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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur organisationer gör för att nyanställda ska kunna 
skapa sin yrkesidentitet. Vi har i denna studie valt att betrakta yrkesidentitet som en social 
identitet som skapas och upprätthålls i en specifik yrkespraktik. Vi har valt att utgå från det 
sociokulturella perspektivet där mänskligt handlande och tänkande ses som situerat i sociala 
kontexter. Lärande betraktas utifrån detta perspektiv som en pågående social, 
meningsskapande och aktiv process i vilken kunskap skapas med andra människor. Den 
empiriska datainsamlingen grundas på semistrukturerade intervjuer där vi intervjuat sju HR-
ansvariga inom olika organisationer.  Materialet är transkriberat och analyserat med hjälp av 
kodning och tematisering. De teman som redovisas och analyseras är det sociala samspelet, 
delat ansvar, introduktion och företagskulturens inverkan. Resultat visade att organisationer 
arbetar aktivt för ge den nyanställde rätt förutsättningar för att kunna skapa sin yrkesidentitet 
där handledaren har en central roll i socialiseringsprocessen.  
 
Nyckelord: Yrkesidentitet, lärande, handledare, socialiseringsprocess. 
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Abstract 
 
The purpose of this study is to examine how certain organisations enable new employees to 
develop a professional identity. Professional identity is in this sense defined in the study as a 
social identity that is established and consolidated in regard to a specific profession. The 
basis of this study is the socio-cultural perspective in which all human action and thought is 
seen as situated in a certain social context. Learning is viewed in this perspective as an 
ongoing social and active process that bestows meaning to substance, through which 
knowledge is attained by interaction with others. The collection of empirical data is grounded 
in the holding of semi-structured interviews of seven HR-representatives from various 
organisations. This data is then transcribed and assessed through the use of codification and 
thematic ascription. The various themes through which data is assessed are social interaction, 
shared responsibility, introduction to work-specifications, and the influence of corporate 
culture on an organisation. This study concludes that the organisations in question actively 
work to promote an environment in which the establishing of professional identities by new 
employees is practicable when mentorship holds a central role in this socialising process. 
 
Key words: Professional identity, learning, mentorship, socialising process.  
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1. Inledning 
  

Identitet är ett omfattande begrepp, men övergripande kan sägas att identiteten är individens 
upplevelse av vem hen är. Identiteten är situationsberoende och gör att vi i olika situationer 
känner tillhörighet till vissa grupper och exkludering från andra. Beroende på vad vi 
identifierar oss med påverkas vårt beteende och hur vi interagerar med andra, samt hur vi ser 
på oss själva. (Trost & Levin, 2011, s. 174) Yrkesidentitet kan därmed sägas vara individens 
upplevelse av tillhörighet till ett visst yrke, som styr beteenden och interaktioner i 
arbetsrelaterade sammanhang. 
 
Skapande av yrkesidentitet inkluderar enligt Ellström (1996) ett lärande och kan uppfattas 
utifrån att normer, värderingar, föreställningar och handlingsmönster ständigt formas, 
omvandlas och vidmakthålls av aktörer i vardagen. Lärande sker då genom samspel mellan 
aktörer och kontext (Ellström, 1996, Säljö, 2000). 
 
Yrkesidentiteten är viktig för hur vi klarar oss i arbetslivet (Cornelissen & van Wyk, 2007; 
Ongiti, 2012). Arbetslivet idag har blivit allt mer flexibelt och innefattar yrkesroller som inte 
är lika tydligt definierade som förr. Många hoppar mellan olika uppdrag som kräver viss typ 
av yrkesidentitet vilket innebär att det kan det bli svårt att hinna utveckla en tydlig 
yrkesidentitet. Detta ställer höga krav på individen som att snabbt kunna växla mellan olika 
roller och situationer (Allvin, 2006).  
  
Utbildning på högre nivå är det första steget i en yrkessocialisering, där individen lär sig 
kunskapen, känslan av en yrkesidentitet och förbereds för yrkeslivet enligt Cornelissen & van 
Wyk (2007) samt Ongiti (2012).  Denna socialiseringsprocess har en inverkan på Individens 
självuppfattning, beteende och normer vilket utvecklar en yrkesidentitet. Idag saknar många 
utbildningar VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och är teoretisk lagda. Detta kan enligt 
Cornelissen och van Wyk (2007) vara ett dilemma då grunden till yrkesidentiteten läggs 
redan under studietiden.  De menar på att om en framgångsrik socialisering ska ske bör 
studenterna få lära sig yrket samt internalisera yrkets värderingar och attityder. 
 
För att underlätta skapande av yrkesidentitet kan arbetsgivaren ta ett stort ansvar för 
nyanställda som saknar praktiskt utbildning. Hur en nyanställd tas emot på sin arbetsplats 
påverkar både arbetsprestation och glädje. Introduktionen är en viktig del i processen som 
oftast den närmaste chefen planerar samt leder men varierar till stor del beroende på vilken 
arbetsplats det är.  Det är därför intressant att undersöka hur organisationer gör för att 
nyanställda ska kunna skapa sin yrkesidentitet i arbetslivet, vilka strategier de ser som 
betydelsefulla för att underlätta skapandet av de nyanställdas yrkesidentitet. Vi tror att det 
kan vara intressant att undersöka olika typer av organisationer i privata som den offentliga 
sektorn för att få fram strategier som organisationerna använder i det här arbetet. 
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2. Syfte 
  
Syftet är att undersöka och bättre förstå hur organisationer gör för att nyanställda ska kunna 
skapa sin yrkesidentitet i arbetslivet. 
  
Detta syfte kan närmare definieras i följande frågeställningar; 
  
● Hur skapas yrkesidentiteten i socialisationsprocessen på den nya arbetsplatsen? 
● Hur arbetar organisationerna med att underlätta skapandet av yrkesidentiteten? 
● Vilka strategier används inom organisationerna för att skapa yrkesidentitet?  
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
 
Det här avsnittet består av två delar. Vi kommer här redogöra för bakgrund där vi inkluderar 
centrala begrepp för att sedan redogöra för tidigare forskning relaterat till vår studie. Vi är 
medvetna om att det finns mer och omfattande forskning kring skapandet av yrkesidentitet 
men vi har valt att lyfta fram det som vi menar är relevant i vår studie. De begrepp vi väljer 
att redovisa anser vi är relevanta och nödvändiga för att förstå vår uppsats.  
  

3.1 Yrkesidentitet 
 
Det finns många definitioner av vad en yrkesidentitet kan tolkas som. En yrkesidentitet kan 
enligt Thunborg (1999, s. 3) betraktas i termer av hur en aktör talar om sig själv, men även i 
termer av hur denne agerar i diverse situationer. Detta omfattar aktörer i form av individuell 
yrkesutövare men även kollektiv yrkesgrupp. Vi skiljer på begreppen på yrkesidentitet och 
yrkesroll även om båda är förekommande i vår text. Vi anser att yrkesrollen är individens 
professionella roll inom organisationen, och handlar mer om förväntningar som omgivningen 
har på ett yrke. Begreppet yrkesidentitet kan ses som en del av individens totala identitet där 
individers identitet förenas med dess yrke. Men den kan även beses som kollektiv där 
individer inom samma verksamhet och yrke har gemensamma föreställningar, värderingar 
samt handlings- och interaktionsmönster (Pingel & Robertsson, 1998, s. 10). Enligt Sahlin-
Andersson (1994, s. 134) kan yrkesidentiteten ses som en social identitet där identiteten 
formas av och formar förväntningar på hur någon kommer att handla. Den utformas och 
återskapas ständigt mellan individer och grupper. En yrkesidentitet är således en social 
identitet och kommer till uttryck i hur aktörer, i relation till andra aktörer, presenterar sig i 
form av värderingar, föreställningar samt handlings- och interaktionsmönster. En 
yrkesidentitet skapas och upprätthålls alltså i en specifik yrkespraktik. 

 
3.2 Handledning i skapandet av en yrkesidentitet 
 
Skapandet av en yrkesidentitet kräver en god och fungerande handledning. Handledning är 
den naturliga vägen från en teoretisk utbildning till en fungerande yrkesutövning och ett sätt 
att befästa tidigare kunskap som faktisk kompetens inom yrkesvärlden (Selander & Selander, 
2007, s. 11-13). Selander och Selander menar att handledningen kommer att få en viktigare 
och viktigare roll inom yrkesvärlden då tidigare handledningsformer så som lärlingar inte 
finns kvar i samma utsträckning som förr. Deras definition av att handleda är att ”fånga upp 
någon, föra denne in i något gripbart (praktiskt) och göra honom eller henne lämpad för 
detta.” (Selander & Selander, 2007, s. 15). 
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Handledaren fungerar på så sätt som en lärare, även då man inte kan tala som denne som 
lärare i traditionell mening. Istället är det ett lärande som uppstår mellan en handledare och 
praktikant. Skillnaden mellan en handledare och praktikant är enligt Selander och Selander 
(2007, s. 16) att de, trots att de kanske delar samma teoretiska bakgrund, har olika 
förhållningssätt till kunskapen och dess relation till praktiken. Det är här handledaren ska 
guida praktikanten så att denna kan forma sin egen relation till yrket i fråga. Den personliga 
relationen mellan handledare och praktikant är också väldigt viktig. Det gäller att bygga en 
relation med balans som dels leder men också ger utrymme för eget växande och lärande. 
Genom handledning kan alltså praktikanten kombinera yrke och person för att skapa en 
yrkesidentitet. 
 

3.3 Lärande i skapande av yrkesidentitet 
  
Lärande kan ses som varaktiga förändringar av en individs kompetens och som ett resultat av 
individens samspel med sin omgivning (Ellström, 1992, s. 67). En ytterligare definition av 
lärande kan enligt Säljö (2000, s. 29) framställas som att individen aktivt undersöker och 
anammar sinnesintryck från sin omgivning, samtidigt som hon utformar sin förståelse av den. 
Säljö (2000, s. 29) betraktar därför människan som en verksam meningsskapare av sin 
världsbild.  Lärande handlar därför om att framkalla mening i det människan gör, ser och 
tänker och sker via kommunikation, kulturella symboler och interaktion. 
  
Lärandet i denna studie inträffar när man som nyanställd skapar yrkesidentiteten inom en 
verksamhet och handlar om den anpassning som individen gör.  I denna studie beaktas 
lärande som en fortlöpande social, meningsskapande och aktiv process där kunskap utformas 
med andra människor. Med socialisation avses en process där normer, värderingar, attityder 
och handlingsmönster lärs (Säljö, 2000, s. 130). 
 

3.4 Företagskulturens påverkan i skapandet av yrkesidentitet 
  
De anställda inom en organisation påverkar med sina attityder, egenskaper och personligheter 
företagskulturen. Företagskulturen i sin tur ger de anställda ramar att agera inom samt sätter 
gränser. Samspelet som sker inom en organisation kan därför beskrivas som en ömsesidig 
interaktion. Genom socialisationsprocessen formas de anställda efter företagets kultur, vilket 
innefattar både tankesätt och beteendemönster. På så sätt blir de en del av organisationen och 
ser även till att den kan reproduceras (Kunda, 1992).  
  
Abiala (2000) ser på identiteter som något som konstrueras och rekonstrueras i både social 
och kulturell kontext. Detta är en ständigt pågående process och sker hela tiden i relation till 
andra människor. Enligt Kunda (1992) är både stabilitet och förändring ständigt närvarande i 
skapandet av en individs yrkesidentitet. 
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Genom att aktivt delta i företagets ritualer tar de anställda till sig företagets kultur, traditioner 
och värderingar på ett nästintill omedvetet sätt. Man skapar förväntningar på en viss 
arbetsroll som en anställd ska ha inom företaget. Genom socialisation och samspel mellan 
individerna upprätthålls dessa arbetsroller och de anställda kan på så sätt skapa sig sin 
yrkesroll (Kunda, 1992). När individens yrkesroll blir bekräftad av omgivningen bekräftas på 
så sätt dennes yrkesidentitet (Kaufmann & Kaufmann, 1998). 
  
Medlemmarnas identitetsuppfattning påverkas av organisationens Vi-känsla. Kunda (1992) 
menar på att om en organisation har tydliga och väldefinierade visioner och värderingar 
känner sig de anställda mer engagerade samt som en del av organisationen.  
 

3.5 Tidigare forskning 
 
Studier kring hur individen utvecklar en yrkesidentitet har bland annat gjorts av Cohen 
(1981) och Hentz (2005). Studierna visar att individen skaffar sig kunskap och 
yrkesfärdigheter när den träder in i arbetslivet och utvecklar därmed en identitet som är 
karakteristiskt för yrket.  Mogensen, Ekstrand och Löfmark (2006) anser att genomförandet 
av ett yrke inte handlar om att besitta kompetens för att kunna utföra arbetsuppgifterna. De 
belyser yrkesidentiteten och yrkeskulturen som essentiella delar när en individ börjar en ny 
yrkesroll. Mötet med medlemmarna innebär inte endast ett reproducerande av 
yrkeskunnandet utan det sker även här en anpassning till den rådande yrkeskulturen. Enligt 
Molander (1998) blir yrkesidentitet ett sätt att tänka och handla där han beskriver det som 
tysta förutsättningar för att förstå yrket. Lauvås och Handal (2001) har genomfört studier som 
belyser vad som händer när individen blir en del av yrkesidentiteten. När individen går in sin 
yrkesidentitet så säkerställs kongruens med de oskrivna regler som gäller för normer, 
värderingar och beteende som aktörerna inom yrket innehar. De menar att den formella 
socialisationen för ett yrke sker under utbildningen och yrkespraxis omfattar den informella. 

