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Abstract 

 

In light of a changeable labor market characterized by structural transformation and technical 

development, organizations today need to work actively on maintaining their labor force. 

Studies show that employees who consider their work meaningful and are happy with their 

introduction tend to stay employed longer at the organization, then employees that are 

dissatisfied. The purpose of this study is to contribute with knowledge of employees’ 

sensemaking. This purpose has been achieved by study of how PhD students at Uppsala 

university make sense of their introduction process. In order to capture the individuals’ 

sensemaking of the introduction process, semi-structured interviews were conducted with six 

PhD students, all of whom have participated in the same introduction process. To gain further 

insight into how sensemaking is expressed, in regard to introduction processes, we have used 

Karl Weick's (1995) theory of sensemaking in organizations. Through coding and 

thematization of interview transcripts the research questions How do PhD students describe 

their experience of the introduction process? and How do PhD students experience that they 

have been affected by the introduction process? are answered. The results demonstrate that 

employees experience the introduction as a continuous and sequencing process and that their 

background and expectations affect their experience. Individuals make sense of the 

introduction process through communication as well as by opposing and adapting to the 

messages conveyed from the organization. The results also show that sensemaking interacts 

with identity construction and action. 

 

Keywords: sensemaking, introduction process, PhD students, working life, organization, 

socialization 
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Sammanfattning  

 

Dagens rörliga arbetsmarknad karaktäriseras av strukturell förändring och teknisk utveckling 

som ställer krav på organisationer att arbeta aktivt för att behålla sin arbetskraft. 

Undersökningar visar att anställda som anser att deras arbete meningsfullt samt är nöjda med 

introduktionsprocessen tenderar att stanna längre på sin arbetsplats, jämfört med anställda 

som är missnöjda. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap omanställdas 

meningsskapande, vilket vi undersökt genom att studera hur doktorander vid Uppsala 

universitet tillskriver introduktionsprocessen mening. För att fånga individernas uppfattningar 

av meningsskapande till introduktionsprocessen har vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna har genomförts med sex stycken doktorander vilka alla gått samma 

introduktionsutbildning. För att bidra med kunskap om hur anställda skapar mening till 

introduktionsprocesser har vi använt oss av Karl Weicks (1995) teori om meningsskapande i 

organisationer. Genom kodning och tematisering av intervjutranskripten har studiens centrala 

frågeställningar Hur beskriver doktorander sina upplevelser av introduktionsprocessen? och 

Hur upplever doktorander att de har påverkats av introduktionsprocessen? besvarats. 

Resultatet visar att anställda beskriver introduktionsprocessen som en ordningsskapande och 

kontinuerlig process samt att tidigare erfarenhet och förväntningar påverkar 

meningsskapandet. Individer skapar mening till introduktionsprocessen genom 

kommunikation samt genom att motsätta sig och anpassa sig till de budskap som förmedlas 

från organisationen. Resultatet påvisar även att den mening som de anställda tillskriver 

introduktionen samspelar med identitetskonstruktion och agerande. 

 

Nyckelord: meningsskapande, introduktionsprocess, doktorand, arbetsliv, organisation, 

socialisering 
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1. Inledning 

  

Dagens arbetsmarknad är mer rörlig än tidigare (Statistiska Centralbyrån, 2006). Det höga 

tempot i dagens arbetsliv leder till stora utmaningar för organisationer då det idag är viktigare 

för arbetsgivare att dess personal är nöjd med sin arbetssituation. Personalen är 

organisationers viktigaste resurs och missnöjd personal leder till en ökad risk för 

organisationer att förlora viktig kompetens och följaktligen konkurrenskraft på marknaden. 

Högre personalomsättning kan leda till att kunskap försvinner från arbetsplatsen. Att värna 

om den egna personalen för att de ska stanna inom organisationen är således centralt för 

organisationers överlevnad (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011, s. 27).  

 

Enligt en undersökning av Statistiska Centralbyrån (2017) är sju av tio arbetande svenskar 

nöjda med sitt jobb. I undersökningen framkommer även ett samband mellan att arbetet 

upplevs som meningsfullt och en ökad tillfredsställelse med arbetet. Detta kan tolkas som att 

ett meningsfullt arbete är en bidragande faktor till att vara nöjd med sitt arbete (Statistiska 

Centralbyrån, 2017). Ett liknande resultat återfinns i rapporten Young Professional Attraction 

Index vilken är en undersökning som genomförts av Academic Work i samarbete med Kantar 

Sifo. Undersökningen fokuserar på akademiker som är på väg ut i arbetslivet eller arbetat 

under maximalt fem år. Resultatet påvisar att valet av arbetsgivare påverkas av i vilken grad 

arbetet upplevs som meningsfullt och att den största andelen av de tillfrågade anser att 

känslan av meningsfullhet är det som motiverar dem mest (Academic Work, 2018, s. 4).  

 

Ovan nämnda exempel på nyligen genomförda undersökningar indikerar alltså att 

upplevelsen av arbetets meningsfullhet samspelar med de anställdas motivation och trivsel på 

arbetsplatsen. Vidare påverkar även den upplevda meningsfullheten hur väl organisationen 

kan attrahera nyexaminerad arbetskraft. Forskning visar också att det inte räcker att uppfattas 

som en attraktiv arbetsgivare av arbetssökande; en viktig del i att få anställda att trivas på 

arbetsplatsen är introduktionsprocessen, vilken i bästa fall får en nyanställd att känna sig 

välkommen, bli engagerad och snabbare komma in i arbetet (Lindmark & Önnevik, 2006, s. 

112). Alan Saks och Jamie Gruman (2011) menar att det är i introduktionsutbildningen som 

den nyanställda socialiseras in i organisationen och den nya yrkesrollen. Tidigare 

forskningsresultat påvisar även att risken för att en anställd säger upp sig ökar om denne 

upplever att introduktionsprocessen till tjänsten varit otillräcklig (se t.ex. Cable, Gino & 

Staats, 2013). 

 

Föreliggande studie är av hög pedagogisk relevans då introduktionsprocessen kan betraktas 

som en process i vilken nyanställda socialiseras – eller ”fostras” – in i sina arbetsuppgifter på 

en ny arbetsplats. Utbildning, fostran och lärande står därmed i fokus. Att betrakta 

introduktionsprocessen ur ett meningsskapande perspektiv faller även inom ramen för 

pedagogik då meningsskapande handlar om kommunikativa praktiker, identitetsskapande och 

genomförande (Uppsala universitet, 2018). Vidare motiveras studiens vetenskapliga relevans 

med att ytterligare kunskap behövs om anställdas meningsskapande till 

introduktionsprocesser sker, då få studier tidigare fokuserat detta. Studiens resultat bidrar 

således med ny kunskap inom forskningsområdet arbetslivspedagogik. 
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1.1 Val av studieobjekt 

 

Helena Pettersson (2014) skriver i en debattartikel, för Riksbankens Jubileumsfonds stiftelse 

för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, att akademiker är en yrkesgrupp vars 

mobilitet är högre än många andra yrkesgruppers. Den höga mobiliteten argumenteras bero 

på att det inom forskaryrket finns en prestige i att byta forskarmiljö och därmed arbetsplats 

(Pettersson, 2014). Vidare argumenteras det vara essentiellt för den svenska vetenskapliga 

framgången att de svenska universiteten rekryterar duktiga forskare från andra länder. Att 

utveckla forskningsmiljöer i toppklass motiveras därmed vara av största vikt för att attrahera 

och behålla rätt kompetens (ibid). Pettersson (2014) menar att det med grund i detta är viktigt 

att utreda vilka mekanismer som ligger bakom forskares val av lärosäte.  

 

En av dessa mekanismer är forskarnas upplevelse av introduktionen. År 2016 identifierade 

Kunskap och Lärande Om Strategisk Samverkan - Akademi Ut att en viktig faktor för 

forskares upplevelser av en arbetsplats är introduktionsprocessen. Projektet genomfördes i 

samarbete med elva svenska lärosäten och gick ut på att 40 akademiker deltog i projekt 

utanför akademin. I utvärderingen av projektet framkom att introduktionen till det externa 

arbetet påverkar akademikernas upplevelse av utbytet och att det är viktigt att organisationen 

planerar för akademikernas första tid (Kunskap och Lärande Om Strategisk Samverkan, 

2016). Denna utvärdering genomfördes visserligen med akademiker som började arbeta i 

projekt utanför universiteten men trots detta belyser utvärderingen att introduktionen är viktig 

för denna yrkesgrupp. Med grund i detta resonemang har vi valt att studera anställdas 

meningsskapande genom att undersöka hur doktorander vid Uppsala universitet skapar 

mening till introduktionsprocessen de genomgått. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om anställdas meningsskapande. Detta 

ämnar vi skapa kunskap om genom att studera hur doktorander vid Uppsala universitet 

tillskriver introduktionsprocessen mening. Syftet avser vi uppfylla med följande centrala 

frågeställningar:  

 

Hur beskriver doktorander sina upplevelser av introduktionsprocessen?  

Hur upplever doktorander att de har påverkats av introduktionsprocessen? 

 
 

1.3 Avgränsningar 

  

Denna studie ämnar skapa kunskap om anställdas meningsskapande och av denna anledning 

är det enbart de anställdas upplevelser som står i fokus för studien. Det centrala i denna 

undersökning är därmed fenomenet meningsskapande och hur detta fenomen tas i uttryck i 

introduktionsprocessen. Det är alltså inte primärt Uppsala universitets introduktionsprocess 

som vi ämnar skapa kunskap om, utan om hur mening skapas till introduktionen. Ett 



6 
 

universitet är en kunskapsintensiv organisation som ställer höga krav på sina anställda i 

forskarutbildning. En tidigare undersökning av Kunskap och Lärande Om Strategisk 

Samverkan (2016) har identifierat att introduktionen är viktig för forskare som introduceras 

till externa projekt. Något som vi även argumenterar bör vara fallet för doktorander, vars 

anställning är mycket självständig då de arbetar i egna eller andras forskningsprojekt. Vidare 

beskriver Pettersson (2014) att det vore intressant att undersöka vilka mekanismer som 

påverkar akademikers val av lärosäte. Detta då universitet är beroende av att attrahera och 

behålla kompetens för att kunna bedriva bra forskning (Pettersson, 2014). Av denna 

anledning bedömer vi att det är intressant att studera anställdas meningsskapande till 

introduktionsprocesser och att göra detta genom att undersöka yrkesgruppen doktorander.  

  

1.4 Begreppsdefinitioner 

  

Meningsskapande innebär den mening som en individ tillskriver en viss typ av aktivitet. 

Begreppet är mångfacetterat och i denna uppsats kommer vi att använda oss av Weicks 

(1995) teoretiska begrepp, vilken redogörs för under avsnitt 3. Teoretiskt perspektiv. 

 

Doktorander är forskarstuderande anställda på högskolenivå med vanligtvis avlagd 

masterexamen. De är antagna till en forskarutbildning omfattande 240 högskolepoäng som 

leder fram till en doktorsavhandling och efter godkänd avhandling erhåller doktoranden en 

doktorsexamen inom forskningsämnet. Doktorandtjänsten är en tidsbegränsad anställning 

med de förmåner och det ansvar som följer med att vara anställd. Arbetstiden omfattar 

normalt heltid och ofta kombineras forskningen med undervisning av studenter (Örebro 

universitet, 2018).  

 

Introduktionsprocessen förklaras av Gabrielii (1995) som en process vilken innefattar alla 

organisationens ansträngningar att förmedla kunskap till den nyanställda gällande 

arbetskamrater, arbetsuppgifter och arbetsmiljö. En liknande definition ges av Granberg 

(1998) som beskriver introduktionsprocessen som processen där nyanställda tas emot, 

välkomnas och får grundläggande information om arbetsuppgifterna för att snabbt kunna 

arbeta med tillfredsställande resultat. I denna uppsats kommer begreppet introduktionsprocess 

användas för både formella och informella aktiviteter vilka förekommer under de anställdas 

första tid på arbetsplatsen. 
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2. Tidigare forskning 

  

Detta avsnitt består av en narrativ genomgång av den forskning vi bedömer är mest 

framträdande med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. Enligt Bryman (2011) är en 

narrativ genomgång en redogörelse för centrala studier med vilken författaren avser måla upp 

en bild av det aktuella forskningsområdet (ss. 111-113). Denna forskningsöversikt 

överblickar tidigare forskning som bedrivits inom området meningsskapande i arbetslivet 

samt diskuterar detta fenomen utifrån olika infallsvinklar och perspektiv. 

Forskningsöversikten ämnar inte redogöra för vilken forskning som finns på 

introduktionsprocesser per se, då det är den meningsskapande processen som är vårt primära 

kunskapsobjekt. 

   

2.1 Sökprocess 

  

För att hitta relevanta studier vilka tidigare undersökt meningsskapande i arbetslivet använde 

vi oss primärt av Uppsala universitetsbiblioteks sökfunktion. Utöver detta användes även 

databaserna ERIC (Education Resources Information Center), Education Source och SwePub. 

För att försäkra oss om att den forskning som presenteras bedöms ha god kvalité begränsades 

sökningen till att enbart inkludera vetenskapligt granskade publikationer. 

  

Sökord: sensemaking, identity, work, professional, employee, meaning, introduction, 

onboarding, socialising, socializing, meningsskapande, identitet, arbete, arbetsliv, 

professionell, anställd, introduktion, socialisering. 

  

2.2 Forskningsöversikt 

  

Cathrine Filstad (2014) menar att förändringar och ny kunskap kan anammas bland anställda 

först då de anser den meningsfull, en slutsats som hon baserar på data från en fallstudie av en 

stor bankallians i Norge. Genom observationer och 30 semistrukturerade intervjuer med 

bankalliansens anställda drar hon slutsatsen att de anställda som finner en förändring 

förnuftig och meningsfull i större uträckning tar till sig den nya kunskapen (Filstad, 2014). 

Även en studie av Yeo och Li (2013) bekräftar värdet av att anställda anser arbetet 

meningsfullt. Genom en innehållsanalys av ett internetbaserat diskussionsforum med 137 

MBA deltagare i sydvästra USA finner de att inlärningsförmågan påverkas positivt när 

arbetet upplevs som kvalitativt och betydelsefullt. Diskussionsforumet som analyseras 

sträcker sig över totalt tre års tid och forskningsresultatet konstaterar att kvalité i arbetet 

skapas av meningsfulla interaktioner (Yeo & Li, 2013). 

  

Lundin (2017) argumenterar även för att individer skapar innebörd när de ställs inför 

tvetydiga signaler, då de slits mellan organisationens förväntningar och de egna 

professionella värderingarna. Genom att analysera hur välfärdspersonal förklarar sitt 

agerande konkluderar forskaren att de tillskriver agerandet mening utifrån ekonomiska 

argument, då deras agerande inte går i linje med de egna omsorgsvärdena. Detta menas vidare 
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vara ett sätt för omsorgspersonalen att bibehålla sin professionella identitet (Lundin, 2017). 

