al. 

(2010, s. 178-180) beskriver som organisatoriskt engagemang. Två andra nyanställda beskriver 

hur de värderingar de har i arbetet inte har etablerats på den arbetsplats de är på nu, utan menar 

att de har tagit dem med sig från tidigare arbeten. Detta motsäger hur Ardts et al. (2001, s. 162) 

beskriver nyanställdas socialisation, som uttrycker att oavsett om den är formell eller informell 

så sker den på arbetet i någon form och det är genom sådana aktiviteter som lojalitet och 

värderingar införlivas hos nyanställda.  

 

Framtida forskning 

För framtida forskning inom området vore det intressant att göra en longitudinell studie för att 

undersöka hur respondenterna socialiserats in i arbetsgemenskapen efter ytterligare en tid på 

arbetsplatsen. Man skulle då även kunna fånga in vilka som eventuellt bytt arbetsplats och vilka 

som stannat inom organisationen, och därmed eventuellt finna mönster och mekanismer bakom 

detta. Det vore även intressant att undersöka nyanställdas socialisation via observation, för att 

skapa ett djup i diskussionerna och eventuellt komma åt mer underliggande principer för 

socialisation. 

  



41 
 

Nyanställdas socialisation vore även intressant att studera med andra teorier för att kunna 

diskutera andra delar av socialisation. Detta skulle till exempel kunna vara ett större fokus på 

formellt lärande och dess påverkan på socialisation av nyanställda. Genom att intervjua 

nyanställda har upplevelserna av socialisation nåtts, men det vore även intressant att undersöka 

hur andra medarbetare upplever förändringarna som sker med en ny medarbetare. Vår studie 

har alltså fokuserat på socialisation inifrån fenomenet, men det skulle eventuellt gå att 

undersöka sättet detta sker på utifrån. Resultaten i denna studie har inte visat på några skillnader 

i politisk kontext beroende på om man arbetar på ett privat eller offentligt företag. Ett 

angreppssätt för att nå detta skulle vara att istället intervjua nyanställda chefer på privata och 

offentliga företag, då de i högre utsträckning kan antas påverkas av den politiska kontexten. 

  

Avslutningsvis innebär nyanställdas socialisation många olika aspekter av både formellt och 

informellt lärande. Att komma in i gemenskapen på en arbetsplats förstås som ett sätt att börja 

förhandla om mening och att hitta sin roll i detta. Även om den första tiden på en ny arbetsplats 

kan vara stressig, så väntar en tid av interaktion och delaktighet som för många skapar en stark 

känsla av tillhörighet. 
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Bilaga 1 

  

Intervjumanus 

Förväntningar 

Kan du berätta hur det var när du började på din arbetsplats? 

• Vad hade du för förväntningar inför tjänsten? Har arbetet motsvarat dem? 

• Sökte du någon information om organisationen/företaget/arbetsplatsen innan du 

tillträdde tjänsten? 

• Har du arbetat med det här förut? 

  

Initiala mötet 

Vad har du fått för bemötande? 

• Vad var ditt första intryck av [företaget]? 

• Umgås du med några av de du arbetar med på fritiden? 

  

Förvärvsfasen 

Hur är det att jobba här? 

• Skulle du säga att [företaget] är en del av din identitet? 

• Har du fått några nya värderingar sen du började jobba på företaget? 

• Vad var ditt tillvägagångssätt när du var ny på arbetsplatsen? (hur söker du 

information exempelvis) 

• Finns det någon eller några som du kunnat luta dig mot? 

• Hur såg introduktionen ut? Mentor? Schemalagd tidsplan? Internutbildning? 

• Finns det fasta rutiner och procedurer i ditt arbete? Följs dem? 

• Tycker du att det är tydligt vad som ingår i din arbetsroll? (uppgifter, ansvar) 

• Känner du dig säker i utförandet av dina arbetsuppgifter? 

• Hur skulle du beskriva jargongen här? 

• Vilken stämning upplever du det vara på din arbetsplats? Tex. luncher och fika. 

  

Framtiden 

Hur ser du på framtiden? 

• Intention att byta jobb/karriär inom företaget? 
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Bilaga 2 

Samtyckesformulär 

  

Uppsala universitet 

  

Matilda Niemi och Annie Åström 

                       

  

Till berörda deltagare 

  

Medgivande för deltagande i en studie om nyanställdas upplevelser av att komma in i 

gemenskapen på en arbetsplats 

  

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att bringa kunskap om nyanställdas uppfattningar av att 

socialiseras in i en arbetsgemenskap. 

  

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att genomföras 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        ___________________________________________________ 
  
 

 