Nilsson (2004) och Ramritu & Barnard (2001) har undersökt vilken inverkan handledning 
och introduktionsprogram har på den nyutexaminerade sjuksköterskans lärande av arbetet 
samt yrkesidentitet. De studerar det lärandet som förekommer under den VFU de blivande 
sjuksköterskorna får genomföra under sjuksköterskeutbildningen, det introduktionsprogram 
den nyutexaminerade sjuksköterskan får gå igenom under sin första månad på arbetet, samt 
handledarens roll i dessa två situationer. De belyser handledarens roll som en viktig resurs för 
lärandet av en sjuksköterska arbete och yrkesidentitet. Ronsten, Andersson och Gustavsson 
(2005) visar i sin studie att handledarskapet ger möjlighet att förstå och öka förmågan att 
tolka omvårdnadssituationer, erfarenheter och värderingar.  Ytterligare en funktion som 
handledaren har i lärandeprocessen vilket Pilhammar Andersson (1991, 1997) belyser är att 
handledningen inte endast syftar till att göra sjuksköterskan självständig i sina arbetsuppgifter 
utan att den även har en viktig funktion när det gäller utvecklandet av en yrkesidentitet. 
Handledaren beskrivs som en förebild och introduktör till kulturen samt verifierar den nya 
sjuksköterskans uppfattning av yrket.  
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Ulla Lindgren (2006) har skrivit en avhandling om ett mentorskapsprogram som 
genomfördes i Umeå 2002. Kommunen hade startat ett program där man ville att erfarna 
lärare skulle fungera som mentorer och en hjälpande hand för de nyanställda lärarna. Man 
skulle under ett års tid ha regelbundna möten med sin mentor där man fick stöd och kunde 
ställa frågor. Mötena var inte strukturerade utan det var upp till varje ny lärare, eller adept 
som Lingren kallar dem, att bestämma hur man skulle lägga upp dem och vad man ville prata 
om. Mentorerna blev förberedda genom att under halva läsåret, parallellt med mentorskapet, 
genomgå en kurs som motsvarade fem högskolepoäng (Lindgren, 2006, s. 8). Studiens syfte 
var att belysa dels hur de sju grundskolelärarna efter två år i yrket upplevde sin 
arbetssituation och hur de såg på mentorskapet dels hur mentorer kan uppleva mentorsrollen 
och eventuella effekter av mentorskap (Lindgren, 2006). Centrala frågor är nybörjarlärarnas 
syn på arbetsplanering och upplevelser av lärarrollen samt erfarenheter av mentorskap i 
relation till professionell utveckling. I Lindgrens studie var kriterierna för lärarna som var 
med att de skulle vara relativt nyutexaminerade och att de skulle jobba med barn i åldrarna 7-
16. De skulle även ha tilldelats en mentor. Kravet på mentorer för att delta i studien var att de 
jobbade med barn i åldrarna 7-16. För att kunna distansera sig och se eventuellt långsiktiga 
effekter utfördes Lindgrens studie ett år efter avslutat mentorskap. 
  
Adepterna hade som uppgift att tydliggöra sitt behov och sina förväntningar, samtidigt som 
de under mentorskapsprocessen skulle föra en dagbok där de skulle anteckna sina 
upplevelser. Upplevelserna var goda i stor utsträckning och flera kommenterade efter avslutat 
program att de hade starkast minnen från samtalen som hade hållits en till två gånger i veckan 
med respektive mentor. Att få bolla idéer och få feedback upplevdes som mycket positivt. 
Vissa lärare upplevde mentorns stöd som mer yrkesmässigt och andra både yrkesmässig och 
känslomässigt. Det var i stor utsträckning adepterna som hade fått bestämma på vilken nivå 
man skulle lägga mentorskapet. Några av lärarna betonar vikten av att komma förberedd till 
träffarna för att kunna få u t så mycket som möjligt av sin mentor. För ett lyckat mentorskap 
krävs inte bara en engagerad mentor utan även en engagerad och strukturerad adept 
(Lindgren, 2006, s. 57). Mentorerna tyckte i stort att det hade varit en positiv upplevelse och 
de kände sig glada över att de fått dela med sig av sin kunskap och få ha stöttat yngre 
kollegor. De kände både att de hade fått dela med sig och vara med i en viktig process och att 
de själva hade lärt sig mycket. De hade genom att få dela med sig av sina egna erfarenheter 
blivit mer medvetna om deras egna sätt att lära ut och agera som lärare (Lindgren, 2006, s. 
61). Mentorerna hade haft olika upplevelser kring mentorskapet då det var adepternas frågor 
som styrde mycket av mentorskapet. Det kunde vara frågor som bland annat rörde 
konflikthantering, föräldrakontakt och elevvård (Lindgren, 2006, s. 62). Något som verkar ha 
legat som grund för det positiva resultatet av mentorskapet var mentorernas ambition och 
vilja att hjälpa de nya lärarna. Att frivilligt ställa upp som mentor verkar alltså vara en viktig 
del av mentorskapet (Lindgren, 2006, s. 70). Att kunna ställa frågor fritt till sina mentorer 
verkar ha hjälp lärarna med den eventuella kunskapsluckan som funnits efter utbildningen. 
Mentorskapet har alltså fungerat som en brygga mellan utbildningen och det praktiska 
yrkeslivet (Lindgren, 2006, s. 70). 
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Göran Fransson genomförde 2001 en jämförelsestudie om två nyutexaminerade lärare och 
deras olika upplevelser på den nya arbetsplatsen (Jernström & Säljö, 2004, s. 251). Båda två 
hade samma utbildning och hade läst vid samma universitet men de hade väldigt olika 
upplevelser som nya lärare. De två lärarna kom till två olika skolor som hade olika syn på hur 
man skulle jobba både som lärare och kollega. Den ena läraren har kommit till en arbetsplats 
där man i princip alltid arbetade själv och hade hand om sitt eget ämne. Hon upplevde 
frånvaro av ledarskap och pedagogiska moment så som samtal och sin egen utveckling. Som 
nyutexaminerad lärare var hon oerfaren och ville lära sig mer om bland annat 
utlärningsmetoder. Det fattades feedback och respons från andra lärare eller chefer och alla 
gav olika svar när hon väl frågade. Lektionsplaneringen gjorde hon själv och det fanns ingen 
möjlighet att ha andra lärare som bollplank. Det skapade svårigheter att positionera sig som 
lärare och hon visste inte när det hon gjorde var bra. Hon var på egen hand och var tvungen 
att förlita sig på forskning och skolverket för godkänt material som hon kunde använda 
(Jernström & Säljö, 2004, s. 265). 
  
Den andra läraren kom till en arbetsplats där man oftast var två eller fler lärare på alla 
lektioner, man jobbade och planerade tillsammans. Även om en lärare hade huvudansvar för 
ett ämne, behöver denne sällan själv undervisa i ämnet. (Jernström & Säljö, 2004, s. 250) 
Hon hade möjligheten att se hur de andra arbetade och höra efter med andra om olika tankar 
och idéer. Hennes yrkesidentitet byggde mycket på de andra lärarna i teamet. De jobbade 
mycket tillsammans och gav varandra feedback. Hon fick alltså en helt annan förutsättning att 
skapa sin yrkesidentitet jämfört med den andra läraren. Hon fick konstant återkoppling och 
hade lättare att positionera sig som lärare och konstruera sin självbild som just den rollen. I 
teamet delade man på ledarrollen och alla har olika saker att komma med. Någon kanske kom 
med ett föräldraperspektiv och någon annan kanske kom med struktur och så vidare. Att 
trivas på arbetsplatsen var viktigt och alla skulle kunna samarbeta. Tillsammans lär de av 
varandra, och det skapas ett kollektivt lärande (Jernström & Säljö, 2004, s. 265). Att skapa en 
yrkesidentitet handlar bland annat om att kunna förhålla sig till den sociala omgivningen och 
sociokulturella inramningen och på så sätt konstruera en identitet. De två lärarna hade alltså 
två helt olika förutsättningar. Den ena kom in på en arbetsplats där man arbetade själv utan 
feedback vilket försvårade hennes yrkesidentitetsskapande, medan den andra läraren deltog i 
ett kollektivt lärande som resulterade i att hon lättare kunde skapa sin yrkesidentitet 
(Jernström & Säljö, 2004, s. 265). 
 
Andersson har gjort en studie (2005) som handlar om nyutbildade lärare och deras möte med 
arbetsplatsen, deras egna upplevelser samt hur man hanterar problematiska situationer när de 
uppstår. Bland annat har hon skrivit om mötet med skolverksamheten. Det handlar här om 
hur mötet med skolan har varit, både mottagandet av andra lärare men också själva lärarrollen 
där man har börjat undervisa elever (Andersson, 2005, s. 42). Många lärare säger att de trots 
ett trevligt mottagande ofta har känt sig ensamma i flera situationer. Man har känt att det inte 
finns någon möjlighet att träffa andra ämneskollegor eller att man inte haft någon att ”bolla 
idéer” med. Man har alltså känt sig ensam och gärna velat ha någon att samtala med 
(Andersson, 2005, s. 42). Många uttryckte att de var förvånade att ingen annan lärare med 
mer erfarenhet kom förbi när man höll i en lektion för att kolla att man ”gjorde rätt”, eller att 



 14 

man följde skolans riktlinjer (Andersson, 2005, s. 43).  Andersson märkte i sin studie att 
många efterfrågade en ordentlig mentor, mer än bara på pappret, då många kände att de inte 
vågade fråga eller inte ville störa mer erfarna kollegor (Andersson, 2005, s. 44). En av lärarna 
i studien berättade att hon hade fått två mentorer, en för det praktiska och en för det 
pedagogiska. Hon berättade även att de två mentorerna ofta satt och jobbade tillsammans nära 
henne vilket gjorde att hon lätt kunde gå och fråga, och att hon inte kände att hon störde. 
Närheten till sin mentor är något som Andersson betonar som viktigt (Andersson, 2005, s. 
45). En annan lärare berättar att hon innan påbörjad anställning fick möjlighet att vara med på 
en lärares lektioner. Det var då samma lärare, och det var just den klassen hon senare skulle 
ta över. Att få vara med och skugga en lärare och se hur man arbetar, samt att få träffa barnen 
tyckte hon var guld värt (Andersson, 2005, s. 46).  En annan lärare berättar att hennes mentor 
mer funnits ”på pappret” men att hon när det väl kom till mentorskap varit på egen hand. 
Läraren insåg då att hon var tvungen att fatta beslut själv och planera utan stöd från sin 
mentor. Andersson skriver att den här läraren visat stort och genuint engagemang i sin 
planering och i sina strategier som ny lärare (Andersson, 2005, s. 47). Det var alltså den 
nyanställdes eget intresse och engagemang som gjorde det möjligt att forma sin yrkesidentitet 
som lärare. I studien märks alltså tydligt hur de nyanställda lärarna efterfrågar handledning 
eller en mentor för stöd och trygghet i skapandet av sin yrkesidentitet.  
  
Camilla Thunborg skriver i sin avhandling (1999) om lärandet av yrkesidentitet bland läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor. Hon beskriver yrkesidentitet som ett begrepp för att 
förena individers identitet med deras yrke. En yrkesidentitet kan också vara kollektiv där det 
finns gemensamma föreställningar eller handlingsmönster hos en grupp individer inom 
samma yrke eller på samma arbetsplats (Thunborg, 1999, s. 3). Vidare beskriver hon 
yrkesidentiteter som sociala identiteter, där man kan se hur olika aktörer agerar och handlar i 
olika sammanhang utifrån sin identitet. En yrkesidentitet är alltså inte frikopplad från ens 
egen identitet utan är en del av individens hela identitet (Thunborg, 1999, s. 4). I 
avhandlingen kommer hon fram till att yrkesidentiteter är något som formas i förhållande till 
andra och ens egna föreställningar och även i relation till andras och egna handlings- och 
interaktionsmönster (Thunborg, 1999, s. 262). Även vilket yrke, vilken miljö och vilka 
kollegor man har påverkar alltså. Studien fokuserar på personer inom vårdyrket och hon 
jämför till exempel hur läkares och sjuksköterskors yrkesidentiteter skiljer sig åt. Läkare har 
till exempel en stark medicinsk orientering och sjuksköterskorna mer samordnande och 
multifunktionell orientering. Hon skriver också om en hierarki som uppstår på sjukhuset, där 
man inte bara rangordnas utifrån yrke, så som läkare, sjuksköterska och undersköterska. Det 
finns även en senioritetshierarki där till exempel sjuksköterskor som jobbat inom vården 
länge kan ta över en ny läkares arbete. Ett annat exempel som tas upp är de ”kloka” råd som 
en undersköterska kan hjälpa en ung sjuksköterska med. 
 
Vidare beskriver hon yrkesidentiteter som ”både resultatet av lärande och som en 
förutsättning för lärande.”(Thunborg, 1999, s. 264). Det är en ständigt pågående process och 
handlar om samspel mellan individer i olika kontext. En yrkesidentitet som formas på en 
arbetsplats utvecklas alltså över tiden och de erfarenheter man får ger en möjligheter att 
hjälpa en ny person att hitta sin. Thunborg beskriver fyra faser när det gäller skapandet av 
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just läkares yrkesidentiteter: utbildningsfasen, handledningsfasen, den praktiska fasen och 
utvecklingsfasen (Thunborg, 1999, s. 264). Den första fasen handlar om att introducera den 
nyanställde genom en utbildning som de senare kommer kunna ”hänga upp” sina teoretiska 
och även nya teoretiska kunskaper på. Den andra fasen är en handledningsfas där de 
nyanställda får påbörja egna arbetsuppgifter, men de förväntas inte utföra dessa självständigt. 
Det är i den tredje fasen som de nyanställda får arbeta på egen hand utan uppsikt av mer 
erfarna läkare. Däremot finns det i denna fas fortfarande mer erfarna läkare till hands om den 
nyanställde inte känner att denne klarar av en arbetsuppgift på egen hand. I den fjärde fasen 
får läkarna egna ansvarsområden och de har även i det här skedet uppnått ett ”seniorskap” 
som erfaren läkare (Thunborg, 1999, s. 224-225).   
  
Thunborg (1999) ser skillnader mellan de olika yrkesgrupperna inom sjukvården. 
Sjuksköterskorna har en kortare lärprocess än läkarna. Den kortaste processen är 
undersköterskornas och deras process består mycket av att lära sig att interagera och 
samarbeta med andra undersköterskor. Hon beskriver även hur olika yrkesgrupper som jobbar 
tillsammans kan lära av varandra och på så sätt öka sina kunskaper och lättare forma en 
yrkesidentitet. I situationer under press kan det bli så att olika yrkesgrupper så som till 
exempel undersköterskor blir tvungna att utföra saker under instruktion vilket i sig leder till 
att de lär sig att utföra uppgifterna på egen hand (Thunborg, 1999, s. 264-265). Med dessa 
observationer kan hon konstatera att sjukvården kan ses som ett ”lär- (ling) system” där alla 
som deltar oavsett arbetsuppgift bidrar till varandras utveckling. De separata yrkesgrupperna 
lär varandra hur man bör agera som till exempel läkare. Man förhåller sig till varandra inom 
grupperna på samma sätt som mellan grupperna. Detta leder i sin tur till skapandet av 
yrkesidentiteter (Thunborg, 1999, s. 265). 
 