Att meningsskapande är en del av den identitetsskapande processen bekräftas även av Kanji 

och Cahusac (2015) vars studie fokuserar på hur mening skapas i förlusten av den 

professionella yrkesidentiteten. Genom att intervjua 26 mödrar som gått från professionella 

yrkesverksamma till hemmagående mammor fokuserar forskarna på hur mödrarna hanterar 

förlusten av sin yrkesidentitet. Resultatet påvisar att mödrarna hanterar detta genom att i 

efterhand tillskriva valet att stanna hemma med barnet en mening som det ”rätta” valet (Kanji 

& Cahusac, 2015). Även Korica och Molloy (2010) undersöker syfte och identitetsskapande. 

Forskningen fokuserar på kirurger vars professionella yrkesidentitet blir hotad av den nya 

teknikens högre funktionalitet. I studien framkom att kirurgerna hanterar detta genom att 

retrospektivt tillskriva sin egen yrkesidentitet en annan betydelse än maskinernas (Korica & 

Molloy, 2010). 

  

Att meningsskapande sker retrospektivt är något som de flesta forskningsresultat inom detta 

område bekräftar (t.ex. Kanji & Cahsac, 2015; Krogh, 2018). En studie som motsätter sig 

detta forskningsresultat är dock en studie av Rosness, Evjemo, Haavik och Wærø (2016). Via 

observationer, semistrukturerade intervjuer och informella konversationer med kirurger, 

narkosläkare och sjuksköterskor undersökte de meningsskapande i operationslag. Det 

forskningsresultat som redovisas är att arbetslagen i operationssalarna lägger stort fokus på 

vad som kan hända i framtiden och att de därmed bygger upp en kapacitet att hantera 

plötsliga kritiska händelser. Detta betraktas av forskarna som ett meningsskapande, i vilket 

operationslaget skapar mening till sitt agerande proaktivt. Vidare argumenteras detta vara en 

förutsättning för säkra kirurgiska ingrepp. Meningsskapande kan således vara både 

retroperspektivt och prospektivt enligt detta forskningsresultat. Det prospektiva 

meningsskapandet beskrivs som mindre evidensbaserat och ett resultat av vad man tror kan 

hända (Rosness, et al., 2016). 

  

Tidigare forskningsresultat påvisar dock att meningsskapande inte enbart är essentiellt i 

relation till kunskap och förändring på individnivå, utan flera forskare (t.ex. Onkila, Mäkelä 

& Järvenpää, 2018; Krough, 2018; Kezar, 2013) betonar även vikten av meningsskapande i 

organisatoriska förändringsprocesser. Kezar (2013) rapporterar att meningsskapande fyller en 

nyckelfunktion i implementering av organisationsförändringar. Det han undersökt är hur 28 

olika institutioner inom högre utbildning försöker skapa en multidisciplinär 

organisationsstruktur. Med grund i denna studie konkluderar han att förändring måste ske 

utifrån de anställda och att de måste tillskriva förändringen mening för att den ska kunna 

implementeras. Detta resultat bekräftas även av Louis, Mayrowetz, Murphy och Smylie 

(2013) vars studie fokuserade på gymnasielärares meningsskapande i förändring mot ett mer 

delat ledarskap. I studien demonstreras att många gymnasielärare blev meningsgivare av 

förändringen när de blev inkluderade i förändringsarbetet. Undersökningen pågick under tre 

år och resultatet pekar på att de lärare som var med under förändringsprocessen fortsätter 

sprida det delade ledarskapets principer även efter att stora delar av personalen slutat på 

arbetsplatsen (Louis, et al., 2013). En studie av Matsummura och Wang (2014) indikerar 

även att den betydelse som rektorer tillskriver en förändringsprocess påverkar hur väl 

förändringen implementeras i skolmiljö. Studien undersökte vilka kontextuella faktorer som 
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påverkar hur ett coachingprogram implementeras. Det resultat som presenteras är att vilken 

betydelse som rektorerna tillskriver programmet påverkar i vilken grad de främjar anställdas 

deltagande. Vilket följaktligen påverkar hur väl programmet implementeras i organisationen. 

Forskarna konkluderar vidare att den betydelse som rektorerna tillskrev programmet var 

konstant (Matsummura & Wang, 2014). 

  

Stigliani och Elsbach (2018) menar att meningsskapande kan fylla både en förenande och 

differentierande funktion. Genom att undersöka pionjärföretag, inom den framväxande 

industrin “Service Design”, undersökte de hur en gemensam identitet skapas för industrin 

samtidigt som enskilda organisatoriska identiteter konstrueras. Forskarna drar slutsatsen att 

både den gemensamma och de organisationsspecifika identiteterna utvecklas och upprätthålls 

via meningsskapande processer. Detta sker genom särskiljande principer och gemensamma 

praktiker (Stigliani & Elsbach, 2018). Forskning som bekräftar dessa resultat har bland annat 

utförts av Lundgren-Henriksson och Kock (2016) vars studieresultat fastställer att både ett 

gemensamt och ett individuellt ramverk skapas i strategiska förändringsprocesser. 

Individuella skillnader i hur en förändring tas emot förklaras av forskarna med att olika 

personer har olika kapacitet att skapa ett eget engagemang för förändringen. Detta då 

individers förmåga att förändra redan etablerade ramverk varierar. Det är alltså förväntningar 

och attityder som påverkar utvecklandet av den gemensamma referensramen. Personer som 

inte lyckas uppdatera sina förväntningar i takt med organisationsförändringarna har av denna 

anledning svårt att skapa mening till förändringsprocessen (Lundgren-Henriksson & Kock, 

2016). 

  

En viktig faktor i meningsskapande processer är enligt Rouleau (2005) kommunikation. 

Genom att studera mellanchefer och hur dessa försöker implementera 

organisationsförändringar fann hon att det är mellanchefens tolkning och förmedling av 

meningen med organisationsförändringen som avgör hur implementeringsprocessen går. 

Mellanchefen beskrivs ha en roll som säljare av den strategiska förändringen och det är alltså 

i kommunikationen på mikronivå som meningsskapande sker (Rouleau, 2005). En studie av 

Thurlow och Helms Mills (2009) bekräftar att språket har en viktig roll i meningsskapande. 

Deras forskningsresultat visar att språk och interaktion är viktigt i förändringsprocesser och 

att språket blir meningsfullt i konstruktion och upprätthållande av organisationens identitet 

(Thurlow & Helms Mills, 2009). 

  

Även Browning och McNamee (2012) identifierar att den sociala dynamiken är en viktig 

faktor i den meningsskapande processen. Utöver detta poängterar de att det är individuella 

variationer, som personliga erfarenheter och framtidsambitioner, som påverkar det 

individuella meningsskapandet. Undersökningen fokuserar den meningsskapande processen 

hos 24 tillfälliga chefer och forskarna drar slutsatsen att de tillfälliga cheferna kan skapa 

mening på fem distinkta sätt. Vilken av dessa fem olika meningar de tillskriver arbetet är 

vidare beroende av tidigare ledarskapserfarenheter, framtida ambitioner och de värden som 

förmedlas i det sociala samspelet (Browning & McNamee, 2012). Ett liknande resultat 

identifieras i en fallstudie utförd på en kommunal organisation. Studien genomfördes genom 

analys av videodokumenterade observationer av formella möten. Det som undersöks är hur 
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mötesdeltagarna skapar gemensam innebörd för organisationens mål. Studien visar att det 

som påverkar hur gemensam betydelse skapas är de sociala relationerna mellan individerna, 

den kunskap som de har samt hur kunskapen används som argument i diskussioner (Seitl, 

2018). I en annan studie, utförd via fokusgruppsintervjuer, framkommer att reflexivet är det 

huvudsakliga verktyget när utbildare inom polisen avgör vad som är av betydelse. Resultaten 

visar att utbildarna skapar förståelse för utbildningsuppdraget främst genom att interagera 

med polisstudenter samt polisaspiranter. På detta vis skapar de en bild av utbildningen i 

relation till praktiken (Bergman, 2016). 

  

Tracy, Myers och Scott undersökte år 2006 hur vakter, brandmän och personal som tar 911 

larmcentral skapar mening till sin yrkesroll. Studien genomfördes via deltagande 

observationer kombinerat med 40 stycken kvalitativa intervjuer med personalen. Resultatet 

visar att yrkesgrupperna använder humor som verktyg att skapa mening i sitt arbete samt 

forma sin identitet. Humor används för att selektera, reproducera samt återge den 

gemensamma tolkningen av arbetet och meningsskapandet beskrivs som en gemensam och 

interaktiv process (Tracy, et al., 2006). Forskarna beskriver även att meningsskapandet skulle 

kunna spela en avgörande roll i socialiseringen på arbetsplatsen, men detta är något som de 

inte undersökte (ibid). Introduktionsprocesser till arbete har tidigare undersökts av forskare 

(se t.ex. Klein, Polin & Leigh Sutton, 2015; Eberl, Clement & Möller, 2012; DeBode, 

Mossholder & Walker, 2017; Saks & Gruman, 2011) men något som forskning tidigare inte 

fokuserat är anställdas upplevelse av introduktionsprocesser utifrån ett meningsskapande 

perspektiv. Det är inom detta område vi ämnar skapa kunskap. 

 

2.2.1 Sammanfattning av forskningsöversikt 

 

Sammanfattningsvis uppvisar tidigare forskningsresultat att individer lättare tar till sig ny 

kunskap om de anser den meningsfull och att förändringar som upplevs som meningsfulla är 

lättare att implementera. Meningsskapande sker både på individ- och organisationsnivå och 

enligt tidigare forskning är erfarenhet, attityder, sociala relationer och individernas kunskap 

faktorer som påverkar den meningsskapande processen. Flertalet studier bekräftar även att 

meningsskapande sker i ett socialt samspel och genom kommunikation på mikronivå. 

  

Enligt tidigare forskning är den meningsskapande processen både särskiljande och förenande. 

Meningsskapande sker i sammanhang där individer ställs inför tvetydiga signaler samt då de 

måste skapa mening till sitt agerande. Meningsskapande är även en del i den 

identitetsskapande processen då konstruktionen av den professionella identiteten är beroende 

av den mening individerna tillskriver sitt arbete. 

  

Tidigare studier har främst fokuserat meningsskapande som en retrospektiv process men det 

finns även studier som menar att meningsskapande kan ske proaktivt. Vår studie kommer, 

precis som majoriteten av den etablerade forskningen, att fokusera på det retrospektiva 

meningsskapandet. Vidare kommer vår undersökning att studera meningsskapande i 

introduktionsprocesser och således bidra med forskning på detta relativt outforskade område. 
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3. Teoretiskt perspektiv 

 

Följande avsnitt redogör för Weicks (1995) teori om meningsskapande i organisationer, 

vilken kommer fungera som analytiskt verktyg i denna studie. Teoridelen inleds med att 

redogöra för valet av teori och innebörden av begreppet meningsskapande. Därefter beskrivs 

den meningsskapande processen och dess beståndsdelar. 

  

3.1 Meningsskapande 

  

Det finns flera teorier som behandlar fenomenet meningsskapande. Vi har valt att använda 

oss av Weicks (1995) teori om meningsskapande i organisationer och detta val motiveras 

med att teorin är väletablerad då den tillämpas i flera studier som nämndes i avsnittet 2.2 

Forskningsöversikt (Filstad, 2014; Yeo & Li, 2013; Kanji & Cahusac, 2015; Rosness, et al., 

2016; Krogh, 2018; Kezar, 2013; Onkila, et al., 2018; Stigliani & Elsbach, 2018; Lundgren-

Henriksson & Kock, 2016; Rouleau, 2005; Thurlow och Helms Mills 2009; Browning & 

McNamee, 2012; Tracy, et al., 2006).  

 

Enligt Bjereld, Demeker och Hinnfors (2009) ska valet av teori göras med hänsyn till dess 

användbarhet i det specifika fallet (ss. 75-76). Med stöd av Weicks (1995) teori om 

meningsskapande i organisationer är det möjligt att synliggöra flera aspekter av den 

meningsskapande processen samt belysa hur mening skapas på flera olika sätt. Valet av teori 

görs därmed med grund i dess tillämpbarhet, i föreliggande studie. Trots att Weicks teori tar 

upp individuellt och organisatoriskt meningsskapande begränsar vi vår tillämpning till 

meningsskapande på individnivå, då den organisatoriska nivån ligger utanför studiens syfte 

och frågeställningar. 

  

Enligt Weick (1995) handlar meningsskapande om att strukturera det obekanta och att något 

okänt sätts i relation till något gammalt, exempelvis en erfarenhet. Mening är alltså relationen 

mellan det tillfälliga som sker nu och den etablerade referensramen och meningsskapande är 

processen där denna relation skapas (Weick, 1995, s. 4). Meningsskapande innebär att 

individen skapar mer eller mindre ordning i omständigheterna. Denna process blir som mest 

synlig när något oväntat sker som bryter mot den etablerade referensramen. Förväntningar 

påverkar således meningsskapande och när det förväntade inte inträffar avbryts individens 

aktivitet i brist på kunskap om hur hen ska agera. I dessa situationer söker personen efter en 

förklaring eller orsak till omständigheterna, vilken tillåter att aktiviteten fortlöper. Finner 

individen ingen orsak kommer denne istället behöva hitta ett nytt sätt att agera eller göra 

ytterligare överväganden (Weick, Sutcliffe, & Obstfeld, 2005, s. 409). Meningsskapande 

behöver dock inte mynna ut i handling utan kan även resultera i en förståelse för att mer 

kunskap krävs om situationen eller att ett agerande inte ska ske (Weick, 1995, s. 5). 

  

Meningsskapande handlar om hur små tillfälligheter, i sammanhang med andra små 

tillfälligheter, kan passa ihop och bygga mening. Oavsett hur de hänger samman så skapas 

mening i huvudsak utifrån antigen tro eller agerande. Meningsskapande utifrån tro innebär att 
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en individs tro, exempelvis dess ideologi, påverkar vad hen lägger märke till. Beroende på 

vad individen tror på sker ett selektivt val av vad hen noterar. Genom självuppfyllande 

profetia kan tron även påverka hur händelserna utvecklar sig. Meningsskapande kan ske 

genom argumentationer där mening skapas genom åsiktsskiljaktigheter hos individer. 

Variationer av åsikter och tro noteras vilket leder till en argumentation mellan individerna, 

vars mål är att skapa gemensam mening. Även förväntningar har inverkan på processen då 

personer skapar mening till sitt handlande genom att fokusera på vad de tror kommer att 

hända i framtiden. Både argument och förväntningar, som leder till meningsskapande, 

grundar sig i individers åsikter och tro. Meningsskapande utifrån agerande handlar om att i 

efterhand konstruera en förklaring till sitt agerande. Här ligger fokus på vad individen gör 

snarare än vad hen tror. Meningsskapandet börjar med handlingar istället för övertygelser. 

Meningsskapande utifrån agerande innebär alltså att individen tillskriver mening utifrån olika 

ageranden samt dess utslag och följder (Weick, 1995, ss. 133-135). 

 

3.2 Den meningsskapande processen 

  

Meningsskapande är processen i vilken människor explicit förstår en situations 

omständigheter och använder denna förståelse som en språngbräda för sitt agerande. 