Mats Heide beskriver i sin avhandling (2002) intranät som en källa till information och 
lärande i organisationer. Under slutet av 90-talet började fler och fler organisationer i Sverige 
använda intranät som ett sätt att förmedla och sprida kunskap till anställda inom företaget. 
Intranät blev ett allt vanligare inslag i så väl offentliga som privata sektorn. Intranät är system 
som är skyddade från omvärlden då det bara är företagets anställda som kan komma åt det 
och ta del av informationen. För att definiera vad ett intranät är tar han upp tre punkter: ” Det 
fysiska mediet, en uppsättning webbstandarder och protokoll, som kan användas för att skapa 
och överföra innehåll och en virtuell plats där människor kan utbyta information och 
kommunicera.” (Heide, 2002, s. 84-85). Den första handlar om det fysiska hårdvaran så som 
datorer, det som gör det möjligt att över huvud taget ha ett intranät på en arbetsplats. Det 
andra handlar om överföringsprocesser och kommunikation mellan datorer. Det handlar om 
själva kommunikationen mellan företag, dator och anställda. Det är där kommunikationen 
och lärandet sker. Det är där man kan organisera verksamheten och sprida information 
(Heide, 2002, s. 85). Han menar att Intranätet fungerar som en byggsten i organisationens 
lärande och är bäst lämpat att användas för att sprida policydokument, men kan även 
användas för att sprida annan typ av information.  Intranät är enligt Heide (2002) ett verktyg 
som kan användas på en arbetsplats för att sprida informationen och främja lärandet.  
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3.5.1 Summering av tidigare forskning 
 
I detta avsnitt har vi behandlat tidigare forskning och studier kring skapandet av en individs 
yrkesidentitet. Olika studier visar att yrkesidentiteten är något som skapas både genom att 
lära sig sitt yrke och genom socialisering med kollegor. Att endast inneha den kunskap som 
krävs för att utföra sitt arbete räcker inte i skapandet av sin yrkesidentitet. Den skapas i mötet 
med organisationen och kollegorna och skapas genom att individen tar till sig organisationens 
normer, värderingar och beteendemönster (Cohen, 1981; Hentz, 2005; Lauvås & Handal, 
2001). 
  
En strategi för organisationer för att skapa de nyanställdas yrkesidentiteter är vägledning i 
form av handledning eller mentorskap då det dels ger den nyanställde trygghet och kunskap 
och dels ger denne en möjlighet att under uppsikt få utöva sitt yrke (Thunborg, 1999; Ramritu 
& Barnard, 2001). Olika studier belyser handledarens roll som avgörande för skapandet av 
yrkesidentiteten då den nyanställde genom handledaren tar till sig organisationens normer, 
värderingar och beteendemönster. Genom att kombinera praktiskt kunskap med en god 
teoretisk grund och handledning skapas alltså den nyanställdes yrkesidentitet (Thunborg, 
1999; Lindgren, 2006; Jernström & Säljö, 2004). 
  
Skapandet av yrkesidentiteten är en ständigt pågående process där man genom 
jämförelsestudier har sett att samma bakgrund kan ge olika möjligheter till att skapa sin 
yrkesidentitet beroende på vilken miljö man arbetar inom. Att kunna förhålla sig till den 
sociokulturella omgivningen och den sociokulturella inramningen är viktigt för skapandet av 
yrkesidentiteten. Genom vägledning i form av handledning eller mentorskap samt 
socialisationsprocesser kan den nyanställda lära sig att förhålla sig till dessa (Jernström & 
Säljö, 2004). 
  
De olika strategierna för skapandet av de nyanställdas yrkesidentitet ser olika ut beroende på 
vilken organisation man arbetar inom. Genom att anpassa introduktionen och vägledningen 
till organisationens behov och kapacitet kan man på olika sätt sprida information och kunskap 
som är viktiga byggstenar i skapandet av individens yrkesidentitet (Heide, 2002).  
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4. Teoretisk inramning 
 
Vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet där mänskligt handlande och 
tänkande ses som situerat i sociala kontexter. Med hjälp av Roger Säljö (2000;2010) kan man 
förstå skapandet av en yrkesidentitet i sitt arbete där lärandet sker med hjälp av 
meningsskapande aktiviteter. Säljös perspektiv på lärande som individens meningsskapande i 
de aktiviteter som utförs i den sociala praktiken kompletteras med Lave & Wengers (1991) 
syn på lärande som ett ökat deltagande i aktiviteter inom praktikgemenskaper.  De båda 
perspektiven ger möjlighet att se hur interaktion med andra individer kan påverka lärande. 
Vidare har vi valt att ta avstamp i Barbara Rogoffs (2003) teori om lärande där individens 
deltagande i de aktiviteter som utförs i den kulturella gemenskapen understryks. Detta ger 
möjligheten att inse handledningens roll för individens lärande av sin yrkesroll. För att 
ytterligare komplettera dessa perspektiv och för att lägga fokus på individen i vissa 
lärosituationer använder vi oss av Donalds Schöns (1983) perspektiv där lärandet förstås som 
något reflektivt vilket sker inom individen och innefattar en medvetenhet av lärandet hos 
individen. 
 

4.1 Situerat lärande 
 
Lärandet betraktas enligt det sociokulturella perspektivet som något situerat (Säljö, 2000, s. 
128). Man måste ta i beaktande vilket sammanhang individen befinner sig i för att kunna 
redogöra hur individen tillgodogör sig kunskapen samt färdigheterna som de utsetts för. Man 
måste se individen i de aktiviteter som denne utför och hur individen skapar mening i 
aktiviteterna, genom de erfarenheter som denne tar med sig. Lave och Winger (1991, s. 101) 
beskriver i likhet med Säljö att individen måste ta till sig vardaglig teknologi som tillämpas 
för att bli en fullvärdig medlem av praktikgemenskap samt vara delaktig i aktiviteterna likväl 
som i de sociala sammanhangen i praktikgemenskapen. 
  
Säljö (2000, s. 128) menar att individen agerar utifrån antaganden om vad olika sociala 
situationer innebär och därmed handlar inte endast lärandet om att besitta kunskaper samt 
färdigheter som isolerade enheter. Man bör vara medveten om och förstå vilka kunskaper 
som är relevanta och produktiva i den specifika situationen. Lave och Wenger (1991, s. 49) 
specificerar lärandet i samspel med andra då de pekar på att det är det ökande deltagandet i 
aktiviteterna som utgör lärprocessen.  Lave och Chaiklin (1993, s. 5-6) hävdar att det sker ett 
lärande när en individ befinner sig i en situerad aktivitet tillsammans med andra människor då 
det då sker en förändring i individens agerande och kunskap. Individens deltagande i 
vardagslivet kan ses som en lärprocess där denne förändrar sin förståelse för de aktiviteter 
som den tillhör och våra tidigare erfarenheter hjälper oss att veta hur vi ska agera i sen 
situation genom att vi känner vilka ramar som en situation kännetecknas av (Säljö, 2000, s. 
129-130). Hur vi däremot tolkar en situation kan se olika ut och därmed påverkar det oss att 
agera på olika sätt i samma situation samt för likartade utmaningar.   
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I det sociokulturella perspektivet menas att allt mänskligt tänkande och handlande är situerat i 
sociala sammanhang. Säljö (2000, s. 105) menar på att lärandet sker i den sociala praktiken 
och vår kognitiva utrustning gör det möjligt för oss att utveckla komplexa färdigheter och 
kunskaper för att kunna uppträda i de komplexa sammanhang som sociala praktiker innebär. 
Individens uppträdande visar både på kontinuitet och variation. I stabila förhållanden agerar 
individen relativt stabilt i förhållande till omgivningen och hanterar situationer utifrån rutiner, 
men är samtidigt lyhörd för omgivningens krav och möjligheter och kan prova något nytt som 
ligger utanför det invanda handlingsmönstret. 

4.2 Socialiseringsprocess 
 
Lärandet sker enligt Säljö (2013) genom deltagande i sociala praktiker, inte genom 
undervisning. Individen kommer genom deltagandet lära sig hur denne ska agera och uttrycka 
sig. Då individen blir en del av den sociala praktiken genom att ta till sig begreppssystem, 
aktiviteter och rutiner som finns i verksamheten menar Säljö (2013, s. 48) att det sker ett 
infiltrerande av individen och dennes medvetande. Lärandet sker då individen deltar i 
aktiviteter och kommunikation med omgivningen och på så sätt tillskriver sig färdigheter och 
kunskap. Individen formas emotionellt, språkligt, fysiskt och kognitivt genom att handla 
inom de olika praktikerna.   
 
Att socialiseras enligt Säljö (2000, s. 130) är exempelvis inte att lära sig en serie explicita 
regler som man följer till punkt och pricka. Snarare har det att göra med att individen skaffar 
sig en komplicerad insikt i var och när olika regler är tillämpliga (Säljö, 2000, s. 130). 
Individen socialiseras genom att agera och resonera med stöd i en uppsättning 
kommunikativa och kulturella mönster och antaganden som kännetecknar praktiken.  Därmed 
lär sig människorna som ingår i den att kommunicera på samma sätt och förstå världen inom 
ramen för uppfattningarna som är vedertagna inom den praktiken. De kommunikativa förlopp 
som sker inom praktikerna formar en socialisationsprocess som vidare påverkar individens 
värderingar och särdrag. För att människor ska kunna fungera ihop i praktiken formas även 
en gemensam föreställningsvärld och individen formas som en samhällsmedborgare(Säljö, 
2010, s. 48-49). 
 
För att en kulturell gemenskap ska kunna reproduceras krävs det enligt Rogoff (2003, s. 80) 
en stabil kommunikation i form av begrepp och kommunikationsmönster samt att det finns en 
delad förståelse och acceptans för den. Däremot betonar hon även att individerna ska få 
ifrågasätta dessa mönster samt begreppsmall för att gemenskapen ska kunna utvecklas.  
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4.3 Lärande i sociala praktiker 
 
För att förstå hur lärandet sker inom den sociokulturella traditionen belyser Säljö (2010, s. 
20-22) de olika aktiviteter som individen erfar i samhället, den teknologi som individen 
omges av samt de olika kollektiv denne är en del av, såsom familj, skola och arbetsplats 
(Säljö, 2010, s. 20-22). Människan är delaktig i olika sociala praktiker, vilka utgörs av 
kommunikativa mönster, såsom hur man hälsar på andra människor, till institutioner av 
offentlig karaktär, såsom utbildningsväsendet och organisationer (Säljö, 2010, s. 46) Dessa 
institutioner kännetecknas enligt Rogoff (2003, s. 80) som kulturella gemenskaper (cultural 
communities), vilket är en grupp människor som har en gemensam och kontinuerlig 
organisation, gemensamma värderingar, förståelse, historia och praktiker. Människor lär sig 
att förhålla sig till de stabila samtalsrutiner, artefakter och arrangemang som finns inom dessa 
institutionaliserade verksamheter vilket påverkar individens sätt att agera. 
 
Lave & Wenger (1991, s. 47) ser på lärande som en situerad aktivitet då de menar att lärande 
sker när individens deltagande i praktikgemenskaper ökar. De betecknar lärandeprocessen 
som ”legitimate peripheral participation” (LPP). Utifrån detta synsätt syftar man till att 
förklara hur en nykomling blir en del av en praktikgemenskap. Med LPP avser Lave och 
Wenger (1991, s. 29) tillföra ett analysredskap för att förstå lärande. LPP möjliggör ett sätt att 
tala om relationerna mellan ”newcomers” och ”oldtimers”, samt om aktiviteter, identiteter 
och artefakter. Enligt LPP går individen från en nykomling till en erfaren deltagare i 
praktiken genom att dennes kunskaper, färdigheter och sätt att tala inom gemenskapen 
förändras. Som nykomling utför man enkla och lågrisktagande uppgifter och när man lyckas 
bemästra de kunskaper och färdigheter som krävs för att vara en självständig del av 
praktikgemenskapen blir man en erfaren deltagare i praktiken. På så sätt förändras individens 
identitet från att vara en nykomling och tillhöra den yttre delen av praktikgemenskapen till att 
bli en medlem i praktikgemenskapen.  Lärandet sker alltså i form av att det till en början yttre 
deltagandet blir mer och mer integrerat i praktiken när individen lär sig utföra aktiviteterna. 
Förändringen i deltagande motiveras av att vilja gå från en nykomling till en fullvärdig 
medlem. Denna process beskrivs enligt Lave och Wenger (1991, s.29) som oundviklig när 
individen deltar i sociokulturella praktikgemenskaper. Oavsett vilken undervisningsform 
individen utsätts för eller i sammanhang där undervisning inte sker medvetet pågår lärande i 
form av denna process (ibid. s. 40). 
  

4.5 Lärande som behärskande av sammanhang 
 
Inom det sociokulturella perspektivet är kunskaper, förståelse och färdigheter giltiga inom 
ramen för den aktuella praktiken (Säljö, 2000, s141-142). De sociala praktikerna i arbetslivet 
utgörs av verksamheten. Arbetssättet speglas av kunskaper, färdigheter och förståelse som 
har utvecklats inom ramen för de olika verksamheterna För att individen ska kunna lära sig 
måste denna ha förståelse för den verksamhet denne befinner sig i menar Säljö (2010, s. 143-
145) för att då det bidrar till att strukturera förmågan att utföra de aktiviteter som krävs i 
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sammanhanget. När individen ingår i en verksamhet finns det enligt detta perspektiv 
förutsättningar och antaganden bakom kunskapen man tillämpar.  Individen kan genom en 
lång socialisation inom en institutionell miljö utveckla ett professionellt sätt att se detaljer för 
vad som krävs för den verksamhet denne befinner sig i. Individen som ingår i verksamheten 
inrättar alltså ett perspektiv på sin verklighet och kan medvetet rikta uppmärksamhet på eller 
bortse från vissa beståndsdelar och utveckla kunskaper samt färdigheter som blir brukbara. 
 
Säljö (2000, s. 141) beskriver vidare den tysta kunskapen som en dimension av kunskap som 
är ansluten till individens förståelse av sammanhanget. Denna kunskap betecknar han även 
som förtroendekunskap. Detta kan handla om hur utformningen av yrkespraktiken och hur 
man sköter diverse arbetsuppgifter samt hanterar händelser inom den specifika verksamheten.  
Individen utvecklar en slags kunskap om hur sociala praktiker fungerar.  Enligt Säljö handlar 
lärande i stort om att inneha information, ha förståelse samt färdigheter, men även kunna 
bedöma i vilka sammanhang dessa är relevanta. 
 