Processen är ett samspel mellan tolkning och agerande då människans handlande inte är ett 

resultat av en rationell utvärdering av olika handlingsalternativ utan dess tolkning av 

situationen (Weick, et al., 2005, s. 409). Den meningsskapande processen är ständigt 

pågående och retrospektiv, vilket innebär att individen i efterhand skapar troliga bilder vilka 

rationaliserar dess agerande. Meningsskapande är alltså en efterhandskonstruktion där den 

mening som skapas rättfärdigar exempelvis ett beslut (Weick, 1995, ss. 11-12). Genom 

meningsskapande materialiseras beslutsfattande vilket begränsar eller inspirerar identitet och 

handling. Genom språk och kommunikation materialiseras situationer, organisationer och 

miljöer. Vilket förklaras med att de “samtalas” till existens (Weick, et al., 2005, s. 409). 

  

I den föränderliga omgivningen utsätts människor ständigt för nya intryck, vilka de uppfattar 

som signaler för hur de ska agera och bete sig. Den meningsskapande processen startar med 

att individer blir medvetna om något som avviker från vad som uppfattas som normalt. 

Genom att uppmärksamma dessa signaler kan personer successivt tolka och förstå 

situationen. Det sociala samspelet med andra individer och omgivningens kontext påverkar 

vilka antaganden som görs. Den information som individer anser användbar och rimlig 

tillskrivs därefter mening. Processen påverkar individens identitet och agerande och då 

individen hela tiden hanterar nya intryck är processen ständigt pågående (Weick et al., 2005 

s. 415). För att tydliggöra den meningsskapande processen och dess beståndsdelar 

åskådliggörs den i modellen på nästkommande sida. Vi har konstruerat modellen utifrån 

Weicks (1995) teoretiska begrepp (ss. 17-18). 
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Modell 1: den meningsskapande processen 

  

3.3 Den meningsskapande processens beståndsdelar 

  

Weick (1995) menar att den meningsskapande processen består av sju olika principer. 

Meningsskapande är en pågående process som grundar sig i identitetskonstruktion och 

agerande. Meningsskapande sker i ett socialt samspel, där individen retrospektivt skapar 

rimlig mening till extraherade signaler. Varje beståndsdel är en viktig aspekt av 

meningsskapande och var och en relaterar till de övriga sex principerna. Tillsammans skapar 

de en sekvens som kallas den meningsskapande processen. Det är denna process som skiljer 

meningsskapande från andra förklarande begrepp som generell förståelse och tolkning 

(Weick, 1995, ss. 17–18). 

  

Meningsskapande och identitetskonstruktion är oskiljaktiga då resultatet av den 

meningsskapande processen påverkas av hur vi uppfattar oss själva. Weick (1995) beskriver 

att meningsskapande börjar hos individen som ska skapa mening, som även kallas 

meningsskaparen. Identiteten konstrueras genom interaktionsprocesser och individen växlar 

mellan olika definitioner av sig själv beroende på samtalskontext. Meningsskapandet är en 

process som kontinuerligt omdefinieras då meningsskaparen behöver bestämma vilket ”jag” 

som är lämpligt att presentera i de olika kontext hen befinner sig i (Weick, 1995, ss. 19–21). 

Olika ”jag” kan till exempel presenteras om individen är på jobbet eller umgås i sin närmaste 

vänskapskrets. Beroende på vilket val individen gör påverkar det hens beteende och 

handlingsmönster. Identiteten influeras av omgivningen i stor grad och Weick (1995) menar 

vidare att nya obekanta situationer kan leda till att identiteten ifrågasätts. När detta sker kan 

individen ta till sig den nya informationen och ny mening kan skapas (ibid). 

Att den meningsskapande processen är retrospektiv menar Weick (1995) grundar sig i 

argumentet att människor kan veta vad de gör först när de har gjort det. Fortsatt beskriver han 

att det inte går att skapa mening till något som inte har hänt då man på förhand inte kan veta 
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utfallet av en handling (ss. 24–26). Weick (1995) menar att den meningsskapande processen 

startar med att något som inte går i linje med vad vi uppfattar normalt upptäcks. Individen 

agerar i en aktuell situation och stöter på ny kunskap där denna sedan värderas gentemot 

tidigare händelser och erfarenheter. Därefter förstår hen det som sker i dagsläget med 

utgångspunkt i sina erfarenheter och genom denna jämförelse kan individen förstå samt ge 

mening till de nya upplevelserna (Weick, 1995, ss. 27–30). 

  

Hur den meningsskapande processen utspelar sig påverkas av hur den enskilda individen 

agerar. Weick (1995) menar att det alltid finns olika valmöjligheter för en individs handlande 

när hen står inför en situation (ss. 30–33). Kommer en främmande person fram till en individ 

och agerar hotfullt kan hen till exempel välja att bemöta personen med samma fientlighet, 

tala lugnande, eller ignorera situationen vilket alla tre leder till olika utfall. Individens 

handlande är avgörande för den meningsskapande processen. Människan kan inte kontrollera 

vad som händer i omgivningen men omgivningen styr inte individen helt, då individen har 

olika valmöjligheter för sitt agerande (ibid).  

Den meningsskapande processen är ett socialt samspel eftersom meningsskapande aldrig kan 

ske enskilt utan är beroende av personer i omgivningen. Weick (1995) förklarar att individers 

tankar, känslor och beteende påverkas av den faktiska eller föreställda närvaron av andra. Det 

är i interaktioner med andra människor som en individ skapar förståelse. Weick menar 

fortsatt att organisationer är sociala nätverk som i hög grad präglas av delade meningar, ett 

gemensamt språk och av social interaktion (ss. 38–39). Meningsskapande går även hand i 

hand med symbolisk interaktion då individen skapar mening i samspel med till exempel 

existerande regler och rutiner i sin omgivning (Weick, 1995, s. 42). 

Weick (1995) menar att meningsskapande är en pågående process då den aldrig riktigt börjar 

eller slutar. På samma sätt som världen är fortlöpande och dynamisk befinner sig människan 

alltid mitt i pågående förändringsprocess (ss. 43–44). Meningsskapande kan vara en 

omedveten process och det är först när processen störs som meningsskapandet noteras. Ett 

avbrott i flödet framkallar ofta en känslomässig reaktion vilken möjliggör för individen att 

skapa mening då känslan hjälper individen att associera mening till den specifika situationen. 

Nästa gång en liknande situation uppstår kan individen referera till samma känsla och därmed 

dra nytta av tidigare erfarenhet. Meningsskapande är därmed en pågående process utan slut 

(Weick, 1995, s. 45).  

I processen använder sig individen av extraherande signaler för att skapa mening. Weick 

(1995) förklarar att dessa signaler kan förstås som de ledtrådar som människor utvecklar en 

mening kring. Ledtrådarna kan utgöras av idéer eller handlingar som observeras av individen. 

Den specifika förståelsen från ledtråden bidrar till en mer abstrakt och generell förståelse 

kring ett fenomen. I och med detta informerar och konstruerar det konkreta och det abstrakta 

varandra (Weick, 1995, ss. 50–51). Weick beskriver vidare de extraherande signalerna som 

enkla strukturer vilka liknas vid små pusselbitar som tillsammans vidareutvecklas till en 

större förståelse (ibid). 
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Den meningsskapande processen handlar inte om att hitta det rätta svaret utan att handla 

utefter det som individer anser är rimligt och trovärdigt. Vad som klassificeras som rimligt 

och trovärdigt kan variera bland individer. Processen bygger på att rimlighet går före 

noggrannhet då en individ har en begränsad uppmärksamhet när hen utvärderar flera 

situationer, tolkningar och val samtidigt (Weick et al., 2005, s. 415). 
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4. Metod 

  

Metodavsnittet inleds med en redogörelse och argumentation för den kvalitativa och 

abduktiva ansats som denna studie utgår ifrån. Därefter förklarar vi valet av forskningsdesign 

och motiverar valet av semistrukturerade intervjuer i förhållande till våra forskningsfrågor. 

Efter detta redogör vi för vårt urval och beskriver studiens genomförande samt konstruktion 

av intervjuguiden. I underrubriken material beskrivs datamaterialets omfång. Vi redogör även 

för den tematiska analysmetod som används i bearbetningen och analysen av den data som 

samlats in i de kvalitativa intervjuerna. Slutligen reflekterar vi över våra metodval med 

hänsyn till studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera. Vi lyfter även de etiska aspekter vi tagit hänsyn till i studiens genomförande. I 

metodavsnittet eftersträvar vi att vara så transparenta som möjligt. Denna transparens är 

enligt Bryman (2011) ett sätt att möjliggöra högsta potentiella replikerbarhet (s. 49). 

  

4.1 Metodansats 

  

Denna studie ämnar bidra med kunskap om hur anställda skapar mening till 

introduktionsprocesser och kräver därmed data om respondenternas förståelse. Med grund i 

uppsatsens syfte har vi följaktligen valt en tolkande ansats där tyngdpunkten ligger på de 

anställdas uppfattningar snarare än mätbara resultat. Denna tolkande ansats motiverar även 

det kvalitativa metodvalet, då kvalitativ metod enligt Bryman (2011) är ett lämpligt 

tillvägagångssätt när man vill nå förståelse om en individs livsvärld. Kvalitativ forskning tar, 

till skillnad från kvantitativ, ofta hänsyn till inom vilken kontext en individ verkar (ss. 340-

341). Vilket ytterligare stärker valet av en kvalitativ ansats då denna studie ämnar förstå hur 

meningsskapande sker i en specifik kontext.  

  

I kvalitativ forskning är det enligt Bryman (2011) vanligt att man utgår ifrån en induktiv 

ansats där en ny teori genereras med grund i det empiriska materialet. Motsatsen till 

induktion är deduktion, som innebär att undersökningen prövar en redan befintlig teori (ss. 

26, 340). Som ett tredje och mellanliggande alternativ används ofta den abduktiva ansatsen i 

kvalitativ forskning. I korthet innebär detta att teori och tidigare forskning är styrande i valet 

av kunskaps- och studieobjekt samt metodologiskt tillvägagångssätt, men utan att resultaten 

är på förhand givna att testa i en hypotes. Forskaren förförståelse är färgad av valda teorier 

och tidigare studier men har en öppenhet inför de resultat som genereras (Bryman, 2018, ss. 

478-479). Vårt mål med studien är, i enlighet med den abduktiva ansatsen, inte att inducera 

en helt ny teori och inte heller att testa hypoteser deduktivt. Genom att undersöka en tidigare 

outforskad aspekt av meningsskapande, vill vi bidra till den redan etablerade teorin om 

fenomenet. Vi formulerade våra forskningsfrågor med hänsyn till den kunskapslucka som 

finns i den etablerade forskningen, då meningsskapande i introduktionsprocesser tidigare inte 

undersökts i stor utsträckning. Vidare konstruerades både intervjuguiden (se: 4.3.1) och 

analysmetoden (se: 4.5) med hänsyn till vårt teoretiska ramverk. 
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4.1.1 Forskningsdesign 

 

Vi ämnar med vår beskrivning av meningsskapandet i en viss kontext kunna tillföra en 

byggsten i den större förståelsen av fenomenet meningsskapande i arbetslivet. Vi  undersöker 

meningsskapande till introduktionsprocesser och vi argumenterar för att detta bäst studeras i 

en studie av en institution där alla individer genomgått en liknande introduktion. Genom att 

undersöka hur anställda, vilka genomgått samma introduktionsutbildning, skapar mening till 

sin introduktion argumenterar vi att vi kan tillföra ny kunskap om anställdas 

meningsskapande. Detta då skillnaderna i hur individerna talar om samma 

introduktionsutbildning argumenteras bero på variationer i dess meningsskapande, snarare än 

på i skillnader på faktiskt innehåll. 

 

4.1.2 Undersökningsmetod 

  

Vi valde att genomföra datainsamlingen med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Detta 

val gjordes med grund i den data vi behöver för att besvara våra frågeställningar. För att 

skapa kunskap om detta krävs att intervjupersonerna relativt fritt kan berätta om deras 

tolkningar, upplevelser och förklaringar till introduktionsprocessen, vilket möjliggörs via vårt 

metodval. Kvalitativa intervjuer är enligt Bryman (2011) fördelaktiga om man vill få en ökad 

förståelse för hur intervjupersonen upplevt eller förstått något. Semistrukturerade intervjuer 

möjliggör även för att styra in respondenterna på de teman man är intresserade av att 

undersöka med bibehållen flexibilitet. Detta då intervjuaren kan anpassa frågorna efter 

intervjupersonens svar och låta denne svara på frågorna utifrån sin individuella tolkning 

(Bryman, ss. 413, 415). Intervjupersonens egna förklaringar står därmed i fokus, vilket vi 

argumenterar är essentiellt för denna studie då det är respondenternas meningsskapande vi 

ämnar undersöka. 

  

4.2 Urval 

  

Valet att utföra studien vid Uppsala universitet grundar sig i dess tillgänglighet, men valet av 

institution motiveras med att samtliga doktorander som antagits de senaste fem åren 

genomgått samma introduktionsutbildning. Att doktoranderna genomgått samma 

introduktionsutbildning möjliggör att undersöka vilken mening som tillskrivs samma 

introduktion. Vi har använt oss av ett målstyrt urval när vi valde att genomföra vår studie på 

ett universitet. Ett målstyrt urval är enligt Bryman (2011) ett icke-sannolikhetsurval och ett 

strategiskt tillvägagångssätt för att samla in data från en specifik organisation (s. 393). Vi 

valde denna urvalsmetod för att uppnå en hög kvalité i datainsamlingen.  

Urvalet utfördes för att skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Att vi 

valde Uppsala universitet och inte ett annat universitet, är dock en följd av tillgänglighet och 

är därmed ett bekvämlighetsurval (s. 433). När det kommer till urvalet av doktorander har vi 

vänt oss till alla registrerade doktorander vid institutionen med en inbjudan att delta i studien.  
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4.3 Genomförande 

  

I arbetet för att hitta respondenter har vi kontaktat samtliga registrerade doktorander på 

institutionen via den mailadress som är kopplad till deras anställning vid universitetet. 

Mejladresserna fick vi tillgång till via Uppsala universitets hemsida och det första utskicket 

bestod av ett missivbrev (se Bilaga 1) som innehöll information om studiens syfte, att 

deltagandet är frivilligt, intervjuns upplägg, de etiska principer vi förhåller oss till och våra 

kontaktuppgifter. Efter två veckor skickades även en påminnelse ut till de respondenter som 

inte svarat och efter denna påminnelse bokade vi in alla respondenter som tackat ja till 

medverkan. Efter att sex intervjuer genomförts upplevde vi att vi inte fick ut nya data från 

intervjuerna. I analysprocessen konkluderade vi även att de teman som vuxit fram var 

relaterade till varandra samt flerdimensionella. Vilket enligt Bryman (2011) är ett tecken på 

teoretisk mättnad och att det inte finns något behov att genomföra fler intervjuer (ss. 395, 

436). 

  

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats i enskilda rum. Beroende på 

intervjupersonernas preferenser utfördes intervjuerna antingen i ett grupprum som vi bokat 

eller på doktorandernas kontor. Detta för att underlätta för intervjupersonerna och göra dem 

bekväma i intervjusituationen. Gemensamt för samtliga intervjuplatser var dock att rummen 

var enskilda och att ingen obehörig kunde höra samtalet utifrån. 