Även Schön (1983, s. 49-50) betonar den tysta kunskapen. Han anser att alla handlingar som 
utförs i vardagen innefattar någon form utav tyst kunskap. För att individen ska kunna utöva 
sitt yrke är den tysta kunskapen en central del när det kommer att göra kompetenta val i sitt 
agerande. Den tysta kunskapen är alltså en del av individens kompetens, trots att det kanske 
inte sker en reflektion över det. Schön belyser emellertid att reflektion kan ske hos individer 
när de utför något, vissa fall även medan de gör det. Detta är en början på en reflekterande 
process där individen ifrågasätter sitt handlande vid en uppgift och reflekterar kring vilken 
kunskap som det grundar sig på menar Schön. Till slut börjar även individen reflektera över 
sin egen förståelse för uppgiften. Denna förståelse har i tidigare skede varit tyst och icke-
reflekterad men har börjat blivit påtaglig och kritiseras av individen. Den blir användbar för 
individens fortsatta beteende och agerande genom att den omstruktureras.  
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5. Metod 
 
Vi kommer i följande avsnitt redogöra för vårt val av metod, hur vi sökt litteratur, hur urvalet 
har skett samt hur det empiriska materialet har producerats. Vi redovisar hur materialet har 
bearbetats, analyserats och redovisats. Avslutningsvis följer en diskussion kring etiska 
överväganden och studiens trovärdighet samt val av metod. En metoddiskussion kommer att 
redovisas efter vårt avsnitt resultat och analys.  
 
Då vi i denna studie vill undersöka organisationer perspektiv kring strategier kring skapandet 
av yrkesidentiteter använder vi oss av semistrukturerade intervjuer. Vilket innebär att vi har 
utgått från en intervjuguide med strukturerade och öppna frågor kring de ämnen som ska 
behandlas men där följdfrågorna kan variera (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43). Vi vill 
undersöka och bättre förstå hur organisationer gör för att nyanställda ska kunna skapa sin 
yrkesidentitet. Denna metod gör det möjligt för oss att fånga in intervjupersonernas 
upplevelser av det aktuella ämnet för att sedan kunna tolka och beskriva fenomenets mening 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 46-50) samt sätta normer och föreställningar i ett sammanhang 
på ett annat sätt än vad som är möjligt med kvantitativa metoder (Ahrne & Svensson, 2011, s. 
14). Då vi är intresserade av att få kunskap om de organisationernas upplevelser, 
föreställningar och erfarenheter och den värld de lever i genom deras egna ord lämpar sig den 
kvalitativa metoden (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 17). 
 

 5.1 Litteratursökning 
 
Inledningsvis började vi med att göra en sökning kring tidigare forskning av vårt syfte och 
frågeställning kring yrkesidentitet. Detta för att få en inblick i ämnet samt för att skapa oss en 
litterär överblick över forskningsläget för studien. Som redskap använde vi oss av Uppsala 
Universitetsbibliotek samt flera databaser över artiklar, avhandlingar och tidigare forskning. 
De databaser vi använde var Ebsco, Libris, Disa, samt Google Scholar. Vi använde sökorden: 
occupational identity, group identity, learning, socialisation, yrkesidentitet, mentorskap, 
handledning, introduktion, nyutexaminerade studenter, lärande, fostran, socialisation, tyst 
kunskap, yrkeskunnande, intranät och Professional identity. Vi fick till stor del fram 
avhandlingar och artiklar som handlade om lärares skapande av yrkesidentitet, samt skapande 
av yrkesidentitet inom vården. Det vi valde ut ansåg vi var relevant för att kunna besvara 
studiens syfte.  
 

5.2 Urval 
 
De intervjuade i denna studie omfattar HR-ansvariga inom sju olika organisationer, både 
inom privat och offentlig faktor. Vi försökte få spridning i vårt val av organisationer för att få 
fram olika perspektiv. Vi har valt organisationer som rekryterar nyanställda som är i början 
av sin karriär för att vi anser att seniorer redan har skapat sin yrkesidentitet.  För att få 
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kontakt med organisationer utgick vi inledningsvis från ett bekvämlighetsurval (Trost, 2005, 
s. 120), där vi gjorde en sökning av organisationer i vårt kontaktnät. 
  
Organisationerna kontaktades per e-post (se bilaga 1). I dessa informerades de om studiens 
syfte samt på vilka forskningsetiska villkor de deltar. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 
156) bör man genomföra intervjuer till den punkt där man känner att man når en 
mättnadspunkt där vidare intervjuer ger obetydlig kunskap. Vi genomförde sju intervjuer då 
vi ansåg att det gav oss uttömmande svar och ett stort empiriskt material att analysera för att 
besvara studiens syfte. 
 
Våra intervjupersoner består av sju HR-ansvariga som arbetar inom olika organisationer. Tre 
från den offentliga sektorn samt fyra från den privata. Vi har valt att namnge 
intervjupersonerna med en kod när vi refererar till dem i vårt resultatkapitel för att hålla 
intervjupersonerna anonyma. De kommer att få en siffra mellan 1-7. Detta i syfte att deras 
uppgifter och berättelser som presenteras i studien inte skall kunna ledas till personen i fråga. 
  

5.3 Genomförandet av intervju 
 

Vi kontaktade 32 organisationer genom att maila missibrevet (se bilaga 1) till respektive 
organisations HR-avdelning. Vi angav en tidsram för vilken intervjuerna var tänkta att ske 
inom. Totalt svarade 29 organisationer. Av dem var det 21 som avböjde och hänvisade till 
tidsbrist. Av de tillfrågade var det sju organisationer som ville medverka och som svarade 
inom vår tidsram. De sju organisationerna angav vilken tid de kunde tänka sig att ställa upp 
på en intervju samt på vilken plats det skulle ske.  Vi bekräftade tid och plats. Vi skickade 
inte ut intervjufrågorna i förväg förutom i ett av fallen där vi på förfrågan skickade frågorna i 
ett mail. För de övriga berättade vi i stora drag vad vår uppsats handlar om. Vi fick ytterligare 
ett svar från en organisation, men då det var utanför vår tidsram och då vi ansåg att vi fått 
tillräckligt material till vår studie avböjde vi.  

Som underlag till intervjuerna designade vi en intervjuguide där frågorna utformades i 
relation till studiens syfte samt frågeställningar så att vi skulle få resultat som hörde till vårt 
syfte (se bilaga 2). Intervjufrågorna omfattade 13 till största del öppna frågor för att inte leda 
intervjun för mycket. Intervjuguiden innehöll bland annat frågor om organisationens syn på 
yrkesidentitet, strategier för nyanställda och hur introduktionen för de nyanställda ser ut (Se 
bilaga 2). 
 
Vi genomförde intervjuerna under en två veckors period.  Vi deltog båda två under 5 av 7 
intervjuer.  Under de intervjuerna då båda medverkade intog vi båda rollen som intervjuare 
för att båda skulle vara med och ta del av intrycken eller det uttalade. Detta gjorde det möjligt 
att bryta in med följdfrågor vid behov. 
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Strax innan intervjun bad vi om samtycke för att spela in. Samtliga tillfrågade gav samtycke 
till inspelning av intervjuerna. I 5 av 7 intervjuer spelades intervjuerna in med två 
mobiltelefoner och i två intervjuer spelades den in med en mobiltelefon. Den av oss som inte 
ställde frågorna antecknade under intervjuns gång. Vi använde både inspelning och 
anteckningar för att inte missa någon viktig information. Den personen som för tillfället 
ställde frågorna antecknade inte. Under en av intervjuerna där en endast en av oss deltog 
antecknandes ingenting under intervjuns gång, utan den spelades endast in med en 
mobiltelefon. Den andra intervjun där endast en av oss deltog som skedde per telefon 
antecknades och spelades in med en mobiltelefon.  Intervjuerna genomfördes under 20-30 
minuter. 
  
Vi öppnade upp intervjuerna med bakgrundsfrågor för att sedan leda in mer på teman som 
omfattade det huvudsakliga ämnet. De primära frågorna var samma för alla intervjupersoner, 
samtidigt som det gavs utrymme för följdfrågor och för personen att berätta fritt. I slutet av 
intervjuerna frågade vi om intervjupersonen hade något de ville tillägga eller något de 
undrade över. Detta i syfte för att försäkra oss om att vi inte missat något relevant eller att det 
inte uppstått något missförstånd under intervjuns gång. 
 
Intervjuerna ägde rum i olika miljöer då vi besökte olika organisationer. Miljö och val av 
plats kan ha inverkan på hur samtalet ser ut och på så sätt påverka innehållet. (Ahrne & 
Svensson, 2011, s. 45). Vi lät de intervjuade bestämma tid och plats för att vara 
tillmötesgående mot de vi intervjuade. Det som var gemensamt för 6 av intervjuerna var att 
de skedde avskilt på respektive persons kontor eller mötesrum med stängd dörr. Detta 
skapade en lugnare och tryggar miljö då vi inte blev störda av yttre faktorer. Vi blev aldrig 
avbrutna av andra personer så som kollegor under intervjuerna. Under den intervjun som 
skedde per telefon kunde vi inte kontrollera eller observera vart intervjupersonen befann sig, 
men personen i fråga blev ombedd att gå till en avskild plats, vilken denne också gjorde. 
Samtliga intervjupersoner svarade på alla frågor vi ställde, både de i intervjuguiden och 
eventuella följdfrågor. Vi båda upplevde intervjupersonerna som öppna, avslappnade och 
tillmötesgående under intervjuerna.  
  
 

5.4 Databearbetning 
  
Den data vi har samlat in som empiriskt material har bearbetats i flera steg. Första steget var 
att transkribera de sju ljudfilerna som spelades in under intervjuerna. Dessa ligger till grund 
för vår studie. Vi valde att transkribera direkt efter genomförd intervju för att våra intryck 
skulle vara färska och orörda. Därefter delade vi upp intervjuerna mellan oss och 
transkriberade tre respektive fyra var. Vi valde att transkribera hela intervjuerna och exakt 
vad som sades för att på så sätt kunna använda hela materialet i vår analys. Totalt 
transkriberades ca 175 minuter intervju till 32 A4-sidor text. Vi transkriberade de inspelade 
intervjuerna på bärbara datorer. Vi lyssnade på de inspelade ljudfilerna med hörlurar direkt 
från mobilerna, och pausade vid behov.  
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Under transkriberingsprocessen försvinner kroppsspråk, toner och andra icke-verbala uttryck 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 218). Transkriberingen gjorde det möjligt att strukturera 
materialet från ljud till text vilket även lämpar sig bättre som verktyg till analysen (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 220). Vi valde att transkribera intervjuerna ordagrant, men valde att inte 
ta med pauser eller hummande. Vi bedömde inte detta som meningsbärande eller relevant för 
vår studie. (Aspers, 2011, s. 156). Vi valde att inte heller inkludera hummande eller 
insticksord som vi själva sade under intervjun, utan fokuserade på vad intervjupersonerna 
sade då vi bedömde att texten inte var svårtolkad utan dessa. Vi bedömde det som viktigt att 
vi båda deltog i transkriberingen eftersom att man genom den processen kan komma på idéer 
eller se mönster som kan vara användbara i analysen (Aspers, 2011, s. 159). När vi 
transkriberade intervjuerna kodade vi om intervjupersonerna, organisationen, medarbetare 
och andra eventuellt avslöjande uttalanden till siffrorna 1-7 för intervjupersonerna, 
“(organisationen)”, “(kollega)” och andra lämpliga ord för övrigt. Detta för att kunna 
garantera konfidentialiteten.  
 
Då det viktiga i vår analys var innehållsaspekterna av intervjuerna fokuserade vi på vad som 
sagts, inte hur det sades. Vi valde att göra bastranskriptioner och lade ingen vikt vid dialekter, 
betoningar eller mätte exakt tid på pauser. Norrby (1996, s. 79-81) menar att bastranskription 
kan vara att föredra om man har mycket material att transkribera som man senare ska koda 
och använda i en analys. Hon skriver även om talspråksanpassning, och att man kan ta 
ställning till hur stor del av materialet man vill anpassa till skriftspråk. Vi valde att anpassa 
talkspråksord så som ”ja”, ”å”, ”nåt”, ”asså och ”nä” till skriftspråksorden ”jag”, ”och”, 
”något” och ”alltså”. Detta för att lättare kunna genomförs vår analys då man annars kan 
tolka ett ord som ”ja”, vilket kan betyda både ja och jag, felaktigt (Norrby, 1996, s. 83) Vi 
valde även att förtydliga ord som sades, men som kanske inte uttalades korrekt eller i sin 
helhet så som “rolit” och “kansk” som då blev “roligt” och “kanske”. Då vi ville studera 
innehållet snarare än det talade språket bedömde vi att det inte skulle påverka vår analys 
(Norrby, 1996, s. 83).   
 

5.5 Analys och tolkning av data  
 
När vi bearbetat den insamlade datan påbörjades sammanställningen av resultatet. Därefter 
vidtog vår analysprocess som kan beskrivas utifrån tre steg, kodning, tematisering och 
summering vilket är ett vanligt tillvägagångssätt inom kvalitativ analys enligt Hjerm och 
Lindgren (2010, s. 83-136). Till att börja med vill vi belysa att analysens steg är en dynamisk 
process där stegen har gått in i varandra och inte skett sekventiellt.  Under analysarbetet har 
fokus legat på att finna likheter och skillnader mellan intervjupersonernas utsagor för att se en 
sammanhängande bild av det som studeras. 
  
I kodningsfasen sorterade och reducerade vi datan. Detta underlättade arbetet genom att ge en 
alltomfattande och hanterbar ordning av materialet. Vi utförde en noggrann samt systematisk 
läsning av datan där vi markerade aspekter som vi ansåg centrala för vårt syfte. De utsagor 
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som vi ansåg var relevanta markerades utifrån kategorier som handledning, feedback, sociala 
relationer, webbaserade kurser, skapa rätt förutsättningar, den nyanställdes ansvar och 
visioner. När koderna från detta steg stabiliserats undersöktes relationerna dem emellan i 
nästföljande fas, tematiseringen. Till skillnad från kodningen där man analyserade genom att 
plocka isär handlar tematisering om att plocka samman delarna. Vissa kategorier hade 
kopplingar till varandra och kokades ihop till en och samma. Under tematiseringen skedde en 
omstrukturering av utsagorna där de mest relevanta valdes ut vilket resulterade i teman som 
bildade en helhet av hur organisationer gör för att nyanställda ska lära sig sin yrkesidentitet. 
Totalt fick vi fram fyra teman. Efter denna fas genomfördes sista stadiet i analysprocessen, 
summeringsfasen. Denna fas omfattades av slutsatser och verifiering av de tidigare leden där 
vi analyserade materialet utifrån våra valda teoretiska utgångspunkter. Avslutningsvis 
genomfördes en skriftlig redogörelse i löpande text. 
 