  

Intervjuerna inleddes genom att respondenterna återigen informerades om studiens syfte, 

vilket de sedan tidigare fått ta del av i missivbrevet. Därefter förklarade vi intervjuns upplägg 

och att respondenterna när som helst kunde avbryta intervjun. Vi bad även om tillåtelse om 

att få spela in intervjun vilket alla respondenter tillät. Intervjufrågorna ställdes i huvudsak 

utav en av oss som genomförde studien, detta för att intervjupersonen skulle ha en person att 

fokusera på. I vissa fall kompletterade den av oss som observerande med följdfrågor. Fem av 

sex intervjuer genomfördes med båda två intervjuare närvarande, medan en intervju 

genomfördes av enbart en av oss. Denna variation argumenteras dock inte ha påverkat 

studiens resultat då samtliga intervjupersoner gav uttömmande svar och agerade på ett sätt 

som fick oss att tro att de var bekväma i intervjusituationen.  

 

Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt i en sedan tidigare konstruerad intervjuguide 

(se: bilaga 2) vilken kompletterades med följdfrågor till respondentens svar. Genomgående 

fokuserade vi på att inte ställa ledande frågor och försöka formulera frågorna så öppet som 

möjligt, för att respondenternas egna tankar skulle komma till uttryck i svaren. Vidare tänkte 

vi båda på att ha ett öppet kroppsspråk och uppmuntra respondenten att utveckla sina svar 

genom direkt och indirekt uppmuntran. Intervjun avslutades sedan med att respondenterna 

tackades för sin medverkan och meddelades om att de vid intresse skulle få ta del av den 

färdiga uppsatsen. Samtliga intervjuer tog mellan 35–60 minuter att genomföra. Intervjuerna 

genomfördes under fyra olika dagar och mellan intervjutillfällena transkriberades ljudfilerna 

till text. I transkripten såg vi till att inte enbart skriva ned vad som sades utan även andra ljud 

och pauser i talet. Detta då även dessa omedvetna signaler kan ha betydelse. 
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4.3.1 Konstruktion av intervjuguide 

  

En intervjuguide ska enligt Bryman (2011) konstrueras på så sätt att forskningsfrågorna som 

undersöks täcks. Frågorna ska ställas med ett förfarande som möjliggör för respondenterna att 

besvara dem utifrån sina egna upplevelser (ss. 419, 423). Vår intervjuguide (se: bilaga 2) 

konstruerades med avstamp i våra forskningsfrågor och teori. Frågorna som ställdes 

formulerades för att försöka fånga vilken mening respondenten tillskrivit 

introduktionsprocessen utifrån dess förväntningar innan introduktionen, introduktionens 

faktiska genomförande och dess syn på introduktionen i förhållande till sitt dagliga arbete. 

Dessa huvudteman konstruerades kronologiskt med hänsyn till att respondenterna lättare 

skulle kunna följa med i frågornas ordningsföljd. Intervjuguiden bestod av en inledande fråga 

om när respondenten började på arbetsplatsen för att sedan kompletteras med öppna frågor. 

Uppföljningsfrågor och preciserande frågor kunde tillämpas för att förtydliga respondentens 

svar.  

  

I utformningen av frågorna i intervjuguiden har vi betraktat våra teoretiska begrepp som 

sensitiva, vilket enligt Bryman (2011) är fördelaktigt inom kvalitativ forskning. Detta innebär 

att de teoretiska begreppen beskrivs i teoridelen men att vi utifrån det material vi får in i vår 

undersökning kommer att omdefiniera begreppens innebörd (s. 348). Frågorna som ställs är 

således utformade efter det teoretiska ramverket men i intervjuguiden förekommer inga 

direkta frågor vilka ämnar verifiera eller falsifiera teorin. Frågorna har istället formulerats för 

att kunna fånga innebörden av begreppen. I intervjuguiden har fokus legat på Weicks (1995) 

sju principer av meningsskapande, vilka görs synliga i frågorna genom att vi frågar om 

individens introduktionsutbildning med avstamp i dessa principer. Nedan följer tre exempel 

på hur denna frågekonstruktion gått till. 

  

Tog du någon speciell roll i doktorandgruppen under din första tid? Denna fråga ämnar 

fånga upp identitetskonstruktion. 

  

Hur skulle du beskriva ditt agerande under introduktionsutbildningen? Vad berodde det på? 

Denna fråga är formulerad utifrån principen om agerande. 

  

Har introduktionen varit föremål för diskussion för er som gick den i efterhand? Frågan har 

avsikt skapa förståelse för det sociala samspelet. 

 

  

4.4 Materialet 

  

Materialet består av sex stycken ljudfiler med ca 35–60 minuter långa intervjuer. Dessa 

intervjuer har även transkriberats till 45 sidor text med enkelt radavstånd, storlek 12, Times 

New Roman. Intervjupersonerna arbetar alla som doktorander vid Uppsala universitet och 

hade vid intervjutillfället genomgått sin introduktionsutbildning för mellan tre månader till 

två år och tre månader sedan. För att inte röja intervjupersonernas identitet har vi valt att inte 
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vidare redogöra för deras bakgrund. Respondenterna benämns R1-R6 i presentation av 

studiens resultat.  

  

4.5 Databearbetning och analysmetod 

  

Det transkriberade materialet analyserades med en tematisk analysmetod, vilket innebär att vi 

kodade materialet och utifrån dessa koder konstruerade teman. Något som enligt Braun och 

Clarke (2006) är viktigt i tematisk analys är att det teoretiska ramverket och metodvalet är 

lämpligt för de forskningsfrågor som ska besvaras. De menar även att det är viktigt att 

forskaren är medveten om att dennes val och tolkningar påverkar analysen och efterföljande 

resultat. Braun och Clarke (2006) menar även förförståelsen alltid påverkar tematiseringen 

och att forskaren av denna anledning ska vara medveten om detta under analysprocessen. 

Med grund i ovanstående resonemang har vi resonerat kring de beslut vi fattat och valt att 

vara transparenta i beskrivningen av analysprocessen. 

  

Med anledning av att begränsad kunskap finns inom området meningsskapande i 

introduktionsprocesser ämnar vår tematisering ge läsaren av denna uppsats en bred förståelse 

av fenomenet. Därmed eftersträvade vi att i tematiseringen skapa en översikt av hela 

datasetet, istället för att fokusera på enskilda teman. Vilket enligt Braun och Clarke (2006) är 

fördelaktigt i dessa fall. Vår tematisering avser följaktligen vara en reflektion av hela det 

empiriska materialet och i valet av teman försöker vi ta hänsyn både till dess frekvens och 

dess möjlighet att tillföra något intressant i förhållande till våra forskningsfrågor. I 

presentationen av studiens resultat (se: 5.1) presenterar vi illustrativt valda exempel från 

transkriberingarna. Vi har i urvalet av dessa citat lagt vikt vid att samtliga intervjupersoner 

representeras. Detta synliggörs i resultatet genom att citaten från respondenterna benämns 

R1-R6 beroende av vilken intervjuperson som citeras.  

 

Vår kodning utgick ifrån ett abduktivt angreppsätt vilket enligt Bryman (2018) innebär att 

forskaren utgår ifrån det empiriska materialet men samtidigt låter teoretiska begrepp och 

forskningsfrågor influera processen (ss. 478-479). Alternativet till detta hade varit att koda 

induktivt, det vill säga enbart utgå ifrån empirin, eller deduktivt och således testa en färdig 

hypotes (Bryman, 2018, ss. 47-50). Med föreliggande studie har vi för avsikt att besvara 

specifika forskningsfrågor, något som skulle vara svårt med ett induktivt angreppssätt då det 

med denna tematiseringsmetod kan vara svårt att hitta teman vilka är relaterade till ett 

specifikt forskningsområde (Braun & Clarke, 2006). Vi ämnar även skapa kunskap utifrån det 

empiriska materialet vilket utesluter deduktiv tematisering. Följaktligen föll sig valet av en 

abduktiv analysmetod naturligt. 

 

I analysprocessen var vi medvetna om den aktiva roll vi har som forskare. Vi har även haft en 

medvetenhet kring att vår förförståelse och val av teori samt forskningsfrågor inverkar på de 

mönster vi identifierar och selekterar från materialet. Denna medvetenhet är något Braun och 

Clarke (2006) förespråkar i analysprocessen. I kodningen utgick vi ifrån de teoretiska 

begreppen som presenteras under 3.1-3.3, samt särskilt lagt vikt vid Modell 1: den 
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meningsskapande processen. För att temana ska spegla hela datamaterialet valde vi att enbart 

lyfta teman som återfanns i minst två respondenternas svar. Analysprocessen exemplifieras 

med nedanstående tematisering: 

 

“Man måste också vara prestigelös i den mening att man ska lyssna på varandra och ge 

varandra inputs, annars finns det risk att man låser in sig i saker och att de då kan bli 

fel.”(citat) → Skapa förståelse tillsammans (kod) → Meningsskapande genom 

kommunikation (tema). 

 

Valet av tematisk analys som analysmetod motiveras med att vi utifrån metoden kan skapa en 

detaljerad översikt över meningsskapande i materialet, genom att koda efter olika teman av 

meningsskapande i intervjutranskripten. Enligt Braun och Clarke (2006) öppnar tematisering 

även upp för oförutsedda resultat, då kodningen utgår ifrån det empiriska materialet, vilka 

senare kan tillämpas för att omdefiniera de sensitiva teoretiska begreppen. Dessutom kan 

tematiseringen synliggöra skillnader och likheter i intervjupersonernas berättelser vilka kan 

vara intressanta att diskutera i förhållande till andra faktorer (Braun & Clarke, 2006). Vidare 

är metoden även passande för att analysera intervjutranskript, då den är flexibel och passar 

alla datamaterial samt är relativt enkel att tillämpa (ibid). Att metoden inte kräver omfattande 

förkunskaper motiverar ytterligare vårt val då båda vi som utför studien har begränsad 

erfarenhet av databearbetning sedan tidigare. 

 

4.6 Metodreflektion 

  

Bryman (2011) menar att kvalitativa studier inte ämnar mynna ut i en absolut bild av den 

sociala verkligheten. Sociala fenomen studeras i sina unika kontexter och intervjuer 

genomförs för att få ökad förståelse kring dessa genom individers subjektiva upplevelser och 

åsikter. När en kvalitativ undersöknings kvalitet bedöms kan den diskuteras i olika termer av 

tillförlitlighet. En studie anses tillförlitlig om den uppfyller kriterierna trovärdighet, 

överförbarhet, möjligheten att styrka och konfirmera samt pålitlighet (Bryman, 2011, ss. 

351–354). 

  

För att styrka studiens trovärdighet har vi under intervjuernakontrollerat de svar som 

intervjupersonerna gett oss och ställt kompletterande frågor, för att se om vi uppfattat deras 

uttalande rätt. Då det finns många olika beskrivningar av en social verklighet kan denna 

metod enligt Bryman (2011) bekräfta att forskaren uppfattat den verklighet som beskrivs av 

respondenten på rätt sätt. Uppfyllelse av kriteriet överförbarhet handlar om att ge täta 

beskrivningar av det insamlade materialet. Genom grundliga redogörelser av individernas 

upplevelser i den undersökta kontexten skapas en förståelse för hur fenomenet tas i uttryck 

(Bryman, 2011, ss. 354–355). Vi har även i den tematiska analysen fokuserat på att inkludera 

stora delar av det empiriska materialet i analysarbetet. 

  

En begränsning som kommer med det kvalitativa metodvalet är enligt Bryman (2011) frågan 

om generaliserbarhet. Han menar på en problematik angående generaliserbarheten för 
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kvalitativa studier, då det är svårt att generalisera resultatet utöver den kontext det 

producerats i (ss. 369-370). Vi har en medvetenhet om att en undersökning på en institution 

vid Uppsala universitet inte är ett slumpmässigt stickprov från en känd population eller att de 

doktorander vi intervjuar inte är representativa för alla doktorander vid universitetet. Det är 

inte heller vår avsikt att med en exakthet generalisera våra resultat. Med anledning av att vår 

studie är ideografiskt är det inte heller relevant att tala om dess generaliserbarhet (Larsson, 

2009). Vi ämnar bidra till den befintliga kunskapen som finns om meningsskapande i 

arbetslivet genom att titta på fenomenet specifikt i introduktionsprocesser. Vår tanke är inte 

att generalisera resultatet till alla introduktionsprocesser, utan vårt forskningsbidrag är att 

tillföra en ny pusselbit till helheten. Våra resultat ämnar alltså generaliseras till teori snarare 

än till population.  

 

I enlighet med Bryman (2011) strävar vi efter att uppnå en god överförbarhet i våra resultat 

genom hög kvalité i teoretiska slutsatser som utformas av den insamlade kvalitativa data (ss. 

369-370). För att öka möjligheten för att studien ska kunna användas av andra har vi dock 

fokuserat på att detaljerat återge våra fynd kring fenomenet meningsskapande samt inkludera 

djupgående beskrivningar av individernas upplevelser och åsikter. Med denna information 

kan de som sedan tar del av arbetet bedöma om resultatet är överförbart även för andra 

miljöer. Därmed kan de upptäckter vi fått genom att studera doktorander vid Uppsala 

universitet bidra till ökad kunskap om fenomenet meningsskapande i introduktionsprocesser.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren ska handla i god tro (Bryman, 2011, 

s. 355). Under hela arbetets gång har vi strävat efter att undvika att personliga värderingar 

påverkat studien, men även varit medvetna om att vår förförståelse kan påverka och 

reflekterat kring vår egen subjektivitet. Vi har även försökt att minimera vår personliga 

påverkan genom att i ord uttrycka och motivera de val vi gjort och därmed identifiera 

eventuella bias. Transkriberingen av intervjuerna har även genomförts med exakthet och 

noggrannhet. Genom att transkripten är exakta kan vi reducera risken för att bitar av 

materialet, vilka vi anser är mindre intressanta, utelämnas. Detta innebär att vi i den 

nästkommande kodningen har tillgång till det fullständiga materialet och kan uppfylla 

intersubjektivitet i koderna. Kodningen och tematiseringen präglas även av en 

samstämmighet mellan oss båda, vilket gör att individuell förförståelse ges mindre spelrum 

(Bryman, 2011, s. 355; Kvale, 2009, s. 261). I konstruktionen av teman har vi kodat empirin 

med en tydlig koppling till våra forskningsfrågor och teoretiska begrepp. Detta har vi gjort 

för att reducera vår egna subjektiva påverkan då vi styrts av teori och forskningsfrågor i 

analysarbetet.  

 

Vi eftersträvar också att uppnå pålitlighet i vår studie vilket innebär att presentera en 

fullständig redogörelse av forskningsprocessens olika delar (Bryman, 2011, s. 355). Till 

exempel presenterar vi hur vi gick tillväga för att etablera kontakt med studiens respondenter, 

i vilken miljö som intervjuerna genomfördes och vilka frågor som ställdes. Vi har även 

tydligt redogjort för arbetets tematiska analysmetod och hur konstruktionen av teman gått till. 

Denna redogörelse presenteras dels för att tydligheten bidrar till ett ökat förtroende för vår 

studie men även för att möjliggöra för andra forskare att replikera studien. I arbetets 
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kommande kapitel (se: 5.) har vi valt att redovisa våra resultat med flera citat från 

intervjupersonerna. Detta görs för att läsaren själv ska kunna bedöma trovärdigheten i 

studiens resultat, vilket möjliggörs när läsaren kan sätta intervjupersonernas egna utsagor i 

relation till studiens syfte och frågeställningar. 