5.6 Etiska överväganden 
  
Under studiens gång har vi handlat enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011), 
Dessa principer innefattas av fyra krav som skall efterföljas: informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets-, samt nyttjandekravet.  Gemensamt berör dessa förhållandet mellan forskare 
och forskningsobjekt samt betonar individskydd i relation till samhällets forskningskrav. När 
vi förhållit oss till informerat samtycke har vi försökt att hålla oss transparenta i förhållande 
till deltagarna och utan att styra dem mot särskilda svar gett dem tillräckligt med information 
kring studiens syfte. I början av intervjun fick vi av samtliga intervjupersoner muntligt 
samtycke till inspelning. För att beakta kravet om information skickade vi ut missivbrev till 
våra deltagare där syftet presenterades samt att de har rätt att avbryta studien när de vill. Vid 
inledningen av intervjun erhöll även deltagarna denna information. I missivbrevet framgick 
även våra samt handledarens kontaktuppgifter i syfte att vara tillgänglig för deltagarnas 
frågor eller funderingar kring studien i övrigt. Vid intervjun erhöll deltagarna information 
kring hur proceduren skulle gå till, hur vi tar hänsyn till deras konfidentialitet, vad resultatet 
kommer att publiceras och hur det som sägs under intervjun kommer att hanteras samt att de 
kommer vara anonyma. De som blivit intervjuade har inte ångrat det som sagts eller begärt att 
få läsa resultatet innan publicering. Vi har valt att hålla intervjupersonerna anonyma så att det 
som presenteras i text inte kan härledas till den enskilda individen för att ta hänsyn till 
konfidentaliteten. Vi har beaktat nyttjandekravet då materialet endast används i 
forskningssyfte och för denna studie. 
  
Vi har i intervjusituationen tagit hänsyn till de som blivit intervjuade genom att inte försätta 
de intervjuade i en situation där de måste bryta sin tystnadsplikt eller yttra något som är 
konfidentiellt för yrket.  Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 49) ska en väl genomförd 
intervju vara en berikande upplevelse för intervjupersonen. Detta har vi försökt att eftersträva 
under våra intervjuer genom att inte ställa frågor som upplevs kritiska eller ifrågasättande 
gentemot deras yrkesroll, organisation eller person för att minska risken att intervjun ska 
avbrytas samt för att inte intervjun ska upplevas ska upplevas som negativ. 
 



 26 

5.7 Studiens trovärdighet 
  
För att uppnå trovärdiga och giltiga resultat samt för att underlätta läsarens bedömning av 
studiens trovärdighet har vi på grundligt sätt redovisat de metodiska steg samt de olika 
övervägande vi gjort i relation till vår studie (Ahrne & Svensson, 2011, s. 27-29). Vi har 
redogjort för vårt val och sökning av tidigare forskning, vårt val av teoretisk inramning som 
tillämpas vid tolkning av empirin och vid analysen.  Vi har därutöver strävat efter koherens 
mellan studiens olika delar, detta för att ge studien kvalitet och intern validitet (Fejes & 
Thornberg, 2012, s. 216-222). 
 
Redan från början har vi i denna studie utgått från en del av våra valda teorier och begrepp, 
vilka till viss del har fått ge styrning åt vår empiri. Men vi har samtidigt under processen gång 
varit öppna för att låta empirin och dess analys vara vägledande. 
  
För att minimera den så kallade intervjueffekten som kan påverka studiens reliabilitet 
redovisade vi hur vi förhållit oss till vår forskarroll samt hur vårt samspel med den som blev 
intervjuad såg ut. Att beskriva detta kan emellertid vara problematiskt men då fler har velat 
hjälp oss att skapa ytterligare kontakt med fler intervjupersoner kan man se det som en 
antydan till att de fått en positiv intervjuupplevelse.  Studiens tillförlitlighet kan ha påverkats 
av att vi inte genomfört samtliga intervjuer tillsammans och till följd av detta inte kunnat 
jämföra våra intryck för det empiriska materialet. Detta gällde dock endast två intervjuer. Då 
vi har genomfört analysen tillsammans och i vår diskussion kunnat bidra med nya 
infallssvinklar har vi troligen bidragit till en ökad validitet i forskningsresultatet. 
 
Något som kan vara viktigt att poängtera när det gäller studerandet av lärande är hur det är 
möjligt att upptäcka detta då det ofta sker spontant och omedvetet (Ellström, 1996, s. 68). Då 
vår studies resultat endast bygger på sju organisationers perspektiv och vad de har uttryckt 
under intervjun kan detta vara värt att uppmärksamma i vårt fall.  Intervjuerna har i denna 
studie varit ett sätt att söka efter indikatorer gällande hur organisationer gör gällande 
nyanställdas skapande av yrkesidentitet, vilket i sig har tolkats utifrån den tidigare 
forskningen och vår teoretiska inramning. 
 
En statistisk generalisering kan inte göras i vår studie då vårt resultat endast är giltigt för de 
organisationer som studerats i vår undersökning. Vi har inte haft för avsikt att generalisera till 
en större population eller annan miljö än det som studerats när det gäller studiens räckvid 
(Ahrne & Svensson, 2011, s. 28; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 311). Vi har varit intresserade 
av att få en ökad förståelse kring fenomenet och av att jämföra hur organisationerna arbetar. 
Då vi har jämfört och relaterat studiens resultat till tidigare forskning har vi däremot gjort en 
analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 312). Resultatet har kopplingar till 
tidigare forskning vilket kan styrka studiens trovärdighet. 
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6. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt redogörs det empiriska insamlade datamaterialet vilket ligger till grund för att 
undersöka hur organisationer gör för att deras nyanställda ska skapa sin yrkesidentitet. De 
organisationer som bidragit till insamlingen av empirin är dels inom den privata sektorn och 
dels inom den offentliga sektorn. Materialet redovisas utifrån teman som vi funnit centrala i 
de intervjuades utsagor.  Vidare tolkas och analyseras varje tema utifrån vår teoretiska 
inramning som har sina rötter i det sociokulturella perspektivet på lärande. De olika teman 
som redovisas och analyseras var för sig är det sociala samspelet, delat ansvar, introduktion 
och företagskulturens inverkan. Alla teman har tydliga kopplingar till våra tidigare 
redovisade centrala begrepp som legat till grund för själva tematiseringen. 

 
6.1 Det sociala samspelet  
  
I detta tema belyser vi vikten av interaktion och samspel mellan de nyanställda och de erfarna 
på arbetsplatsen. Det sociala samspelet är en del i socialiseringsprocessen och formandet av 
yrkesidentiteten. I detta tema redogör vi även för hur organisationerna genom sociala 
interaktioner skapar förutsättningar för den nyanställa att skapa sin yrkesidentitet och i vilka 
sammanhang det sker. För att beskriva detta är temat det sociala samspelet indelat i 
kategorierna: handledarens/mentorns betydelse, feedback och sociala relationer. 
  

6.1.1 Handledningens betydelse 
  
Flera av intervjupersonerna yttrade att de på sina respektive arbetsplatser tillämpade någon 
form av handledning som en given del av introduktionen. Detta för att underlätta för de 
nyanställda att skapa sin yrkesidentitet. I citatet nedan redogör en av intervjupersonerna för 
hur man tänker kring handledning och dess betydelse på arbetsplatsen. Intervjupersonen 
menar att mentorskapet är viktigt för att skapa en trygghet för den nyanställda och för att 
denne ska kunna göra ett bra jobb. 
  

”När man kommer till (organisationen) då träffar man sin chef, och så får man dessutom en 
utsedd mentor för chefen kan inte vara det utan man får en utsedd mentor. Först tror jag att det 
är väldigt viktigt att ha en mentor, att man vet att det finns någon som jag kan vända mig till. 
Jag tror också att det är viktigt att jag får hjälp med vilka kontaktytor är viktigast för mig för att 
jag ska kunna göra ett bra jobb. Vi brukar säga att ett mentorskap ska hålla i sex månader, alltså 
en mentor ska ju finnas i sex månader, men jag menar en gång en mentor alltid en 
mentor.”(IP2) 

  
 I citatet nedan redogör intervjuperson 5 för hur handledning kan användas för att hjälpa den 
nyanställda att hitta egna lösningar med hjälp av vägledning. Man vill inte styra för mycket, 
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utan vill istället skapa förutsättningar för individen att utvecklas och veta hur man ska hantera 
arbetsuppgifterna. 
  

 “Tre veckor med introduktion med en utbildningspool sen fjärde veckan har de nyanställda en 
stödvecka med handledare som finns till hands. Varje team har en ledare som arbetar med 
coachande ledarskap där man inte styra för mycket. Det fungerar mer som vägledning där man 
ska hjälpa de anställda att hjälpa sig själva att ta ansvar. Man ska skapa rätt förutsättningar. 
Man ska själv skapa sin motivation. För att hjälpa till med det har vi tävlingar och möten där vi 
i grupp diskuterar det som får oss att motiveras i arbetet.  Ger inte lösningar utan hjälper till att 
de anställda hittar lösningar själva. ”(IP5) 

  
I utsagan nedan belyser intervjuperson 1 vikten av ett fungerande mentorskap som successivt 
ska förbereda den nyanställda på de arbetsuppgifter som finns. Till en början är det inte så 
stora krav på att man ska klara uppgifterna själv, men ju längre mentorskapet pågår desto mer 
självgående förväntas den nyanställda bli. 
  

”Man får komma igång lite lugnt så att man inte har samma krav på sig heller från kunderna, 
att man ska vara fullt igång. Och då, då går man ju dubbelt så att man har, från början så 
skuggar man någon. Efter ett litet tag så blir det tvärtom, att man har någon som är i ryggen 
som man har som back up, liksom som man kan fråga hela tiden.”(IP1) 

  
Mentorskap som strategi för att hjälpa den nyanställde att skapa sin yrkesidentitet är något 
som förekommer i någon form i alla organisationer vi har intervjuat. I de flesta fall är det ett 
uttalat mentorskap det handlar om. De organisationer som inte har uttalat mentorskap som en 
del av introduktionen använder sig av handledning på annat sätt. Intervjuperson 7 berättar att 
de inte har något formellt mentorskap, men att man som nyanställd får följa med på 
arbetsplatsen de första gångerna och observera. Detta för att den nyanställde ska få en bild av 
vad som förväntas.  
  
  

 6.1.2 Feedback 
  
Några av de intervjuade talar om feedback som en central del av introduktionen, och även 
något som pågår under hela anställningen. Feedback beskrivs som en viktig del i formandet 
av en yrkesidentitet och används som ett verktyg för att låta den anställda bli en del av 
praktikgemenskapen. 
  

”Vi arbetar hårt med feedback till varandra och egen reflektion för att växa in i sin 
yrkesidentitet. Detta gör vi t.ex. under konferenser med alla anställda samt under 
utvecklingssamtal när vi går igenom vad man har gjort bra och vad man kan förbättra sig på. 
Då går vi även igenom vilka egenskaper vi tror är viktigt för att lyckas i sin roll. ”(IP5) 

  
En av intervjupersonerna berättar om feedback som ett vanligt inslag i organisationen och att 
det är något som sker med alla anställda regelbundet. 
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6.1.3 Sociala relationer 
  
Intervjupersonerna betonar vikten av de sociala relationerna man skapar på arbetsplatsen. I 
skapandet av yrkesidentiteten är det viktigt att man blir väl omhändertagen och känner sig 
trygg och inkluderad i gemenskapen redan det förta dagarna. Nedan beskriver intervjuperson 
3 hur de går till väga på arbetsplatsen för att välkomna den nyanställda. 
  

”När man börjar hos mig, träffat mig, blivit, testad, träffat en del kollegor i gruppen så man vet 
lite vad man kommer till, man har varit i lokalerna lite innan.  Ofta blommor kommer in på 
bordet på förmiddagen, brukar faktiskt vara väldigt uppskattat till en rimlig kostnad för 
arbetsgivaren men det påverkar faktiskt hela landskapet. ”åå vad fina bommor”, “ NU har vi 
nyanställda igen”. Man börjar dagen med en fika, alla som är på plats träffar man på morgonen.  
Sen går man direkt till It-ansvarig och ser så att verktygen fungerar. Ibland har man möten 
direkt, ibland är man direkt ute hos kunder första dagen. Ibland är det interna möten och vi är 
olika kollegor i gruppen som hjälper till att ge dem alla pusselbitar de behöver.”  (IP3) 

  
Vidare beskriver intervjuperson 2 att man aktivt arbetar för att kontinuerligt anordna 
aktiviteter som främjar sammanhållningen och motiverar de anställda. Det är inte bara viktigt 
att komma in i gruppen under introduktionen, utan det är något som är centralt i 
socialiseringsprocessen under hela anställningen. 

  
”ja vi har, vi har två personalfester per år, för alla. Sen kan det ju vara någon som, alltså inte 
företaget som anordnar, utan någon som tar ett spontant initiativ. Och liksom bara sätter upp en 
lapp om att de som vill bowla på fredag, eller ja, gå ut på en after-work eller något sådant. Så 
det varierar lite, men vi brukar ha två fasta, två fasta fester. ” (IP2) 

  
I citatet nedan beskriver intervjuperson 5 att första dagen är viktig för att få en känsla av hur 
man kommer trivas på arbetsplatsen. Man får även pröva på vissa praktiska arbetsuppgifter så 
att man får pröva på hur arbetet gör till. Detta för att kunna närma sig sin yrkesidentitet. 
  

Först får man komma in en halvdag och känna på hur det känns att jobba med oss och umgås 
med alla på kontoret samt får se hur vi jobbar t.ex. genom medlyssning. Vi brukar ofta se till att 
styra fika så man har möjlighet att i en avslappnad miljö att hänga med alla anställda. Därefter 
avslutas dagen med att se om de anställda tycker allt känns bra och vi trivs bra. (IP5) 

  
 

6.1.4 Analys – det sociala samspelet. 
 
I detta tema har det framgått att handledaren har en viktig roll när det gäller trygghet och stöd 
för den nyanställde. Handledaren ger en bild av vad arbetet innebär samt skapar 
förutsättningar för att den nyanställde ska skapa sin yrkesidentitet. Handledaren möjliggör 
och skapar förutsättningar för den nyanställde att ta eget ansvar samt stöttar denna under 
processens gång och kan hjälpa till att bedöma konsekvenser av olika handlingar.  Med hjälp 
av Lave och Wenger (1991) kan vi förstå hur den nyanställde med hjälp av handledarens 
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feedback på utförandet av arbetsuppgifterna hjälper denna att bli en deltagare i 
praktikgemenskapen.  Med hjälp av handledning socialiseras på så sätt den nyanställde till att 
bli en del av den sociala praktiken.  Vi har även sett att handledaren har en viktig funktion när 
det gäller utvecklandet av yrkesidentiteten där handledaren finns med under en stor del av 
socialiseringsprocessen, vilket kan kopplas till Pilhammar Andersson (1991, 1997) forskning 
kring sjuksköterskors formande av yrkesidentitet där hon belyser att handledningen inte 
endast syftar till att göra sjuksköterskan självständig i sina arbetsuppgifter utan att den även 
har en viktig funktion när det gäller utvecklandet av en yrkesidentitet. Handledaren beskrivs 
som en förebild och introduktör och blir en första insyn in i kulturen samt verifierar den 
nyanställdes uppfattning av yrket. 
 