 

4.7 Etiska aspekter 

  

Den första kontakten med respondenterna fick vi genom mail via en förfrågan om deltagande 

i vår studie. I det medföljande missivbrevet informerades de potentiella deltagarna om att 

undersökningen genomgående tar hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer har utformats av 

Vetenskapsrådet för att skydda integriteten hos de som deltar i studier och principerna består 

av fyra huvudkrav. Vilka lyder enligt följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet innebär att studiens deltagare har den information de behöver för att 

kunna ta ställning till sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Redan vid den första kontakten 

uppfylls informationskravet då vi i missivbrevet informerade studiens potentiella deltagare 

om studiens syfte och vilka villkor som gäller för medverkan. I missivbrevet förklarar vi att 

deltagandet är frivilligt och betonar samtidigt vad deras kunskap kan komma att ha för 

betydelse för vår studie, för att motivera dem att vara med. Vi lämnar även ut våra 

kontaktuppgifter och uppmanar de potentiella deltagarna att ställa frågor vid eventuella 

funderingar kring studien. Under intervjuerna, informerades intervjupersonerna även om 

studiens syfte ytterligare en gång och fick möjlighet att ställa kompletterade frågor. 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Även detta framkommer tydligt i missivbrevet. Under intervjun 

poängteras även att deltagandet är frivilligt och att medverkan, utan negativa följder, när som 

helst kan avbrytas. Innan vi startade intervjun frågade vi även deltagare om samtycke att 

spela in konversationen.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär konfidentialitetskravet att personuppgifter behandlas 

konfidentiellt. Detta har vi tagit hänsyn till genom att avidentifiera materialet så att 

personuppgifter som ålder, namn, och andra personliga kännetecken från intervjupersonerna 

uteslutits från materialet. Alla uppgifter som lämnats från deltagarna och som kan härledas 

till dem behandlas och förvaras även så att ingen obehörig kan ta del av informationen. 

Nyttjandekravet innebär att den information som studiens deltagare lämnar enbart ska 

användas för vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylls genom att 

vi garanterar deltagarna att informationen som samlats in inte kommer att användas i något 

icke-vetenskapligt ändamål, utan enbart för den aktuella undersökningen. Intervjupersonerna 

informeras även om att den färdigställda uppsatsen kommer att publiceras på Uppsala 

universitets databas DIVA samt att de kommer få tillgång till uppsatsen efter att arbetet 

publicerats. 
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5. Resultat och analys 

 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om anställdas meningsskapande. Syftet 

avser vi uppfylla med följande centrala frågeställningar: Hur beskriver doktorander sina 

upplevelser av introduktionsprocessen? Hur upplever doktorander att de har påverkats av 

introduktionsprocessen? I detta avsnitt kommer vi att redogöra för studiens resultat och 

presentera ett antal teman som konstruerats utifrån analysen av det empiriska materialet.  

  

5.1 Hur beskriver doktorander sina upplevelser av introduktionsprocessen? 

  

Introduktionsprocessen är inte tidsbegränsad 

  

Introduktionsprocessen beskrivs av de anställda som en kontinuerlig process vilken går ut på 

att skapa ordning i det konstanta flödet av nya erfarenheter. Introduktionsprocessen är således 

inte begränsad till introduktionsdagen, utan likt Weicks (1995) meningsskapande process är 

den pågående. Introduktionen handlar om att löpande skapa mening till yrkesrollen och 

socialiseras in i organisationen. En respondent beskriver detta i följande citat: 

  

Nu när jag pratat lite om det så tror jag att den inte är så annorlunda från hur det fortfarande är, man 

introduceras hela tiden för nya saker, även (författarens kommentar: en längre period) senare så 

fortsätter processen. Det är svårt att göra en sån distinktion mellan en sån primär introduktion och en 

naturlig tillvaro på arbetsplatsen. Jag tror att i varje arbetsuppgift man ens utför måste man lära sig 

nånting om den. Det sker liksom nya moment hela tiden man måste lära sig saker om. Vid 

kurstillfällen till exempel, förändras saker och det kräver att man behöver lära sig något nytt. Så jag är 

nog fortfarande i introduktionsprocessen. (R1) 

  

Andra respondenter inkluderar även tiden innan de började vid Uppsala universitet i 

introduktionsprocessen. De menar att de kontinuerligt introducerats till yrket och 

organisationen ifrån den första kontakten då de läste annonsen, under intervjun, när de fick 

samtala med framtida kollegor och chefer under introduktionsdagen tills idag då de 

introduceras löpande i sitt arbete. Intervjuprocessen beskrivs av en respondent så här: 

  

Då får jag ju också ytterligare en introduktion till den miljö jag kommer att jobba i och får en 

presentation av dom förväntningar som är på mig eller... ah förväntningar... snarare en förklaring av 

“att så här ser det ut” ehh... “det här innefattas i dina arbetsuppgifter” och ”du kan välja hur du vill 

göra” och så. Om jag ville ha institutionstjänstgöring och vad som det innebär... inkluderat i det. Och 

så sen så var det då de faktiska dagen, halvdagen, och även ja men välkomstmejl och så också som en 

slags introduktion. (R5) 

  

Introduktionsprocessen skapar ordning 

  

De anställda beskriver även introduktionen som en ordningsskapande process och de 

förklarar hur de under de första dagarna fick många olika intryck, vilka de behövde sortera 

och ta in för att förstå situationen. Dessa intryck kan liknas vid Weicks (1995) extraherande 

signaler och de är dessa som de anställda försöker sortera för att skapa mening till 

introduktionsprocessen. De anställda berättar hur de under sin första tid som doktorander 
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försökte skapa en förståelse för organisationens uppbyggnad. Detta belyses i nedanstående 

citat: 

  

Ja men det var en ganska förvirrad tid. Just de första veckorna [...] och sen är det universitetets 

organisation som är rätt svår att få grepp om i början, eeh... vem är det man ska vända sig till i 

praktiska ärenden etcetera. Men där tycker jag att introduktionsdagen fungerade ypperligt bra för att 

räta ut några av dessa frågetecken. (R2) 

  

För min del har det nog varit, att de första två veckorna var det väldigt mycket intryck, i allt ifrån vilka 

tillfällen förväntas jag ta del i? Till hur jag ska strukturera min egen avhandling? Till vad är det för 

kurser jag behöver gå? Vem ska vara min andra biträdande handledare? Ehmn... och jag tänker det är 

ju jättesvårt att förhålla sig till, alltså när jag är så pass ny i en kontext och inte ens vet vad… vad som 

ska ingå här och nu…(R6) 

  

Den första tiden beskrivs av de anställda som förvirrande och innan de hade skapat mening 

till introduktionen visste de inte hur de skulle agera. Vilket exemplifieras nedan: 

  

Ja, alltså hur ska man förhålla sig till saker och ting? När man är helt ny? Eeh det är ju bara att försöka 

befinna sig i situationen och förstå vad det är som händer. Beroende på vilken kontext jag är i. Är jag i 

lunchmatsalen så kanske det inte är så svårt att förstå vad som händer, man sitter och äter i ett socialt 

sammanhang, men sitter man i en annan kontext så kanske det är ett helt nytt sammanhang för... ehh... 

som är svårt att förhålla mig till och jag kanske behöver iaktta innan jag tar plats eller agerar. (R5) 

  

De anställda skapar alltså, retrospektivt, mening till introduktionsprocessen som 

ordningsskapande. Några respondenter nämner att introduktionsdagen har en specifik 

funktion att ge en övergripande bild utifrån vilken den nyanställda sedan kan agera. En 

intervjuperson beskriver detta i följande citat: 

  

Alltså det är ju en halvdag, alltså det går inte att presentera allt som behövs kanske… för man ska få 

med sig ett “tool kit”... utan jag tänker att det är väl, aah det är kanske… ja men ett utsnitt av allt, bara 

för att få ett slags sammanhang [...] Så jag tror också att upplägget på själva introduktionen är att vi 

kanske ges som en sammanfattning, en ganska bred sammanfattning, som är allmängiltig för dom som 

deltar. Och sen får man söka vidare mer specifikt utifrån den position som jag befinner mig i. (R5) 

  

Intervjupersonerna tillskriver alltså retrospektivt mening till den halva introduktionsdagen 

genom att förklara hur introduktionsdagen enbart ska ge ett slags sammanhang och de 

förklarar hur organisationen ger dem ansvar att söka efter informationen. Istället för att få den 

tilldelad. Detta resonemang tydliggörs i efterföljande citat vilka båda handlar om den halva 

introduktionsdagen: 

  

Man fick ett bra bemötande, det kan jag absolut säga, men det var ganska kort. Och då var det bara 

okej nu är det bara att köra. Och det är klart att som vuxen och som anställd, då kan man göra 

det...(R4) 

  

Jag tänker att som forskare är man ganska van att ta reda på saker och undersöka saker och hur saker 

förhåller sig [...] så jag tror att får man det inte presenterat så tar man reda på det, om det är något att 

veta, tänker jag. (R2) 
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De anställda skapar alltså en rimlig mening till att de bara fick halvdag av formell 

introduktionsutbildning. De förklarar introduktionsdagen med att de som forskare eller vuxna 

har ansvar att själva finna information de behöver. Detta är den mening som de anser vara 

mest rimlig och således den mening de tillskriver halvdagen. Enligt Weicks (1995) teori om 

meningsskapande är detta alltså den mening som de anser vara mest rimlig och inte 

nödvändigtvis den verkliga förklaringen, då rimlighet går före noggrannhet. Det som inverkar 

på den mening som de anställda skapar till introduktionsprocessen är alltså dess rimlighet och 

vad de anställda upplever vara en acceptabel förklaring. Vad som egentligen legat till grund 

för beslutet är således inte relevant. 

 

Denna mening skapas även i socialt samspel, det är enligt de anställda i kommunikation med 

andra som de får en förståelse för yrkesrollen och skapar ordning i det okända. Detta förklarar 

en respondent med: 

  

I relation till den formella utbildningen, när man träffar de andra doktoranderna, är det en väldigt 

social form men där får man även en bild av vad arbetet som doktorand innebär, till exempel med 

undervisningen. Vissa doktorander har aldrig undervisat innan de börjar här. (R3) 

  

De anställda skapar alltså ordning tillsammans under introduktionsprocessen. Genom det 

sociala samspelet förstår de gemensamt vilka förväntningar som finns på dem som 

doktorander och hur de ska agera. Respondenterna beskriver också hur det finns en samsyn 

kring vad som ska finnas med på introduktionen och att introduktionsprocessen länge har haft 

samma upplägg. De beskriver även hur det finns en handbok som lämnas ut vid 

introduktionsprocessen vilken doktoranderna gemensamt är med och vidareutvecklar. Detta 

är ett exempel på hur de anställda skapar mening tillsammans under introduktionsprocessen. 

  

Meningsskapande genom kommunikation 

  

Nästintill alla respondenter berättar att de tillskriver mening till introduktionsprocessen 

genom att samtala och reflektera över saker tillsammans med kollegor. Kommunikationen 

möjliggör för de anställda att fråga om hjälp, att diskutera med andra och komma fram till 

lösningar samt reflektera över vilket tillvägagångssätt som är lämpligast etcetera. Det Weick 

(1995) kallar det sociala samspelet hjälper alltså individen att skapa mening under 

introduktionen: 

  

Jag har ju inga tidsramar eller riktlinjer att utgå från då det inte existerar några såna. Men jag har en 

handledare att ta hjälp av, som man tillsammans med sätter upp en studieplan, man skriver ner vad 

man ska göra under året man är här och den planen är ju grövre i början och sen blir den mer 

detaljerad ju mer man håller på. (R3) 

  

Kollegorna betyder även väldigt mycket i arbetet då de kommer med viktiga inputs och att man kan 

fråga om saker, det kan vara litteraturtips, eller att diskutera ett begrepp...(R1) 

  

Respondenterna menar att det är viktigt att vara öppen för andra, dels att kunna ta emot 

återkoppling och dels att våga fråga om hjälp: 
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Man måste också vara prestigelös i den mening att man ska lyssna på varandra och ge varandra inputs, 

annars finns det risk att man låser in sig i saker och att de då kan bli fel. (R3) 

  

I grupperna när vi till exempel diskuterar annan litteratur som är relevant för en, att vara öppen, för att 

det ska kunna bli användbart för en, eller inte! Det kan ju senare visa sig att det inte går att använda 

sig av den teori man har tänkt och det kan man med hjälp av input av andra komma till insikt med. 

(R2) 

  

Min handledare sa till mig att “don´t be stuck” alltså att det inte är någon idé att sitta och kämpa med 

att lösa ett problem själv om du vet att handledaren skulle kunna ge dig svaret, så det är en balans 

mellan att för det mesta vara självständig men att inte vara så “stolt” och veta att de går bra att fråga. 

(R4) 

  

Tillsammans med andra tillskriver de anställda mening till introduktionsprocessen. Detta sker 

till exempel när de reflekterar över vilket tillvägagångssätt som är fördelaktigt, då de skapar 

mening till arbetssättet. Under introduktionsprocessen tillskriver de anställda mening till att 

samarbeta i arbetet då de förstår fördelarna med att ta hjälp av kollegor och dela med sig av 

erfarenheter. En respondent beskriver vilken betydelse det sociala samspelet hade för hen 

under den första tiden på arbetsplatsen i nedanstående citat: 

  

Jag hade en kollega som började samtidigt som mig som hade kollat upp ganska mycket, hur det gick 

till och så. Det var väldigt bra för jag fick mycket hjälp av henne. [...] det var betydelsefullt att få den 

hjälpen genom min kollega. (R6) 

  

Citatet belyser att kollegor inverkar på hur den anställde retrospektivt tillskriver mening till 

introduktionsprocessen. Precis som Weick (1995) förklarar att det sociala samspelet bidrar 

till att individen skapar mening tillsammans med andra. Till exempel påverkas individen av 

vad andra anser är av betydelse eller av tidigare erfarenheter som de delar med varandra. 

 

5.2 Hur upplever doktorander att de har påverkats av introduktionsprocessen? 

  

Meningsskapande genom organisationens förväntningar 

  

Under intervjuerna framkommer det av respondenterna tillskriver mening till 

introduktionsprocessen genom förväntningar de upplever från institutionen. De anställda 

upplever att institutionen på olika sätt förmedlar vad som förväntas av dem. Genom att lägga 

märke till och skapa mening till dessa extraherade signaler målar de upp en bild av vad de 

tror är viktigt i arbetet. En anställd beskriver upplägget mellan forskning och undervisning i 

doktorandtjänsten såhär: 

  

Det handlar om att delta i forskningsmiljö och till viss del till undervisningen, vilket är ett erbjudande, 

det måste man inte göra. Man har möjlighet att undervisa 20% och de presenteras som ett erbjudande. 