Det blev tydligt i vår empiri att mentorskap eller handledning var en viktig del både i 
introduktionen men också under hela skapandet av en nyanställds yrkesidentitet. Även efter 
en avslutad introduktion fanns det i några av organisationerna regelbundna feedbackmöten 
där man gjorde kontinuerliga uppföljningar. Detta kunde man även se i Lindgrens (2006) 
observationer kring mentorskapet, där kontinuitet var ett viktigt inslag. För att kunna forma 
en yrkesidentitet krävs både förståelse för organisationen och det sociala samspelet, en 
process som regelbundna möten med en mentor kan hjälpa. Det blev även tydligt att 
mentorskap eller handledning var en process som kunde användas för ett lärverktyg även för 
de mer erfarna. Lindgren (2006) beskriver mentorskapet som ett sätt för erfarna att bli mer 
medvetna om sitt eget sätt att agera och hjälpa de nyanställda att skapa sin yrkesidentitet. 
Detta ser vi även i vår empiri då en av våra intervjupersoner tydligt beskriver hur de 
nyanställda som genomgår introduktionen hjälper till att forma deras egen utbildning genom 
ständig feedback till chefer och mer erfarna. Det är alltså inte bara organisationen som skapar 
de nyanställdas yrkesidentitet utan de nyanställda påverkar också den processen. Det här är 
något som organisationen i sin tur vinner på då deras nyanställda både nu och i framtiden 
kommer att få en bättre introduktion och på ett bättre sätt kommer kunna skapa sin 
yrkesidentitet.  
  
Vår empiri visar att organisationerna jobbar för att den nyanställde yrkesidentitet ska skapas 
genom både handledning eller mentorskap och att de själva ska få utrymme att på egen hand 
skapa den. Genom att låta de nyanställda successivt arbeta mer självständigt hoppas 
organisationerna att de ska kunna lära sig sin yrkesidentitet och kunna bidra till 
organisationen. Vi har sett att någon typ av introduktion är det första steget i denna process 
när en nyanställd kommer till arbetsplatsen, och den är ofta följd av en period av lättare 
arbetsuppgifter eller observationer. De organisationerna vi intervjuade hade alla någon typ av 
fas där man inte var helt självständig, utan tog hjälp av en mer erfaren kollega. Man skulle 
kunna koppla denna successiva övergång till Camilla Thunborgs (1999)  fyra faser av 
mentorskap där man från början genomgår en utbildning för att sedan få handledning och gå 
vidare till att arbeta mer och mer självständigt för att slutligen vara en helt självgående 
anställd.  
 
Även kollegorna har en central roll när det gäller individens socialisation. Precis som Säljö 
(2012) menar lär sig individen hur man ska agera genom att bli en del av sociala praktiker 
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som finns inom verksamheten. Det sociala samspelet med kollegorna blir därför en central 
del då lärandet sker då individen deltar i aktiviteter och kommunikation med omgivning och 
på så sätt tillskriver sig färdigheter och kunskap som kan förstås med hjälp av Säljös 
perspektiv på lärande.  Den nyanställde kan känna sig delaktig, betrodd och betydelsefull då 
de bekräftar den nyanställde med hjälp av kollegornas feedback. Även detta kan tolkas med 
hjälp av Lave och Wenger (1991) som den nyanställdes kunskap valideras genom denna 
bekräftelse från kollegorna. Den nyanställde har då anpassat sig till de förväntningar som 
ställs och blivit en mer central och självständig deltagare i praktikgemenskapen. Detta kan 
vidare tydliggöras med Rogoffs (2003) teori om lärande där hon understryker vikten av 
individens deltagande i de aktiviteter som utförs i den kulturella gemenskapen för att 
individen skall kunna bli en del av den. Genom socialisation och samspel mellan individerna 
upprätthålls dessa arbetsroller och de anställda kan på så sätt skapa sig sin yrkesroll (Kunda, 
1992). När individens yrkesroll blir bekräftad av omgivningen bekräftas på så sätt dennes 
yrkesidentitet (Kaufmann & Kaufmann, 1998).  
 
I detta tema kan vi se vilken roll de sociala relationerna har för hur yrkesidentitet konstrueras. 
Detta kan tolkas med hur Abiala (2000) syn på identiteter då han menar att det är något som 
konstrueras och rekonstrueras i både sociala och kulturell kontexter. Detta är en ständig 
pågående process som sker hela tiden i relation till andra människor menar han. Man kan 
urskilja i detta tema kring sociala relationer att det är viktigt för de nyanställda att delta i 
organisationens ritualer, kultur, traditioner och värderingar.  
 

6.2 Delat ansvar  
 
I detta tema vill vi belysa delat ansvar när det kommer till skapandet av den nyanställdes 
yrkesidentitet. Här redogör vi för organisationens ansvar att skapa rätt förutsättningar, 
samtidigt som vi lägger vikt vid den nyanställdes ansvar att ta till vara på dessa. Vi betonar 
vikten för det ömsesidiga utbytet mellan den nyanställde och den erfarna. För att beskriva 
detta är temat indelat i kategorierna: skapa rätt förutsättningar för den nyanställde, öppen 
kommunikation och den nyanställdes ansvar.  
  

6.2.1 Skapa rätt förutsättningar för den nyanställde  
 
I citatet nedan berättar intervjuperson 3 om ansvaret man har som arbetsgivare gentemot den 
nyanställde för att hjälpa denne att kunna utföra sitt arbete på ett så bra sätt som möjligt. Det 
är organisationens uppgift att förse den nyanställde med de verktyg de behöver genom att 
kommunicera kollegor emellan.  
 

“Här som konsult att kliva in tycker jag det är väldigt viktigt att få verktyg och 
förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Även om man är senior så är det alltid märkligt att 
kliva in i en ny roll och många blir ödmjuka. Nästan mer de som är seniorer. För att skapa sig 
en yrkesroll som konsult här är det otroligt viktigt att få en bra plattform och rätt 
förutsättningar. Känslan av ett öppet klimat vilket jag kommunicerar mycket. Fråga mig, fråga 
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dina kollegor. Inga frågor är för dumma. Du ska vara stolt ute hos våra kunder. Det är 
jätteviktigt. OM man inte får rätt förutsättningar inga som bryr sig, datorn fungerar inte kan 
man sänka en jätteduktig HR-konsult. Oavsett om man är erfaren eller oerfaren.” (IP3) 

 
I citatet nedan förklarar intervjuperson 1 att det är både företagets och den nyanställdes 
ansvar att lära sig sitt arbete. Företagets ansvar är att stå för en introduktion och en bra start, 
samtidigt som det är upp till den anställde att ta till sig all ny information.  
 

“Att det är ju ett samspel, det ligger ju hos båda. För som nyanställd så kan man ju, man kan ju 
inte förvänta sig att man blir bara matad med precis allting för ingen vet ju hur den personen 
känner eller vad man har tagit till sig, man kanske behöver höra en gång till eller ja, så man 
måste ju liksom. Man måste fråga och själv ta initiativ men sen är det ju ett stort ansvar för 
liksom företaget totalt sett och för de som jobbar med den praktiska introduktionen, att se till 
att få med allt och göra det på ett bra sätt också så att man får en bra start. Så på båda parter 
där.” (IP1) 

  
Intervjuperson 3 menar att rekryteringen spelar stor roll, även om det inte är avgörande för 
hur den nyanställde kommer att anpassa sig till arbetsplatsen och skapa sin yrkesidentitet. 
Även här lägger man stor vikt vid kommunikation kollegor emellan.  
 

”Jag skulle säga att det är delat ansvar, men jag har lagt massa tid på att rekrytera rätt person 
och det är inte säkert att det blir rätt bara för att det blir rätt person det handlar lika mycket om 
för min sida att ge en schysst start . Kliva ut som en konsult är en tuff roll, du kliver ut i olika 
sammanhang du ska veta allt. Det är klart du inte kan allt i början.  Så mitt ansvar är att ge 
plattform för detta, mina anställda vilket de ständigt får höra senast nu på mötet på morgonen. 
Fyll på med de nya kollegornas introduktion. Finns det något ni saknade i er introduktion som 
vi missade att förmedla. Så som nyanställd har man egentligen från dag 1 ett uppdrag att bidra 
att är det något du har saknat.” (IP3) 

 
De flesta personerna vi intervjuade menade att det till stor del var den anställdes ansvar att ta 
initiativ och ta till sig kunskap som tillhandahölls. Samtidigt var de också överens om att det 
låg ett stort ansvar på företagen att ge de nyanställda rätt förutsättningar. Ansvaret för att 
skapa en yrkesidentitet hos en nyanställd ligger alltså både på individ och organisation.   
 

6.2.2 Öppen kommunikation 
  
I citaten nedan redogör intervjupersonerna för hur man jobbar tillsammans på arbetsplatsen 
och hur man försöker underlätta för den nyanställda att skapa sin yrkesidentitet. Det belyser 
vikten av en öppen kommunikation där det blir ett utbyte mellan de mer erfarna och de 
nyanställda. 
  

”Vi arbetar i ett öppet landskap med öppen kommunikation vilket bidrar till att många 
nyanställda lätt kommer in i sin roll då man ser hur alla anställda arbetar och kan lätt ta stöd av 
de runt omkring för att komma in i sin roll.” (IP4) 
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En annan intervjuperson berättar om ett liknande fenomen på dennes arbetsplats där de 
anställda träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och dela med sig av kunskap. Man ser 
det som ett viktigt inslag i vargdagen för att kunna utvecklas då organisationen ständigt 
växer. 
  

”Vi träffas en gång i veckan på möte där vi delar varandras information, vi försöker äta lunch 
en dag i veckan minst ihop men oftast är det . och en stående punkt på de här mötena är liksom 
vad har jag varit mer om senaste veckorna, är det något jag vill dela? Sen blir det svårare med 
tanke på att vi har växt väldigt fort med några få till 13 personer så hinner man inte det på en 
rimlig tid på samma sätt. Men jag tror att gruppen i stort är ett öppet hjälpsamt team, det finns 
en vilja att hjälpa till också vad som är lätt är när det är en nystartad grupp med stor spridning i 
åldern, bakgrund, erfarenhet, personligheter. Det som är positivt när vi tar in en ny är att vi 
både har erfarna och hyfsat nyanställda människor vilket kan bidra med lite olika perspektiv till 
den nyanställde. De som nyligen genomgått utbildningen vet själva hur de uppfattade det och 
kan även komma med tips på hur vi kan förbättra den.” (IP3) 

  

6.2.3 Den nyanställdes ansvar 
 
Intervjuperson 2 menar på att ansvaret att skapa sin yrkesidentitet ligger på den anställde 
förutsatt att denne har fått rätt grund att stå på. Individen måste visa vilja och på eget initiativ 
ta till vara på de förutsättningar denne fått från organisationen.  
 

“Ja alltså förutsättningarna är ganska likvärdiga, mentorskapet, (hemsidan), den digitala på 
(organisationen), den här, intervju… där man får kontaktytorna. Det är ganska likvärdigt. Men 
det är ju väldigt olika hur man tar till vara på. Så att individen måste ju också visa framfötterna 
vara intresserad, engagerad, ställa frågor.. annars har vi ju anställt fel person känner jag -  om 
man inte har det drivet.” (IP2) 

 
Vidare ser vi också att intervjuperson 1 betonar individens eget initiativ och påpekar att man 
måste tycka om sitt yrke och den miljön man arbetar i. Den anställde måste alltså inte bara 
lära sig sina arbetsuppgifter utan den sociala biten beskrivs här som avgörande.  
 

“Ja, man behöver ju vara social för att, framför allt så att man tycker om att jobba med och mitt 
ibland folk, för så är det ju hela tiden liksom. Dels är vi många i arbetsgruppen och sen är det 
oändligt många kunder vartenda arbetspass, så att det måste man ju gilla. Och sen är det ju, ja 
ju mer självgående och initiativtagande man är, desto bättre. Att man ja, försöker lösa det som 
uppstår helt enkelt.” (IP1)  

 
I följande utsaga framgår det att organisationen anser att det till stor del ligger på den 
nyanställdes ansvar att komma in i sin roll genom att direkt börja med arbetsuppgifterna.  
 

“Vi tror att det bästa är att direkt börja ta första samtalen så man fort kommer in i sin roll. Vi 
har inga färdiga samtalsmallar utan man själv bär ansvaret att forma samtalet som man vill.  
Men vi ser till personen får rätt material och skapar förutsättningar för att man ska känna sig 
trygg när man t.ex. ringer en kandidat och utför sina arbetsuppgifter.” (IP4) 
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I citatet nedan framgår också att ansvaret ligger på individen och att organisationen genom 
coachande ledarskap ger vägledning och rätt förutsättningar.  
 

“Individen har stort ansvar. Vi har coachande ledarskap där man ställer öppna frågor så att en 
anställd ska kunna reflektera själv och komma på hur man jobbar.  Ansvarar för sitt eget 
lärande. Företaget ansvarar att skapa förutsättningarna för individen att lära sig.” (IP5) 

 
 

6.2.4 Analys av delat ansvar 
 
Vi kan under detta tema urskilja att organisationerna arbetar för att skapa rätt förutsättningar 
för den nyanställde att skapa sin yrkesidentitet men att mycket av ansvaret ligger på individen 
att vilja lära sig och ta till sig det företaget lär ut.  För att individen ska kunna lära sig är det 
viktigt att organisationen skapar rätt förutsättningar så att den nyanställde kan förstå 
verksamheten och utveckla förmågan att utföra det aktiviteter som krävs vilket liknar det 
Säljö (2013) menar kring individens förståelse av verksamheten och att det enligt hans 
perspektiv finns förutsättningar och antaganden bakom kunskapen man använder sig av. Att 
arbeta med en öppen kommunikation i ett öppet landskap är något som visat sig vara en 
essentiell del för den nyanställde att skapa sin yrkesidentitet. Detta kan begripas utifrån Säljös 
(2013) perspektiv på lärande där förhållandena i den sociala praktiken påverkar individen när 
denna agerar men genom handlingen skapas också den sociala praktiken.  Individens 
socialisation sker på så sätt genom att resonera och agera utifrån de kommunikativa och 
kulturella antaganden och mönster som kännetecknar praktiken. Därmed lär sig människorna 
som ingår i den att kommunicera på samma sätt och förstå världen inom ramen för 
uppfattningarna som är vedertagna inom den praktiken. De kommunikativa förlopp som sker 
inom praktikerna formar en socialisationsprocess som vidare påverkar individens värderingar 
och särdrag.  
 