Sen kan man diskutera om det är ett erbjudande eller inte, för att det är underförstått att man bör 

undervisa […] sen så påpekades det tydligt under introduktionen att de doktorander som de vanligtvis 

inte går så bra för, är de doktorander som inte så ofta är på jobbet, eller deltar i det dagliga arbetet, 

utan håller sig på sin kant och inte deltar i den kollektiva miljön. (R3) 
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Den anställde tillskriver mening till undervisningen genom att institutionen anser att det är ett 

viktigt inslag i tjänsten, vilket framkommer under introduktionen. En annan respondent 

uttrycker sig om tjänstens del angående undervisning i nedanstående citat. Den anställde ser 

på undervisningsdelen i yrket som en självklarhet, då hen upplever att institutionen förmedlar 

att det är något som bör göras: 

  

Det kallas institutionstjänstgöring och innebär att 20 % av tiden ska man tjänstgöra och inte bara göra 

sina egna grejer utan hjälpa oss också. (R1) 

  

Vidare beskriver de anställda att organisationen uppmuntrar till ett öppet klimat under 

introduktionsprocessen och att de förväntas bidra med deras olika åsikter. Flera respondenter 

förklarar att de redan från första veckan förväntades delta i forskarseminarier. De menar även 

att det var en självklarhet att de skulle komma med synpunkter till det aktuella samtalsämnet 

som professorer och prefekter deltog i: 

  

Ehm alltså det var inte så att de sa du är bara doktorand så du kan bara sitta där och behöver inte säga 

något, i seminarium till exempel. Det var ganska läskigt att man känner okej trots att jag bara är i 

början av min akademiska karriär så vill de höra vad jag har att säga. Det var höga krav men på ett 

positivt och ganska inkluderande sätt. (R4) 

  

De anställda känner av förväntningar från organisationen som handlar om att de förväntas 

bidra i forskningsmiljöer och under seminarier. Två av respondenterna beskriver det såhär: 

  

I den allra första veckan tror jag att några av mina kollegor, eller ja professorn, hade märkt att jag var 

väldigt osäker på mitt bidrag och om det jag säger duger och då var dem väldigt bekräftande. Inte på 

ett nedsättande sätt utan mer, ”det var intressant tack!” (R4) 

  

Det var ju en grej som förvånade mig, att de är intresserade av mig och vad jag tycker fast jag är helt 

ny doktorand och att de lyssnar intresserat och så, det var ett väldigt positivt inslag tycker jag, att man 

förväntas bidra från olika nivåer. Där sitter liksom doktorer med massa erfarenhet och är kanske bland 

de mest kunniga i Sverige inom ämnet och så sitter jag där, det är jättekul. […] ...att de är intresserade 

visar sig genom att de spinner vidare på trådar som man själv har tagit upp skulle jag säga. (R6) 

  

Det är de här signalerna som gör det tydligt att institutionen vill att man ska bidra och att de 

markerar att det är positivt att komma med synpunkter. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt 

kan dessa förväntningar ses som extraherande signalerna i den meningsskapande processen. 

Uppmuntrande ord, inbjudningar till seminarium och ett öppet klimat är signaler som de 

anställda uppmärksammar. De anställda skapar även mening genom ett socialt samspel då de 

genom dessa inbjudningar och uppmuntringar förstår att delaktighet uppskattas i 

organisationen. Respondenterna berättar vidare hur de märker av det sociala och hjälpsamma 

klimatet under introduktionsprocessen: 

  

Jag blev presenterad för mina nya kollegor och dem som var här och många var nyfikna på mitt 

forskningsområde och vilken forskningsgrupp jag kommer tillhöra. (R5) 
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Det handlar väl snarare om att förstå att introduktionsutbildningen är till för oss.. [...]...det ingår ju 

även i rollen att kanske till viss del vara inbjudande och social med de andra doktoranderna och också 

fråga vad andra gör och se vad andra håller på med och vad de tänkt forska om. Vilket är viktigt ur en 

bekräftelsesynpunkt. (R3) 

  

Det var ganska tydligt från början vad det skulle va för en arbetsplats alltså att de... skulle ta hand om 

de anställda och att det var viktigt för dem att dem mådde bra till exempel. Det var inget som man 

upplevt förut alltså…(R4) 

  

De anställda förstår att organisationen värdesätter välmående hos de anställda och skapar 

mening till de extraherande signalerna som organisationen sänder ut under 

introduktionsprocessen. Den mening de skapar handlar om att värna över sina kollegor och 

meningsskapandet sker i ett socialt samspel genom att de anställda bekräftar varandra. 

  

Genom organisationens företagskultur, som de anställda presenteras för under introduktionen, 

tillskriver de mening till hur man bör vara som anställd. De anställda introduceras till ett 

självständigt arbetsklimat där olikheter uppmuntras. Flera respondenter berättar att arbetet är 

väldigt fritt och att det finns möjlighet att påverka mycket själv. Vidare beskriver de att de 

anser att organisationen värdesätter olikheter och tillskriver därmed mening till att vara sig 

själv i så stor mån som möjligt. 

  

Det är en organisation som är väldigt ostrukturerad och präglad av informella strukturer som gör att 

man kan påverka väldigt mycket. [...] Jag får vara väldigt fri och göra vad jag vill liksom. (R1) 

  

Det är ju en arbetsplats som välkomnar excentriska individer och individer med olika specialintressen 

och sporrar till kreativitet. (R2) 

  

Det är viktigt för mig att jag får forska med integritet [...] och att inte forskningen styrs av ett 

kommersiellt företag eller någonting sånt [...] Det är viktigt att jag får vara självständig och att det är 

okej att säga nej men det tycker jag inte, jag håller inte med. [...] man behöver inte känna att man ska 

göra någonting bara för att det ska ehmn... passa någon annan. (R4) 

  

Vi är ju alla individer och vi är ju alla olika och det är alltid trevligt med ett öppet sinnelag och att folk 

är inkluderande [...] det framgår i ganska många olika riktlinjer som har med både organisationen men 

också med läroplaner... när det gäller inkludering snarare än diskriminering. (R5) 

  

Det accepterande arbetsklimatet som de anställda introduceras till genom 

introduktionsprocessen ger dem tillåtelse att vara sig själva och att kunna tänka fritt. Här är 

det återigen extraherande signaler som gör att individerna skapar mening till de värden som 

förmedlas under introduktionsprocessen på det här sättet. Till exempel upplever de anställda 

av att organisationen uppmuntrar olikheter och att läroplaner förmedlar en inkluderande 

omgivning. Denna mening skapas alltså återigen genom Weicks (1995) teoretiska begrepp 

socialt samspel. De anställda skapar mening i en symbolisk interaktion med företagets kultur 

och värderingar, samt även i kommunikationen direkt med andra anställda.   
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Meningsskapande genom anpassning 

  

Flera av respondenterna beskriver hur den första tiden i organisationen har färgat dem på 

olika sätt och att en del av introduktionsprocessen är att skapa sin professionella 

yrkesidentitet. Introduktionsprocessen fyller alltså även en identitetskonstruerande funktion 

då den mening de anställda tillskriver introduktionsprocessen och sitt eget agerande, 

påverkar hur de uppfattar sig själva. En respondent beskriver exempelvis hur hen upplever att 

hen fått mer kraft som person efter att ha börjat på arbetsplatsen: 

  

Ja alltså, jag kan säga att jag har fått väldigt mycket kraft som person av att ha börjat jobba här 

faktiskt. Och jag känner väldigt, jag känner mig väldigt… hur säger man, lyckad [...] Alltså att jag får 

jobba här för det är verkligen mitt... det är typ mitt drömjobb, det är något som jag alltid har velat 

göra. Och nu får jag göra det och jag alltså... och jag känner att jag klarar det…(R4) 

  

Och fortsätter även med att beskriva hur detta har påverkat hur hen agerar och den 

inställningen som hen har: 

  

Jag känner att här ska jag faktiskt vara och att ehmn... så just den känslan har jag fått, jag tror också 

det har påverkat mitt sätt och göra saker på alltså och.. men sen så ska man även förstå att man är ju i 

början och att det är väldigt många som man verkligen kan lära sig mycket av och jag tror att det 

verkligen är en möjlighet att vara doktorand. Sen tror jag också att jag blivit lite mer ödmjuk. Under 

introduktionen inser man att man har en fantastisk möjlighet att lära sig från personer här. Och att det 

är väldigt spännande när man får veta att det är så mycket man kan lära sig här alltså. Ehmn... så man 

blir typ lite mer nyfiken och så. (R4) 

  

Respondenten upplever alltså att introduktionsprocessen påverkat hen både i hur hen agerar, 

som mer ödmjuk och nyfiken, och i hur hen ser sig själv som mer bemyndigad. Vilket är ett 

resultat av att hen förstår de extraherande signalerna genom att tillskriva dem meningen att 

fler möjligheter finns på universitetet. Under introduktionen möter intervjupersonen många 

kollegor och i det sociala samspelet med dessa kollegor skapar hen mening till 

introduktionen som en start för nya möjligheter. Respondenten skapar alltså mening till 

kollegornas kompetens som en ny möjlighet till lärande. Detta meningsskapande påverkar 

vidare hens identitetskonstruktion då hen upplever sig själv som mer kraftfull. Detta går 

vidare i linje med vår teori då meningsskapande och identitetskonstruktion enligt Weick 

(1995) är oskiljaktiga.  

 

Något som är gemensamt för alla respondenter är att de beskriver sitt agerande under själva 

introduktionsprocessen som öppet, nyfiket och lyhört. Två av dessa citat redogörs för nedan: 

  

Jag var öppen för det mesta under den första tiden. Man blir medbjuden på olika typer av 

seminarieserier och eeh får sitta i ett och annat forskningsmöte med sin handledare och sådär och jag 

försökte bara att tacka ja till alla erbjudanden som gavs mig. Och att ehmn… ge mig fan på att på att 

försöka göra det bästa av situationen och att, att lära känna organisationen på riktigt och inte bara 

hoppa på en forskarutbildning och fullfölja den, utan att också försöka att lära mig eller att det var 

viktigt för mig att känna att jag kunde identifiera mig som anställd vid lärosätet också. Och att känna 

till strukturen vid organisationen och så vidare. Så vad som kännetecknade mitt agerande, ja men 

kanske generellt ett driv kanske. Men då tror jag att jag talar för 99% av alla doktorander också. (R2) 
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Jag hade kanske en sorts inlyssnande roll och en roll som ger en… eftersom jag varit i akademin 

tidigare vet jag hur det funkar, och det finns hierarkier och olika kulturer på olika arbetsplatser så det 

är viktigt att förstå “hur funkar det här”. Så jag hade en väldigt inlyssnande roll, hur funkar det i 

doktorandgruppen, vilka förväntningar finns, hur pratar man om saker, vad pratar man om när man 

äter lunch med de andra doktoranderna, pratar man om personliga saker och om mer saker som ligger 

utanför forskningen eller pratar man bara teori till exempel. Man märker tidigt vad det är man pratar 

om. (R3) 

  

Dessa citat kan kopplas samman med att institutionen under introduktionsprocessen även 

skickar ut extraherande signaler om att ett öppet agerande värdesätts. I det första citatet 

beskriver respondenten att hen blir erbjuden möjligheter att bidra och medverka, vilket är det 

agerande som de anställda upplever att organisationen i introduktionsprocessen förmedlar att 

de värdesätter. I det sista citatet hänvisar respondenten istället till sin tidigare erfarenhet av 

liknande organisationer. Vilket indikerar att både den individuella referensramen och 

situationens signaler påverkar hur de anställda tillskriver mening till sitt agerande. 

  

I det första citatet ovan framkommer även att det är viktigt för intervjupersonen att kunna 

identifiera sig som anställd vid lärosätet. En bild som flera andra respondenter bekräftar. En 

annan intervjuperson hänvisar exempelvis till sin tidigare erfarenhet och menar att det är bra 

att det är en anställning just för att det vore konstigt att återgå till att enbart studera. 

Introduktionsprocessen beskrivs av respondenten som extra viktig i relation till detta då det är 

en introduktion till ett yrke och inte enbart studier. Det vore enligt respondenten konstigt att 

identifiera sig som student och inte anställd. Den anställde skapade alltså mening till 

introduktionsprocessen som en introduktion till just ett yrke och inte enbart studier. En annan 

intervjuperson ställer sig mer tvetydig till sin professionella identitet och menar att hen 

identifierar sig både som forskare och som sin tidigare yrkesroll. Detta citat återfinns nedan: 

  

Kanske inte riktigt… men ja jag känner mig också som (författarens kommentar: tidigare yrkesroll) 

samtidigt, man kan väl vara både och. Men om någon frågar så säger jag nog att jag är forskare, jo 

men det gör jag. (R6) 

  

Det verkar således som att det är viktigt för de anställda att kunna identifiera sig med sin 

yrkesroll och att de i takt med att de skapar mening till de extraherande signalerna skapar 

mening till sitt agerande och sin identitet som forskare. Den erfarenhet och referensram som 

individerna har påverkar även de anställdas identitetskonstruktionen efter 

introduktionsprocessen. Individerna tillskriver olika mening till rollen som doktorand under 

introduktionen och i omställningsprocessen från sin tidigare arbetsplats. En respondent 

förklarar exempelvis hur hen genom att bli doktorand gick från att vara högt uppsatt till 

längst ned i hierarkin, men hen tillskriver mening till detta val genom att säga att det är skönt 

med mindre ansvar. Genom att tillskriva en rimlig mening till valet skapar hen alltså ordning 

i omständigheterna och kan fortsätta sitt agerande. Det vill säga fortsätta som anställd på 

institutionen.  
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Att organisationen sänder ut extraherande signaler, vilka påverkar de anställda, framkommer 

i flera intervjuer. Exempelvis berättar en respondent att organisationens miljö fått hen att 

ändra sättet hen agerar, då hen upplever att det förmedlas ett annat fokus än de miljöer hen 

tidigare arbetat i. Genom att skapa mening till dessa extraherande signaler väljer hen att tona 

ned sin personlighet lite och klä sig och agera på ett annat sätt. Hen beskriver: 

  

Jag har kanske tonat ned min personlighet litegrann [...] Och där tänker jag såhär för min egen del som 

kanske inte har befunnit mig i den här miljön har väl kanske gjort vissa förändringar i hur jag 

presenterar mig själv…utseendemässigt, än jag kanske gjort tidigare när jag varit i en annan miljö. 