Genom att arbeta i ett öppet landskap framgår det att man lättare blir en del av 
praktikgemenskapen på det sättet att öppen kommunikation används och man har som 
nyanställd möjlighet att uppleva kulturen och arbetssättet bland de erfarna. Detta kan tolkas 
utifrån LPP som beskrivs av Lave & Wenger (1991) där individen går från en nykomling till 
en erfaren deltagare genom att dennes kunskaper, färdigheter och sätt att tala inom 
gemenskapen förändras vilket påverkar individen identitet inom verksamheten.  Förändringen 
i deltagande motiveras av att vilja gå från en nykomling till en fullständig medlem. Detta har 
kopplingar till det som framgått i detta tema kring individens ansvar att vilja lära sig.  Det 
nämns dessutom att individens ansvar kan ske i form av reflektion över sitt agerande och 
lärande vilket vidare kan tydligöras med Donalds Schöns (1983) perspektiv där lärandet 
förstås som något reflektivt vilket sker inom individen och innefattar en medvetenhet av 
lärandet hos individen.  
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6.3 Introduktion  
  
I detta tema presenterar vi olika introduktionsstrategier som organisationerna tillämpar. 
Något som har blivit tydligt i våra empiriska undersökningar är att alla organisationer 
använder sig av någon typ av introduktionsfas med utbildning för de nyanställda. 
Introduktionen innefattade bland annat webb-utbildningar och personalhandböcker vilka vi 
nedan kommer att redogöra för.   
  
 

6.3.1 Webb-utbildningar  
  
Gemensamt för några av de organisationer vi intervjuade var att de hade intranät där man dels 
kunde läsa om organisationen och rutiner, och dels kunde göra olika webbkurser. Ett intranät 
är en digital plattform som endast är tillgängligt på arbetsplatsen för de anställda. Tanken är 
att organisationen genom intranätet ska kunna sprida viktig information till alla anställda, inte 
bara i introduktionsfasen utan genom hela anställningen. Informationen ska vara lättillgänglig 
och man ska lätt kunna dela med sig av information till andra kollegor. Intervjuperson 5 talar 
om vikten av att uppdatera informationen för att på så sätt kunna dela på arbetsbördan.  
  

”För att underlätta arbetet hos alla nyanställda är vi noga med att uppdatera all information som 
sker genom våra program vi arbetar med. På så sätt blir man lätt insatt i processerna som sker 
och kan lätt hoppa in och ta över andras uppdrag.” (IP5) 

  
Vidare berättar intervjuperson 2 om den respons intranätet fått från de anställda när det gäller 
att ta till sig viktig information från organisationen. Det faktum att man själv i sin egen takt 
kan gå in på intranätet och genomgå webb-utbildningar tror intervjuperson 2 är positivt då 
man kan gå in och läsa när man orkar ta in informationen.  
 

”Och juste den här digitala för att många har tyckt att det har varit så skönt att jag kan sätta mig 
när det har passat mig, inte när chefen har suttit och smattrat ut massa info, utan när jag har 
känt att jag har kraft, nu har jag ork nu får jag en kvart för mig själv, ja men jag går igenom den 
delen om krisstöd, vad gäller det om det börjar brinna? Eller hur tar jag, vad gör jag om någon 
faller ihop?” (IP2) 

 
Intervjuperson 1 berättar om obligatoriska utbildningar som alla nyanställda måste genomgå 
vid anställning, samt om olika specifika utbildningar för olika områden inom organisationen. 
Detta för att få en grundläggande kunskap som är nödvändig för att klara arbetet. Eftersom att 
alla nyanställda genomgår samma webb-utbildningar kan det säkerställas att alla har fått ta 
del av viktig information. 
  

”Och sen så är det ett antal webb-utbildningar också så, som man går igenom. Vissa är 
obligatoriska för alla oavsett vad man ska ha för arbetsuppgifter, och vissa kan då vara 
speciella för om man ska jobba med hantering av öppna livsmedel eller om man ska jobba i 
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kassalinjen, då är det ju banksekretess och legitimationskontroller och penningtvätt och den 
typen av saker som man behöver gå igenom och gå utbildningar.” (IP1) 

  
I citatet nedan berättar intervjuperson 2 att man inom organisationen håller på att bygga upp 
ett digitalt introduktionsprogram just eftersom att man vill att alla de nyanställda ska kunna ta 
del av samma information och att de självständigt ska kunna ta del av den. 
  

”Vi håller också nu på att bygger ett digitalt introduktionsprogram.  Så medarbetarna då ska få 
ta del av all information istället för att man sitter och rapar upp den.” (IP2) 

  
  
 

6.3.2 Personalhandbok 
  
För att lättare komma åt information som nyanställd och för att få en grundlig bild av 
organisationen tillämpar några av de organisationer vi har intervjuat en personalhandbok. I 
följande citat framgår det hur de ser personalhandboken som ett verktyg som ger den 
nyanställde en trygghet i sitt skapande av sin yrkesidentitet.  
 

“Sen så går vi igenom personalhandbok där liksom alla, allt ifrån företagets historia och sen så 
alla, då, hur det ska, alltifrån hur man stämplar in och ut till hur det funkar i lunchrummet till 
personalköp och arbetskläder och hur och var man tvättar dem, liksom alla, alla detaljer. (IP1) 
 
”Det ju alltid en trygghet att kunna kolla upp att man följer rutinerna rätt. Sen har vi ju en 
period efter introduktionen när man får komma in och jobba som vanlig polare eller 
heltidsanställd, men att man är under ”utbildning”, och man kan ta det lite i sin egen takt, inte 
bara sitta och mata samtal, utan kolla upp, läsa manualen och så.” (IP6) 

  
Personalhandboken används i dessa organisationer både som ett sätt för den nyanställda att 
lära känna arbetsplatsen i sin egen takt och för att lära den nyanställde viktiga rutiner och 
regler som är nödvändiga för att klara av arbetet.  

 
6.3.3 Analys introduktion 
 
För att kunna skapa sin yrkesidentitet är det viktigt att ta till sig organisationens 
begreppssystem, aktiviteter och rutiner, något som Säljö (2010, s. 48) skriver om och som vi 
även har kunnat se i vår empiri. Några av organisationerna arbetar aktivt med att de 
nyanställda på ett effektivt sätt ska kunna ta till sig inte bara den sociala praktiken, utan även 
hur organisationen som företag fungerar. Det som är gemensamt för företagen vi intervjuat är 
att de använder sig av ett flertal metoder i introduktionen. Vi har sett att några av företagen 
använder sig av webb-utbildningar och intranät för att sprida information till både de 
nyanställda och erfarna. Enligt Säljö (2010) handlar lärande i stort om att inneha information, 
något som organisationerna gör lättillgängligt genom att samla den på ett intranät och att låta 
de anställda gå igenom webb-utbildningar. På samma sätt som intranät är personalhandböcker 
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i de organisationer vi intervjuat lättillgängliga för alla anställda. Genom att ge de nyanställda 
tillgång till information och utbildningar genom ett intranät eller en handbok ger man dem ett 
verktyg för att kunna skapa sin yrkesidentitet. En anledning till att de organisationer vi 
intervjuat använder sig av personalhandböcker och webb-utbildningar skulle kunna vara att 
man vill säkerställa att alla de nyanställda får ta del av samma information. Skulle 
organisationerna bara ha muntliga utbildningar är det inte säkert att alla skulle få exakt 
samma information. Blandingen av metoder för att nå ut till de nyanställda och ge dem 
information kan ses som organisationens sätt att ge dem möjligheter att på ett så bra sätt som 
möjligt kunna ta till sig och inneha information.  

 

6.4 Företagskulturens inverkan på yrkesidentitet  
 
I detta tema redogör vi för samspelet mellan företagets kultur och skapandet av 
medarbetarnas yrkesidentitet. Intervjupersonerna belyser vikten av att ha tydliga visioner i 
organisationer för att de nyanställda ska känna sig som en del av organisationen samt redogör 
hur organisationerna arbetar aktivt för att tydliggöra deras värderingar i 
socialisationsprocessen. Precis som Kunda (1992) beskriver formas de anställda efter 
företagets kultur, vilket innefattar både tankesätt och beteendemönster. På så sätt blir de en 
del av organisationen och ser även till att den kan reproduceras.  
 
I citatet nedan förklarar intervjuperson 2 hur viktigt det är att organisationens värderingar 
genomsyrar hela verksamheten och att det är något som måste tas upp kontinuerlig.  
 

“Ja det handlar just mycket om att leva värderingarna hela tiden, och se till att vi har det med 
oss i allt vad vi gör. Så att affärsidé och det företaget det vi ska stå för, att det inte bara är något 
som finns på papper utan att det, det är en röd tråd hela tiden. Vad är vårt uppdrag? Vad är vår 
vision? Vad är en skillnad på en sägning kontra en vision? Alltså det här behöver man ju prata 
om hela tiden.” (IP2) 

 
Även intervjuperson 6 fäster stor vikt vid att kontinuerligt upprepa värdeord för att de 
ständigt ska finnas inom organisationen och nå ut till alla anställda. 
 

“Sen är det ju viktigt att upprepa och se till att de värdeorden vi har finns med genom hela 
processen.” (IP6) 

 
Intervjuperson 1 redogör nedan för hur man inom organisationen jobbar tillsammans och hur 
det kan påverka företagskulturen. Det är enligt intervjuperson 1 viktigt att de man jobbar med 
dagligen delar företagets vision och värderingar.  
 

“Ja och sen hänger det ju jättemycket förstås på de man jobbar tillsammans med hela tiden i 
vardagen. Det är jätteviktigt att de förmedlar ja, den kulturen som finns och som vi vill ha så att 
det blir bra på så vis.” (IP1) 
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I följande citat beskriver intervjuperson 5 hur de arbetar hårt för att man ska känna sig som en 
del av organisationen och känna engagemang. Detta genom att dels göra aktivteter 
tillsammans men även för att sprida företagets visioner och värderingar.  
 

”Vi försöker se till att det händer mycket roligt på arbetsplatsen och umgås utanför arbetet för 
att man ska känna gemenskap, bli en del av oss och engagemang för företaget. Detta gör vi i 
form av AWs och kicksoffs. Under dessa kickoffs pratar vi även mycket om företagets visioner 
så man ska identifiera sig lättare med företaget och leva våra värderingar.” (IP5)  

 
Intervjuperson 7 berättar om att det har varit mer fokus på vision och värdeord de senaste 8 
åren, då området de arbetar inom har blivit konkurrensutsatt. Som offentlig organisation har 
de tidigare haft monopol på den typen av tjänst de tillhandahåller. Nu när det finns ett flertal 
privata aktörer på marknaden måste man fokusera mer på vision, marknadsföring och att vara 
attraktiva arbetsgivare.  
 

“Vi jobbar redan egentligen under intervjun när jag träffar potentiella kandidater går jag 
igenom vision och verksamhetsidé och vår värdegrund.  Den är jätteviktig. Det är liksom 
grunden och i den är liksom vad har vi för uppdrag. Från att jag rekryterar en ny person går 
under intervjun sen under veckomötena. De ligger per automatik i vår agenda.  Värdegrunden 
jobbar vi väldigt mycket med under vår förvaltning. Under föregående år och jobbat med 
samtliga 175 medarbetarna och tagit fram en värdegrund. Enats om det beslutet från föregående 
år vilka ord det är. Sen har vi precis avslutat ett värdegrundspel där samtliga medarbetare har 
varit med då har man jobbat utifrån enheterna Mitt team har gjort det i två omgångar som ett 
sällskapsspel med frågor att ta ställning till. Sakfrågor och händelsefrågor som då har kommit 
ur vardagliga situationer i förvaltningen. Så det har vi precis gjort sen är ju inte det klart 
därmed utan det här är fortsatt arbete, implementera arbetarna, medarbetarsamtal, och också när 
medarbetaren kommer, hur ska jag agera? Jag hur tänker vi utifrån vår värdegrund.  Du vet 
vilket uppdrag vi har och verksamhetsidé. Så för den är vår värdegrund i högsta grad levande.” 
(IP3) 

 
I citatet ovan belyser intervjuperson 3 vikten av att påbörja med att framföra organisationens 
visioner och värderingar tidigt.  Den är viktigt för att få en grund inför de uppdrag de 
anställda arbetar med.  De jobbar aktivt med sin värdegrund där de bland annat har utformat 
ett spel.  
 
Nedan beskriver intervjuperson 2 vikten av att tydliggöra visionen och värderingar.  Att man 
ska jobba aktivt med detta hela tiden och att det ska finnas överallt genom att prata om 
organisationens värderingar samt finnas i textform runt om i organisationen så att man möter 
det vardagliges.  
 

”För jag ser det att du både ska få det i broschyren med företagets vision men du ska även möta 
det i allt, du ska möta det hela tiden, Vad är vårt uppdrag? Vad är vår vision? Vad är en 
skillnad på en sägning kontra en vision? Alltså det här behöver man ju prata om hela tiden.  
Våra värdeord är, vi jobbar efter, du ska få det i broschyren som beskriver vad (organisationen) 
är. du ska läsa om det i vår, I vår introduktionsutbildning, det ska stå på den här koppen du 
dricker kaffe ur, ja det ska stå på ditt individuella styrkort som du har, för det har vi. Högst upp, 
(Organisationens vision).  Vad gör jag då för att uppnå det?” (IP2) 
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I	  följande citat framgår det att första steget när det gäller företagets visioner och värderingar 
kommer i ett välkomstbrev som kompletteras de första dagarna med att få en grundläggande 
bild av organisationens visioner och värderingar.  
 

”Först får varje nyanställd ett välkomstbrev med info om företaget, facket och man tas första 
dagen som ny emot av lärarpoolen. De två första dagarna är det lättsam start med 
rundvandring, grundläggande bild av företagets vision och info kring företaget”. (IP4) 

 
 

6.4.1 Analys av företagskulturens inverkan på skapandet av yrkesidentitet 
 
I detta tema har vi sett att företagskulturen och dess visioner och värderingar har en inverkan 
på den nyanställdes skapande av yrkesidentitet. De anställda påverkar med sina attityder och 
personligheter företagskulturen men företagskulturen ger i sin tur ramar för de anställda att 
agera inom. För att skapa engagemang och få de nyanställda att känna sig som en del av 
organisationen har det framgått att organisationerna arbetar hårt för att skapa tydliga visioner 
och mål vilket påverkar individens identitetsuppfattning. Medlemmarnas 
identitetsuppfattning påverkas av organisationens Vi-känsla. Kunda (1992) menar att om en 
organisation har tydliga och väldefinierade visioner och värderingar känner sig de anställda 
mer engagerade samt som en del av organisationen Precis som Kunda beskriver formas de 
anställda efter företagets kultur, vilket innefattar både tankesätt och beteendemönster. På så 
sätt blir de en del av organisationen och ser även till att den kan reproduceras (Kunda, 1992). 
Det har framgått i empirin att dessa visioner och värderingar är något som vissa jobbar aktivt 
med genom att pratat om det dagligen på möten samt i sociala sammanhang och genom 
materiella ting för att lättare reproducera det som har tydliga kopplingar till det Kunda (1992) 
menar. Detta kan även förstås med hjälp av Rogoff (2003) som menar på att människor lär 
sig förhålla sig till de stabila samtalsrutiner, artefakter, och arrangemang som finns inom 
dessa institutionaliserade verksamheter vilket påverkar individens sätt att tänka.  
 
Genom tydliga visioner och värderingar kan den nyanställda lära sig att förstå verksamheten 
som denna befinner sig i och därmed utveckla en kunskap som är relevant för att utföra de 
aktiviteter som krävs i ett visst sammanhang. Detta kan förstås och tydliggöras med hjälp av 
Säljö (2010) som menar att individen genom en lång socialisation inom en institutionell miljö 
kan utveckla ett professionellt sätt att se detaljer för vad som krävs för den verksamhet denne 
befinner sig i. Enligt detta perspektiv finns det förutsättningar och antaganden bakom 
kunskaper man tillämpar. Säljö menar på att förståelsen för verksamheten är central för att 
individen ska kunna lära sig.  
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7. Metoddiskussion 
 
Denna studie har genomförts av en blivande personalvetare respektive beteendevetare där 
båda är inriktade på pedagogik mot vuxna och arbetsliv. Vår förförståelse för studien kan ha 
varit till fördel men även nackdel. Detta då vår förförståelse påverkar hur vi ställer frågorna 
och vad vi väljer att lägga vikt vid under intervjun och insamlingen av data. Detta kan ha lett 
till att relevant data för tolkning av studien har missats. Ahrne & Svensson (2010, s. 17) 
belyser ett problem kring val av design och metodsats där forskaren vid kvalitativa metoder 
till viss del blir sitt eget forskningsinstrument och därför påverkar den data som producerats. 
Det är därav viktigt att vi som genomför studien reflekterar över vilken position vi intagit.  
 
Intervjuerna har gett oss tillgång till en del av yrkesidentiteten, rättare sagt den del som 
organisationsledningen kan beskriva och sätta ord på. Genom detta har vi kunnat fånga och 
beakta vad de HR-ansvariga, upplever, anser och påstår att de gör men endast i den mån som 
de själva kunnat beskriva den. Med detta uppstår emellertid ett dilemma då studien påverkas 
av hur väl man som aktör kan beskriva de föreställningar och handlingsmönster som ligger 
till grund för yrkesidentitetens uttryck. Enligt Ahrne & Svensson (2011, s. 56) är inte 
människan transparent för sig själv.  Detta innebär att den som intervjuar kan få 
efterrationaliseringar och efterkonstruktioner gällande frågor kring personens handlande, om 
hur eller varför personen gör som hon gör. Dilemmat rådande att producera empiriskt 
material genom intervju är alltså att det kan finnas en brist på överensstämmelse mellan vad 
aktörerna säger att de gör och hur de faktiskt handlar. (Esaiasson et al., 2007, s. 344). 
  
Genom att kombinera flera metoder hade vår studie kunnat berikas. Vi hade kunnat studera 
handlings- och interaktionsmönster genom observationer och därigenom komma åt hur 
aktörerna agerar i praktiken. På så sätt hade vi inte helt och hållet behövt förlita oss på de 
aktörer som blev intervjuade då vi hade haft möjligheten att gör egna iakttagelser (Esaiasson 
et al., 2007, s. 343). Dock skulle inte detta kunna bidra något till studien gällande aktörernas 
intentioner med sina handlingar, tolkningar eller uppfattningar, som intervjuerna ändå har 
kunnat producera. Observationer kan även innebära etiska aspekter. Vi hade då behövt 
upprätta en utförlig ansökan till en etikprövningsnämnd och låtit dem granska och pröva 
studien (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). Detta är ett omfattande arbete och något som inte sågs 
som möjligt eller relevant för denna studie. 
 
En metod som skulle kunnat lämpa sig för denna studie är fokusgrupper. Med denna metod 
har man möjligheten att studera socialt samspel och få möjlighet att utforska hur aktörer 
tänker och talar om ett ämne genom det kollektiva bildandet av uttalanden och delade 
erfarenheter (Ahrne & Svensson, 2011, s. 71, 73).  Då vi i denna studie ser yrkesidentitet som 
en social identitet, som skapas och upprätthålls i samspel med andra aktörer inom samma 
yrke hade fokusgruppsdiskussioner kunnat bidra med viktiga infallsvinklar.  Enligt Esaiasson 
et al (2007, s. 362) är fördelen med fokusgrupper att forskarens eller ledarens styrande roll 
minskar, då det är meningen att deltagarna skall föra samtalet och diskussionen (Esaiasson et 
al., 2007, s. 362). Ledarens funktion blir att se till att diskussionen ska fortsätta. Intervjun har 
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här en klar nytta gentemot fokusgruppsdiskussion, då intervjuaren har möjlighet att bryta in 
och ställa följdfrågor, dels för att undvika missuppfattningar och feltolkningar och dels för att 
kunna fånga upp perspektiv och små detaljer. Dock är dilemmat med fokusgrupper som 
metod att det finns en risk att deltagarna påverkar varandra eller att viss information 
undanhålls då individerna inte vågar tala fritt. 
 
Något vi övervägde innan intervjun var att genomföra en provintervju i syfte att kunna 
revidera intervjufrågorna om vissa frågor inte var relevanta för studiens syfte eller lätt kunde 
skapa missförstånd. Men på grund av tidsbrist genomfördes inte detta utan vi tog hjälp av vår 
handledare för att få vägledning i vårt utformade av frågor där justeringar gjordes i form av 
borttag samt omformuleringar.  

Under intervjuer kan det uppstå en så kallad intervjueffekt där intervjuaren omedvetet 
påverkar intervjun i form av mimik, gester och uttal, vilket kan påverka intervjupersonens 
svar. (Ahrne & Svensson, 2011, s. 21; Esaiasson et al., 2007, s. 265).  Det kan skapas en slags 
maktsymmetri mellan oss som intervjuare och intervjupersonen då vi som intervjuare har 
inlett och definierat intervjusituationen, bestämt frågorna och hur intervjun ska gå till (Kvale 
& Brinkmann, 2014, s. 52-53) Under intervjun tänkte vi därför mycket på hur vi kunde 
uppfattats av våra intervjupersoner och försökte noga uppträda på ett respektfullt sätt 
gentemot dem. Vi eftersträvade att lyckas anpassa språket, uttrycken och tempot efter den 
som blev intervjuad för att skapa en bekväm miljö. För att inte styra intervjun ställde vi 
öppna frågor. Med hjälp av öppna frågor kan svaren bli ännu mer fördjupade i 
intervjupersonens perspektiv. För att ge upphov till olika typer av svar ställde vi även direkta 
och sonderande frågor (Ibid, s. 176-178).  För att skapa en god relation till deltagaren bemötte 
vi intervjupersonen med ett aktivt lyssnande och visade på uppmuntran och intresse. Ahrne & 
Svensson (2011, s. 96-97) menar på att det är svårt att få en balans på att hålla en god relation 
samtidigt som man ska lyckas hålla den vetenskapliga distansen.  Det finns en risk att 
intervjupersonerna kan ha påverkats av att intervjuerna gjordes på deras respektive 
arbetsplats då de inte vågat tala fritt av den anledning att de känner att de måste representera 
organisationen.  
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8. Slutdiskussion 
 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka och bättre förstå hur organisationer gör för att 
de nyanställda ska kunna skapa sin yrkesidentitet i arbetslivet. Syftet har sedan preciserats i 
tre frågeställningar där socialisationsprocessen, skapandet av yrkesidentiteten och 
organisationens strategier ligger i fokus. I detta avsnitt vill vi besvara dessa frågeställningar 
och genom att reflektera över skapandet av yrkesidentitet hoppas vi kunna bidra till det 
arbetslivspedagogiska forskningsfältet. 
 
I vårt resultat visade det sig att organisationerna arbetar aktivt för ge den nyanställde rätt 
förutsättningar för att kunna skapa sin yrkesidentitet där handledaren har en central roll i 
socialiseringsprocessen. Den fungerar dels som stöd och ger den nyanställde en form av 
trygghet samtidigt som den introducerar den nyanställde in i företagskulturen. Vissa väljer att 
ha handledaren under en kort period och vissa ser det som en längre process som inte 
nödvändigtvis behöver avslutas bara för att den nyanställde har skapat sin yrkesidentitet. Vi 
har märkt att det har varit nödvändigt med en handledare under en längre tid inom de 
organisationer där det har tagit längre tid att skapa sin yrkesidentitet. Att man inte har 
handledare under en längre period inom alla organisationer kan bero på att man inte har 
tillräckligt med resurser inom verksamheten. Det skulle också kunna bero på att 
organisationen inte vill välja ut en specifik handledare utan ser alla erfarna medarbetare som 
en form av handledare till de nyanställda där alla får ett ansvar att stötta, ge feedback och ge 
vägledning. Därmed blir det viktigt med en öppen kommunikation och sociala relationer. 
Genom dessa kan den nyanställde bli en del av den praktiska gemenskapen.  
 
Vi kan även utifrån vårt resultat betona vikten av att inneha information. Inom flera av de 
organisationer vi intervjuade tog man hjälp av webb-utbildningar och handböcker för att göra 
det lättåtkomligt för de nyanställda. Man ville även ge den nyanställde möjligheten att ta till 
sig informationen självständigt och i sin egen takt. Detta visar på att organisationerna även 
ser till den enskilde individen och man vill på ett likvärdigt sätt introducera de nyanställda i 
organisationen. Organisationerna ville underlätta för den nyanställde att skapa sin 
yrkesidentitet, genom att låta denna ta till sig information självständigt. Samtidigt kunde 
organisationerna garantera att alla nyanställda fick tillgång till samma information och på så 
sätt fick samma förutsättningar.  
 
Organisationerna ansåg att deras ansvar var att förse individen med rätt förutsättningar så 
skapandet av dess yrkesidentitet underlättas men att ansvaret låg till stor del hos den 
anställde. Som Säljö (2012) menar är det centralt att en ny deltagare i en organisation förstår 
verksamheten. Där krävs det att organisationen ser till att ha tydliga värderingar och mål samt 
ger rätt verktyg till individen så denne kan utföra sina arbetsuppgifter. Genom att se hur de 
erfarna arbetar, tillges information samt med hjälp av handledarens roll få feedback kan den 
nyanställde lättare lära sig att utföra de aktiviteter som finns inom verksamheten. Ansvaret 
ligger vidare hos den nyanställde att vilja bli en del av organisationen och ta vara på den 
kunskap som lärs ut av organisationen och även reflektera över den kunskap som ges.  
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Strategierna såg till stor del likna ut där samtliga tillämpade handledning, introduktion och 
sociala relationer som några strategier. Något som organisationerna ville arbeta ytterligare 
med och poängterade var att visionen hade en central del när det gäller skapandet av de 
nyanställdas yrkesidentitet. En anledning till att denna strategi blivit mer och mer essentiell 
kan ha att göra med att organisationer måste arbeta för att hålla sig attraktiv på 
arbetsmarknaden och arbeta med visioner och värderingar som är tydliga och tilltalar den 
nyanställde.  Då organisationerna ser olika ut i storlek, arbetsuppgifter, personalomfattning 
och att de befann sig i olika sektorer hade vi förväntat oss en större skillnad i strategier kring 
skapandet av yrkesidentitet. Varför de arbetar på liknande sätt kan även här ha att göra med 
att de är uppmärksammade inom detta ämne och håller sig uppdaterade på marknaden för att 
hålla sig konkurrenskraftiga.  
  
Något vi under analysen och arbetets gång resonerade kring var om organisationerna arbetade 
för att den nyanställde ska kunna skapa sin yrkesidentitet eller om de hjälper till att forma 
den. Här kan de två begreppen ha olika betydelse och olika karaktär. Eter vår insamling av 
det empiriska materialet insåg vi att i vårt fall att organisationerna inte arbetar för att forma 
den nyanställdes yrkesidentitet utan handlar mer om att skapa rätt förutsättningar. Det hade 
kunnat vara intressant att undersöka begreppet forma i en vidare studie. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar personalvetarprogrammet och 
beteendevetarprogrammet vid Uppsala Universitet och ska nu skriva vår C-uppsats 
inom arbetslivspedagogik.  Vårt syfte är att undersöka hur organisationer arbetar för 
att nyanställda ska kunna skapa och forma sin yrkesidentitet i arbetslivet. Vi undrar 
därför om ni vill och har möjlighet att ställa upp på en kortare intervju med oss. Vi ser 
helst att den vi intervjuar har personalansvar. 

Vid intervjun tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  Detta 
innebär att deltagandet är frivillig och kan avbrytas när som helst om så önskas utan 
förklaring. Intervjuerna kommer att spelas in och informationen kommer att 
behandlas konfidentiellt. Det samlade resultatet från studien kommer att publiceras i 
databasen DIVA. 

Om ni har några frågor eller funderingar kontakta gärna oss. Det går även bra att 
kontakta vår handledare för ytterligare information.  

Vi vill tacka för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Amanda Hagberg och Josephine Wahlund 

 
 
Amanda Hagberg                                     (Mailadress)                    mobil: XXXXXXXXXX 
Josephine Wahlund                                  (Mailadress)                    mobil: XXXXXXXXXX 

 

Handledare: Lizbeth Engström                 (Mailadress)                    telefon: XXXXXXXXXX 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide  

 

1. Hur länge har du arbetat med personalansvar? 

2. Vad är dina arbetsuppgifter? 

3. Hur ofta sker det nyrekryteringar hos er? 

4. Hur många är det vanligt att ni anställer per gång? 

5. Hur tas nyanställda emot? 

6. Vilka strategier tillämpar ni? 

7. Hur ser introduktionen ut? 

8. Anser ni att ansvaret ligger hos den nyanställda eller hos organisationen beträffande 

att komma in i sin yrkesidentitet/yrkesroll? 

9. Hur lång tid tror ni det tar innan man kommer in i sin yrkesidentitet? 

10. Vad tror ni är avgörande för att hitta sin identitet i sitt yrke? 

11. Vilka kompetenser tror ni behövs för att komma in i sin yrkesroll på er arbetsplats? 

12. Vilken bakgrund har era nyanställda vanligtvis? T.ex. utbildning, erfarenhet? Är de 

tidigt i sin karriär? 

13. Har den nyanställdas bakgrund någon betydelse för hur denne kommer in i sin 

yrkesroll? 

 
 
 