(R5) 

  

En annan respondent lyfter att hen under introduktionsprocessen introducerades till det 

vetenskapliga språket och att detta påverkar hens sätt att agera: 

  

Lite det här med att vi pratade om teori och att man måste anstränga sig för att tränga in i det 

vetenskapliga språket, det är klart, det måste ju jag också göra. så man anpassar ju sig efter 

omständigheterna. (R6)  

 

Meningsskapande genom motsättning 

  

Några respondenter beskriver att de inte håller med om vissa värden som förmedlas under 

introduktionsprocessen. De beskriver hur dessa värden går emot deras egna tro och på detta 

vis tillskriver de mening genom motsättning. En av intervjupersonerna förklarar hur 

akademin är normaliserande idag och att detta är något som även synliggörs under 

introduktionen, då de nyanställda socialiseras in i ett sätt att bedriva sin forskning på. Detta 

framkommer i nedanstående citat: 

  

Så är akademin idag, den är väldigt normaliserande, folk ska bli på ett visst sätt, folk ska liksom forska 

på ett visst sätt, publicera ett visst antal forskningsartiklar på ett år, få olika poäng efter det, så ska man 

citera varandra och detta dödar kreativitet [...] UU är fortfarande ganska autonomt i och med att det är 

gammalt, men Uppsala dras också med i detta, då det är en internationell process och universitet över 

hela världen påverkas av det här [...] det finns också medvetenhet om det här, alla är ju emot det här 

men samtidigt så dras man ju in i sådana former av forskning då det är strategiskt, och det är så man 

lyckas få en bra karriär och man lyckas bemästra det här sättet att forska på då. Så den kompetens som 

ganska outtalat presenteras som värdefull då. Även om alla har en metareflektion om att detta är dåligt 

så är det såna former som uppmuntras, strukturellt. (R1) 

  

Och förklarar vidare hur detta påverkar hens bild av sig själv och hur hen handlar: 

  

Jag tänker ju mig själv som autonom och att jag är en rebell liksom (haha) att jag kan stå emot de där 

liksom, men såklart, på sikt så kommer jag också att normaliseras. Men när man fortfarande är 

doktorand så är man inte lika beroende av det här systemet och man är fortfarande relativt autonom 

och kan vara ganska fri och göra som man vill. Men, sen är man tvungen att gå in i dessa system som 

hänger ihop med anställningar och lön osv. Så man är ju tvungen att vara strategiskt sen, så då är det 

ju strategiskt att passa på att göra så när man är doktorand då. Men så tänker inte jag utan jag passar på 

att vara fri medans jag kan. (R1) 
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Intervjupersonen beskriver alltså att hen skapar mening i de extraherande signalerna genom 

att motsätta sig dem vilket påverkar hens identitetskonstruktion. Respondenten förklarar även 

att introduktionsprocessens signaler troligtvis kommer att påverka hur hen i framtiden arbetar 

samt att många andra anställda påverkas av dessa influenser redan under sin 

doktorandanställning, då det uppmuntras i organisationen att agera på ett visst sätt. 

Intervjupersonen tillskriver vidare en rimlig mening till sitt agerande genom att förklara att 

hen utnyttjar möjligheten att som doktorand kunna forska fritt. Ytterligare ett exempel på hur 

mening skapas genom motsättning återfinns i nedanstående citat: 

  

Ehmn... om man tänker hittills, så känner jag att jag är en praktiker. Många hamnar i väldigt teoretiska 

resonemang, vilket också är intressant och viktigt, men min sida och min kunskap är det praktiska [...] 

och jag märker det i diskussioner att jag tar den rollen. Och det tror jag är helt naturligt, men då sa 

någon en gång till mig “du måste lära dig att vara forskare också inte bara (författarens kommentar: 

tidigare yrke)”. Så är det ju, de är det jag håller på med, men samtidigt behöver man ju ha kvar en fot i 

(författarens kommentar: det praktiska) också inte bara forska om (författarens kommentar: 

forskningsområdet) på teoretisk nivå [...] man kan nog säga att på ett sånt här ställe på universitetet så 

är det nog det här teoretiska resonemangen, de har väldigt hög status liksom [...] där ser jag min roll 

och mitt mission liksom. Jag får inte fastna i det teoretiska som faktiskt blir obegripligt…(R6) 

  

I detta citat framkommer även att respondenten skapar mening genom argumentation och att 

olika värderingar påverkar de anställdas sätt att skapa mening både till sin egen yrkesidentitet 

och dess agerande. Detta förklaras enligt Weick (1995) med att respondenterna utifrån tro 

och värderingar lägger märke till vissa extraherade signaler som förmedlas i 

introduktionsprocessen. Då dessa signaler inte går i linje med deras värderingar börjar de 

även argumentera med andra i ett socialt samspel för att försöka skapa gemensam mening 

kring hur forskning ska bedrivas. 

  

Individuellt meningsskapande 

  

I intervjuerna framkommer att de anställda skapar olika mening till introduktionsprocessen 

trots att den haft samma upplägg för samtliga respondenter. De skapar mer eller mindre 

mening till olika delar av processen. Något som synliggörs i jämförelse av 

intervjutranskripten är att intervjupersonerna retrospektivt betonar antingen de formella eller 

de informella inslagen som extra framträdande. Något som även samspelar med de 

förväntningar som de anställda uppger att de hade på introduktionen. En respondent som 

tydligt framhåller den informella introduktionen som viktig och framträdande under 

introduktionen beskriver exempelvis att hen hade följande förväntningar: 

  

Jag tänkte nog att det skulle vara en rätt informell introduktion då det är ett universitet liksom och 

ingen liksom tar ansvar för såna här väldigt strukturerade introduktionsutbildningar utan alla gör som 

de vill. Och jag tänkte att det skulle vara lite så. Att man kastas in i en miljö och sedan försöker fatta 

den och lära mig och hitta min plats där. (R1) 

  

En annan respondent betonar den formella introduktionen och det informativa inslagen och 

beskriver sina förväntningar i följande citat: 
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Mycket handledning och information, de förstod jag ju att man skulle få, men också att träffa 

människor som man kommer att ha att göra med [...] det är ändå bra att få en överblick över 

institutionen och det som finns här liksom. Så jag tycker att vi fick mycket information, om våra 

kommande arbeten och så. (R6) 

  

Dessa fynd går i linje med det Weick (1995) benämner en självuppfyllande profetia. Detta då 

de anställdas förväntningar på introduktionen verkar påverka hur de retrospektivt skapar 

mening till den. Denna tro som individen har verkar grunda sig i deras tidigare erfarenhet och 

värderingar, vilket följande citat belyser: 

  

Jag har ju vart mycket i högre utbildning och så och förstår hur ett universitet fungerar. Och det är ju 

en ganska ostrukturerad organisation i sig. Och det är ju bra också, så att folk kan vara fria och tänka 

fritt. (R1) 

  

Oj ja... vad ska man säga? Jag har ju jobbat i massa år förut så jag har ju jobbat på flera olika ställen 

och då har man ju en bild av en introduktion är, och det var ju ungefär så som jag tänkte mig. (R6) 

  

Detta indikerar alltså att beroende på den anställdes tidigare upplevelser av 

introduktionsprocesser skapas förväntningar, vilka sedan i nästa steg påverkar hur de 

anställda förstår introduktionsprocessen. Dessa förväntningar påverkar även vad som 

värderas och vilken mening introduktionsprocessen tillskrivs. Meningsskapandet i 

introduktionsprocesser blir således en cirkel där mening reproduceras i ett samspel mellan de 

anställdas personliga ramverk och den nya upplevelsen. 

  

Att förväntningar spelar in i den meningsskapande processen exemplifieras extra tydligt i en 

situation där tre respondenter beskriver att organisationen inte hade ordnat med praktiska 

faktorer som rum, dator och nyckel till deras första dag. Trots att respondenterna alla befann 

sig i samma situation så framkommer det i intervjuerna att individerna retrospektivt skapat 

olika mening till situationen. Nedanstående citat belyser hur tre anställda skapar olika mening 

till en händelse under introduktionen: 

  

Men jag visste ju inte var jag skulle sitta och jag hade inte fått någon dator. Såå det tog jag tag i själv 

och sen började jag jobba [...] hur den fysiska utformningen av arbetsplatsen fungerar får man ta reda 

på själv, lite ”learning by doing”, eller “learning on the job” då allt inte gås igenom direkt utan att man 

gör det efter hand [...] det som sticker ut är väl den sociala delen i så fall, det är viktigt att få en bild 

vilka människorna är och vilken funktion de har, vem man vänder sig till och så där. (R3) 

  

Om man inte har en plats att vara på. Så är det ju svårt att ehm.. om man inte har en plats att vara på 

om du inte har att “det här är ditt kontor” eller “det här är din plats” ehh så det blir ju ganska flytande 

på så vis. Men det löste ju sig ganska snabbt, och sen tänker jag att det beror ju lite på kanske hur man 

är som person, om jag har förväntningar på att jag ska få... jag har en bild kanske av hur det ska se ut, 

att jag ska få mitt egna rum eller att jag ska få mina egna eh... och för mig så visste jag ju inte riktigt… 

så att få en egen dator eller att få ett eget rum eller att få ett delat rum... allt var ju bara bonus. (R5) 

  

Jag var lite besviken att de praktiska grejer inte hade löst sig till exempel att jag inte fick något rum 

eller någon dator eller att man hade, alltså inte lovat, men skrivit att det ska vi lösa den dagen och att 
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det var på schemat den dagen nycklar och rum och jag tänkte men bra då behöver jag inte oroa mig. 

För det löser sig på den introduktionsdagen. Och då det inte hände blev jag besviken och lite 

överraskad också. (R4) 

  

Det första citatet kommer från en person som har tidigare erfarenhet av akademin och utifrån 

denna erfarenhet blev hen inte särskilt förvånad över att de praktiska funktionerna inte var på 

plats. Det som stack ut i introduktionen, utifrån hens förväntningar, var däremot den sociala 

interaktionen och det var därmed denna del som respondenten främst skapade mening till. 

Det andra citatet kommer från en person som uppger att hen inte hade några förväntningar, 

då hen tidigare inte haft en liknande anställning och inte visste vad hen skulle förvänta sig. 

Eftersom att respondenten inte hade några förväntningar skapar hen en mening till rummet 

som en bonus då avsaknaden av rum inte uppmärksammades som annorlunda.  

 

Det tredje citatet belyser till skillnad från de andra två att en anställd blev besviken av att de 

praktiska sakerna inte var lösta. Detta då hen hade förväntat sig att detta var ordnat till 

introduktionsdagen. Den anställde skapar därmed mening till introduktionen genom att den 

inte uppfyller dennes förväntningar, något som är återkommande även i andra respondenters 

berättelser. De anställda skapar mening till introduktionsprocessen genom att belysa vad 

introduktionen saknar, en mening som bygger på tidigare erfarenhet av introduktioner eller 

tro och en slags idealvärd. Det senare exemplifieras nedan: 

  

Om en introduktionsprocess kan bibehålla folks olikheter då är det bra. det är dåligt om den 

normaliserar och gör människor på ett visst sätt. Och så är akademin idag, den är väldigt 

normaliserande, folk ska bli på ett visst sätt...(R1) 

  

Och det kan ju också ha och göra med att bli tagen mer på allvar eller jag vet inte kanske svårt att… 

men samtidigt är det någonting inom mig som blir frustrerad, för att yta har ingenting med vad jag har 

inne i huvudet [...] och jag fick ju även det presenterat för mig också eeh i och med den där 

högskolepedagogiska utbildningen som jag har gjort, som alla brukar göra precis innan de är klara, så 

tog de också upp det här med hur man ska klä sig i olika sammanhang när man arbetar som 

(författarens kommentar: yrke). Och jag kan bli såhär, jag kan bli triggad av det på ett visst sätt…(R5) 

 

Genom att se till sina egna värderingar kring hur en introduktionsprocess borde vara, 

tillskriver respondenten retrospektivt en mening till introduktionen som hen genomgått. Det 

är alltså meningsskapande med grund i Weicks (1995) begrepp utifrån tro då individens 

värderingar påverkar vilken mening hen skapar till introduktionsprocessen. Respondenten 

förstår introduktionsprocessen som normaliserande på ett negativt sätt, en mening som 

konstrueras beroende av respondentens tro.  
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6. Diskussion  

 

I följande avsnitt kommer studiens mest centrala resultat att diskuteras i relation till den 

tidigare kunskap som finns inom området meningsskapande i arbetslivet. Vidare kommer vi 

även redogöra för studiens forskningsbidrag och ge förslag på framtida forskningsfrågor 

inom området. 

 

6.1 Centrala fynd i relation till tidigare forskning och valt teoretiskt perspektiv 

 

Ett betydande resultat av vår studie är att de anställda beskriver introduktionsprocessen som 

en kontinuerlig process, vilken går ut på att skapa ordning i det konstanta flödet av nya 

erfarenheter. Då kunskapen på området anställdas meningsskapande till 

introduktionsprocesser förefaller vara ytterst begränsad är det svårt att finna forskning som 

kan bekräfta eller dementera detta resultat. Vad som blir tydligt är dock att de anställda 

beskriver introduktionsprocessen som en meningsskapande process i enighet med Weicks 

(1995) innebörd, det vill säga som något kontinuerligt och ordningsskapande. De anställda 

skapar mening till introduktionsprocessen som en pågående socialiserande process vilken 

skapar ordning i de nya intryck som de utsätts för. De anställda uttrycker denna mening 

explicit och vår redovisning av resultat (se föregående avsnitt) har strukturerats på ett sätt 

som belyser detta resultat på olika sätt. 

 

Från resultatredovisningen kan konkluderas att anställda skapar mening till 

introduktionsprocessen bland annat genom interaktion med andra anställda. I tvetydiga 

situationer under introduktionen kan individen ta hjälp av en kollega och tillsammans nå 

klarhet i arbetet. De skapar med andra ord mening tillsammans genom att reflektera kring 

vilket tillvägagångssätt som är lämpligast i en situation. Resultaten av vår studie visar att 

respondenternas arbete gynnas genom tips och råd från andra anställda och att de snabbare 

kommer framåt i arbetet om de vågar be kollegor om hjälp. Detta resultat är något som 

bekräftas av Rouleau (2005), som även hon menar att kommunikation är en viktig faktor i 

meningsskapande processer. Hennes studie visar att meningsskapande sker via social 

interaktion på mikronivå, vilket går i enighet med våra resultat. Vår undersökning visar att de 

informella samtalen anställda emellan är ett forum för meningsskapande. Forskare som talar 

för att den meningsskapande processen är en gemensam och interaktiv process är de tidigare 

nämnda Tracy, Myers och Scott (2006) som genomfört observationer av personalen på en 

larmcentral. Vad som dock inte går i linje med våra resultat är att studien av Tracy et al. 

(2006) lyfter fram humor som en kommunikativ avgörande faktor för hur meningsskapandet 

tas i uttryck. Vår studie visar generellt på vikten av kommunikation, oavsett hur den tas i 

uttryck.  

 

I vår studie framkommer det att de anställda skapar mening till introduktionsprocessen i det 

sociala samspelet med andra samt att erfarenhet och förväntningar påverkar den 

meningsskapande processen. Detta resultat bekräftar delvis forskningen av Browning och 

McNamee (2012) som fann att social dynamik, personliga erfarenheter och 

framtidsambitioner påverkar meningsskapande i arbetslivet. Vi identifierar dock inte 
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framtidsambitioner som en faktor som påverkar meningsskapande till introduktionsprocesser, 

utan våra resultat betonar istället hur förväntningar spelar en avgörande roll i den 

meningsskapande processen. Anledningen till denna skillnad kan vara att framtidsambitioner 

kan tas i uttryck genom förväntningar och att de anställda troligtvis inte hade några 

framtidsambitioner kring introduktionsprocessen. Förväntningar och framtidsambitioner är 

troligtvis olika beskrivningar av en tro om det som komma skall. Denna tro om framtiden 

identifieras alltså som avgörande för meningsskapande i båda studierna. Något som 

Browning och McNamee (2012) betonar är att meningsskapande sker när värden förmedlas i 

det sociala samspelet. Vår studie bekräftar detta resultat då ett av våra centrala resultat är att 

de anställda skapar mening i den första tiden tillsammans, exempelvis genom att tillsammans 

förstå vad den nya yrkesrollen innebär.  

 

Något som föreliggande studie inte kan bekräfta är att kunskap har inverkan på den 

meningsskapande processen. Seitl (2018) identifierade kunskap som en viktig aspekt för hur 

gemensam innebörd skapas, vilket inte går i linje med våra resultat. Anledningen till detta 

kan vara att kunskap om introduktioner kommer till uttryck i termer av den anställdes egen 

erfarenhet från tidigare arbeten. Följaktligen kan vår studie inte dementera att kunskap har 

inverkan på meningsskapande i arbetslivet, men däremot förtydliga att det främst är personlig 

erfarenhet och inte annan kunskap som påverkar meningsskapandet i specifikt 

introduktionsprocesser. En annan orsak till denna skillnad i resultat kan vara att Seitl (2018) 

inte utgick från Weicks (1995) teoretiska begrepp meningsskapande.  

 

I våra resultat framkommer att de anställda retrospektivt tillskrivit en mening till 

introduktionsprocessen som en föränderlig process och att de upplever att de anpassat sig i 

såväl identitet som agerande. Dessa resultat går i linje med Kezars (2013) fynd, vars 

forskning framhåller att meningsskapande fyller en nyckelfunktion i 

organisationsförändringar. Vår studie genomförs på individnivå och fokuserar hur anställda 

skapar mening till introduktionsprocesser, vilka kan liknas vid individuella 

förändringsprocesser. Kezars (2013) forskningsresultat påvisar att förändring implementeras 

om den upplevs som meningsfull. Detta resultat kan vår studie delvis bekräfta, då den mening 

som de anställda tillskriver organisationens extraherade signaler påverkar hur de förändrar 

sitt eget agerande och sin identitetskonstruktion. Således påverkar meningsskapandet av 

introduktionsprocessen hur förändringen till den nya yrkesrollen implementeras. De 

extraherade signaler som individerna inte ansåg vara rimliga, utifrån sin tro och sina 

värderingar, tog individerna inte till sig. Vilket kan liknas vid Kezars (2013) resultat att 

organisationsförändringar som inte upplevs meningsfulla är svårare att implementera. Det 

verkar således som att de slutsatser som dragits av t.ex. Kezar (2013) på organisatorisk nivå 

går att applicera även på individuella förändringsprocesser.  

 

Vår studie framhåller motsättningar mellan den anställdes värderingar och organisationens 

signaler som en viktig faktor för anställdas meningsskapande till introduktionsprocesser. 

Detta resultat bekräftar Lundins (2017) resultat att anställda skapar förklaringar till sitt 

agerande när de slits mellan organisationens förväntningar och de egna professionella 

värderingarna. Något som skiljer sig i våra resultat, kontra Lundin (2017), är att vår studie 
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påvisar att de anställda konstruerar en identitet genom motsättning av 

introduktionsprocessens signaler. Detta meningsskapande påverkar även de anställdas 

handlande då vår studies resultat visar att de anställda i vissa fall valde att agera motsatt 

organisationens signaler. Lundins (2017) resultat framhöll snarare att de anställda motiverar 

ett beteende som inte går i enlighet med deras personliga värderingar med förklaringar från 

organisationens ramverk. De skapar således mening till sitt agerande utifrån organisationens 

signaler. En möjlig orsak till skillnaden i resultat är att Lundin (2017) undersökte anställda i 

deras dagliga arbete, medan vår studie fokuserar de anställdas meningsskapande till 

introduktionsprocesser. Det är förslagsvis möjligt att individuella värderingar och tro har 

större inverkan på den meningsskapande processen under introduktionsprocessen än när den 

anställde redan är socialiserad. Att meningsskapande sker i motsättningar är således ett 

resultat som skulle kunna vara specifikt för de anställdas meningsskapande till 

introduktionsprocesser.  

 

I våra resultat framkommer att meningsskapandet till introduktionsprocessen kan ske både 

genom anpassning och motsättning, vilket bekräftar Stigliani och Elsbachs (2018) resultat att 

meningsskapande kan fylla både en förenande och differentierande funktion. Till skillnad 

från Stigliani och Elsbachs (2018) undersökning fokuserar vår studie på det individuella 

meningsskapandet till introduktionsprocesser. Detta innebär att våra resultat kan bekräfta att 

meningsskapande sker via särskiljande principer och gemensamma praktiker samt att detta 

sker i det individuella meningsskapandet och inte enbart det organisatoriska. Vidare kan vår 

studie även bidra med att beskriva vad dessa särskiljande principer innebär, då det handlar 

om att de anställda utifrån sin tro motsätter sig det som förmedlas i introduktionsprocessen.  

 

Våra resultat bekräftar även Lundgren-Henriksson och Kocks (2016) resultat att ett 

gemensamt och individuellt ramverk konstrueras när mening skapas till förändringsprocesser. 

De anställda i vår studie beskriver introduktionsprocessen som en individuell 

förändringsprocess där agerande och identitet påverkas både av anpassning till det 

gemensamma ramverket och av den individuella motsättningen. Våra resultat går även i linje 

med Lundgren-Henriksson och Kocks fynd att attityder påverkar meningsskapandet. I vår 

studie identifieras den anställdes tro och värderingar som en nyckelfaktor för de anställdas 

meningsskapande. Lundgren-Henriksson och Kock fann även att engagemang påverkar 

meningsskapandet, något som vår studie inte kan bekräfta. Anledningen till detta kan vara att 

samtliga respondenter angav att de var exalterade inför introduktionsprocessen och att inget 

samband mellan engagemang och mening av denna anledning blev tydligt. Våra resultat kan 

dock komplettera den forskning som finns inom meningsskapande i arbetslivet genom att 

betona vikten som förväntningar har på den meningsskapande processen. I våra resultat 

framkommer att de förväntningar som de anställda anger att de hade på 

introduktionsprocessen samspelar med hur de sedan beskriver att de upplevde den. Denna 

självuppfyllande profetia är likt de resultat som Lundgren-Henriksson och Kock (2016) 

presenterar. Även om de förväntningar som vi identifierar mer handlar om förväntningar på 

innehåll och struktur snarare än engagemang.  
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Ytterligare en central aspekt i våra resultat är att de anställda sätter stor vikt vid att identifiera 

sig som anställda vid lärosätet och att de därmed är anställda och inte studenter. Detta då de 

tillskriver mening till introduktionsprocessen som en introduktion till en ny anställning. De 

menar att de på grund av sin tidigare erfarenhet skulle tycka att det vore konstigt att återigen 

bli studenter. Detta resultat kan kopplas till Kanji och Chausacs (2015) studie om förlust av 

den professionella yrkesidentiteten. I vår studie framkommer det att anställda med större 

professionell erfarenhet retrospektivt tillskriver introduktionsprocessen en speciell mening 

som just introduktionsprocess för ett arbete. Precis som mödrarna i Kanji och Chausacs 

(2015) studie tillskrev valet att stanna hemma en mening i efterhand.  

 

En tidigare studie av meningsskapande, av Rosness, Evjemo, Haavik och Wærø (2015) 

menar att anställda tillskriver mening till sitt arbete proaktivt. Detta resultat är något som vår 

studie inte går i samstämmighet med. Rosness et al. (2015) beskriver att anställda tillskriver 

mening till sitt arbete genom att fokusera på vad som kan hända i framtiden och därmed 

bygga upp en kapacitet att hantera plötsligt kritiska händelser. Forskarna menar således att de 

anställda skapar mening till sitt agerande proaktivt. Skillnaden i resultat kan härledas till att 

vår studie inte har undersökt hur de anställda potentiellt kan skapa mening till 

introduktionsprocessen proaktivt. Då vi intervjuade de anställda i efterhand kan vi endast 

uttala oss om hur det retrospektiva meningsskapandet tas i uttryck.  

 

Uppsatsen uppfyller syftet att skapa kunskap om anställdas meningsskapande genom att 

besvara studiens frågeställningar om hur doktorander beskriver sin introduktionsprocess, 

samt upplever att de påverkats av den. Doktoranderna beskriver exempelvis hur de tillskriver 

mening till undervisningen i tjänsten då de upplever att det är något som uppskattas att man 

gör, från organisationens håll. Vidare tillskriver doktoranderna mening till ett engagerat 

arbetssätt där de bidrar med sina åsikter då de redan den första veckan förväntas delta i 

seminarium och diskussionsforum. Genom uppmuntrande och bekräftelse från kollegor 

förstår doktoranderna att det engagerade arbetssättet värdesätts i organisationen. 

Doktoranderna beskriver också att organisationen värdesätter olikheter och uppmuntrar såväl 

kreativa idéer som kritiskt tänkande. Vilket skapar ett innovativt klimat på arbetsplatsen som 

ger utlopp för dem att vara sig själva i så stor utsträckning som möjligt. I vårt resultat 

kommer vi även fram till en intressant aspekt av hur de anställda skapar mening till 

introduktionsprocessen. De förväntningar individerna upplever från organisationens håll  

påverkar hur de sedan tillskriver mening till introduktionsprocessen, vilket vi utvecklar 

nedan. 

 

6.2 Studiens teoretiska bidrag och förslag till fortsatta studier 

 

I tillägg till det forskningsbidrag som diskuteras ovan har föreliggande studie även gett ett 

möjligt bidrag till vidareutvecklingen av Weicks (1995) teori om meningsskapande i 

organisationer. Med anledning av att vår studie fokuserar ett tidigare relativt outforskat 

yrkesområde. Genom att belysa hur individer i en särskild akademisk yrkesbefattning skapar 

mening i introduktionsprocesser har flera tidigare forskningsresultat bekräftats gälla även i 

kontext av introduktioner, men vissa aspekter av den tidigare etablerade kunskapen har även 



40 
 

dementeras i denna kontext. Vidare har vi även kommit fram till att faktorer som inte lyfts 

som essentiella för meningsskapande i andra sammanhang har inverkan på meningsskapande 

i introduktionsprocesser i det undersökta fallet. Dessa faktorer är de förväntningar de 

anställda upplever från organisationen och hur de i sin tur tillskriver mening till 

introduktionen genom att anpassa sig efter eller motsätta sig dessa. Till exempel tillskriver 

respondenterna mening till undervisningen (som ingår i det respondenterna benämner som 

”institutionstjänstgöring” i intervjuerna, se t.ex. citaten av R5, s. 25, och R1, s. 28) då de 

upplever att uppskattning för undervisning uttrycks från organisationens håll. Vidare 

tillskriver de anställda mening till ett engagerat arbetssätt där de bidrar med sina åsikter 

genom att de redan den första veckan förväntas delta i seminarium och diskussionsforum. 

Genom uppmuntrande och bekräftelse från andra anställda förstår de anställda att arbetssättet 

värdesätts i organisationen. Respondenterna beskriver också att organisationen värdesätter 

olikheter och uppmuntrar såväl kreativa idéer som kritiskt tänkande. Detta uppmuntrar de 

anställda att vara sig själva i så stor utsträckning som möjligt och skapar förutsättningar för 

ett innovativt klimat att skapas på arbetsplatsen.  

 

Vår analys visar även att de anställda skapar mening till introduktionen som en pågående och 

ordningsskapande process. Något som vår studie däremot inte fokuserar är meningsskapande 

som proaktiv process. Detta är något som vore intressant att undersöka i framtida studier. 

Detta skulle kunna undersökas genom att studera de anställdas upplevelser både innan 

påbörjad introduktion och efter. Vilket gör det möjligt att uttala sig om hur meningsskapande 

kan ske både retrospektivt och proaktivt. Det vore även intressant att undersöka om meningen 

som skapats är konstant eller om den mening som de anställda skapar till 

introduktionsprocessen förändras med tiden. Vidare vore det även givande att undersöka 

meningsskapande i introduktionsprocesser utifrån ett ledningsperspektiv, för att skapa 

ytterligare kunskap om fenomenet.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 

 

Rubrik: Förfrågan om att delta i en studie om meningsskapande i introduktionsprocesser 

  

Hej, 

  

Vi heter Ingrid Joelsson och Tyra Kajgård och skriver vårt examensarbete inom Uppsala 

universitets Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Vår studie syftar till 

att bidra med kunskap om nyanställdas upplevelser av introduktionsprocessen på deras 

arbetsplats, närmare bestämt hur meningsskapande sker hos medarbetare inom ramen för den 

första formella insocialiseringsaktivitieten på arbetsplatsen. 

  

Med anledning av att du genomgått en introduktionsutbildning vid Uppsala universitet, 

vänder vi oss till dig med en förfrågan om deltagande i denna intervjustudie. Dina 

erfarenheter vore värdefulla för nå ökad kunskap om fenomenet meningsskapande i 

introduktionsprocesser på ett generellt plan. Vi vill alltså betona att uppsatsen undersöker 

fenomenet, inte enskilda medarbetare. Vi skulle varmt uppskatta din medverkan. Intervjuerna 

beräknas ta ungefär 40 minuter och kommer att handla om din upplevelse av 

introduktionsprocessen. Vår förhoppning är att genomföra dessa under v.48, på en tid som 

passar dig. 

  

I hela arbetet med vår uppsats följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Inga 

personer förutom vi som genomför studien kommer att ha tillgång till ljudinspelningarna och 

transkripten. 

  

Om du har möjlighet att delta önskar vi bli kontaktade via mejl senast den 23/11 2018, men vi 

uppskattar om du kan ge besked så snart som möjligt. Hör gärna av dig till någon av oss vid 

eventuella frågor eller funderingar. 

  

Tack på förhand! 

                         

Hälsningar, 

  

Ingrid Joelsson                                                             Tyra Kajgård 

Mejladress                              Mejladress 

Telefonnummer                                                       Telefonnummer  

  

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Bakgrund och förväntningar  

 

När genomgick du introduktionsutbildningen? 

 

Hade du några förväntningar innan du genomgick introduktionen? Vilka 

förväntningar? Vad var anledningen till att du förväntade dig det? Vad grundar de sig 

i? 

 

Under introduktionen 

 

Berätta om din första tid på Uppsala universitet? Hur upplevde du den? 

 

Berätta om själva introduktionsprocessen. (Eventuellt: Uppfyllde den dina 

förväntningar?) 

 

Är det något inslag i introduktionsutbildningen som du tyckte stack ut? Något som 

upplevdes mer användbart? Något som upplevdes som mindre relevant? Varför? 

 

Under introduktionsutbildningen, vad förmedlade institutionen att de värdesatte i en 

medarbetare? 

 

Tog du någon speciell roll i doktorandgruppen under din första tid? Har den rollen 

förändrats? På vilket sätt? 

 

Kan du ge några exempel på när den kunskap du fått från introduktionsutbildningen 

hjälpt dig i hur du ska agera?  

 

Hur skulle du beskriva ditt agerande under introduktionsutbildningen? Vad berodde 

det på?  

 

Har du kunnat påverka din introduktion? (vad du fick lära dig, få information om etc.) 

 

Hur upplevde du din första tid på Uppsala universitet i förhållande till din förra 

arbets/studieplats? Upplevde du något nytt?  

 

Efter introduktionen 

 

Har introduktionen varit föremål för diskussion för er som gick den i efterhand? På 

vilket sätt? Hade ni samma syn mm?  

 

Nu när du har arbetat här ett tag, vilka egenskaper tycker du är viktiga att ha som 

doktorand? Visar sig dessa egenskaper på något sätt i ditt dagliga arbete? 
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Vad värdesätter du i ditt arbete?  

 

Vad tycker du är roligast med ditt jobb? 

 

Vad har den första tiden på Universitetet inneburit för dig? 

 


