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NYANSTÄLLDAS UPPLEVELSER AV SOCIALISATION OCH INTRODUKTION  
UR ETT INNOVATIONSPERSPEKTIV 

 
Otto Wetterström 

 
 
Introduktion av nyanställda – det vill säga socialisation – är en viktig 
strategisk fråga för företag och organisationer. En annan viktig fråga 
är företagens förmåga till innovation. Forskning visar att 
socialisationens utformning är en betydelsefull faktor för hur den 
nyanställde förhåller sig till innovation. Vill organisationen ha 
nyanställda som agerar fogligt och anpassat eller vill den ge de 
nyanställda en friare roll som ger utrymme för innovation? Syftet med 
studien är att undersöka nyanställdas upplevelse av socialisation, i ett 
innovationsperspektiv. Sex nyanställda och två introduktionsansvariga 
intervjuades på ett stålbolag, respektive ett pappersbolag. Intervjuerna 
analyserades med teoristyrd tematisk analys. Resultatet – indelat i sex 
socialisationstaktiker – visar exempelvis på att båda organisationerna 
tillämpar en individuellt utformad introduktion och ger de nyanställda 
utrymme att vara sig själva i organisationen. Överlag tillämpar båda 
organisationerna en individualiserande taktik, vilket kan vara positivt 
för uppkomsten av innovation. Brukskultur var något som kunde 
skapa svårigheter för innovation. 

 
Nyckelord: Nyanställda, introduktion, organisatorisk socialisation, 
innovation. 

 
Det sätt på vilket ett företag behandlar sina anställda har ett direkt samband med hur 
framgångsrikt det är. Det visar forskning, erfarenhet och förstås även förnuftet. Det gäller att 
organisationer utövar ett ledarskap där människor blir sedda och behandlas som en tillgång. 
Personalarbete som bedrivs på ett sådant sätt har förutsättning att leda till ett långsiktigt, 
framgångsrikt och konkurrenskraftigt företagande (Pfeffer, 1998).  
 
De flesta av oss har någon gång varit yrkesverksamma. Vi har då haft behov av att bli 
introducerade till arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Ett syfte med introduktionen är att den 
nyanställde snabbt ska bli effektiv i den nya befattningen (Granberg, 2003). Enligt Wanous 
(1992) är introduktionen viktig också för att hålla nere personalomsättningen för det är 
kostsamt för organisationer att rekrytera och utbilda ny personal. Det gör det angeläget för 
organisationer att behålla den personal som rekryteras. En felrekrytering och misslyckad 
introduktion kan enligt Lindelöw Danielsson (2003) kosta mellan 180 000 och 990 000 
kronor, beroende på befattning och andra omständigheter. I och med detta blir introduktionen 
av en nyanställd en viktig strategisk fråga för företag och organisationer.  
 
Ämnets aktualitet kan utöver detta också påstås vara extra intressant med tanke på den 
kommande generationsväxlingen i Sverige. För fram till 2015 kommer det att ske stora 
pensionsavgångar på den svenska arbetsmarknaden. Det finns 853 100 personer i åldern 55-64 
på den svenska arbetsmarknaden (SCB, 2006). Denna mycket omtalade demografiska grupp 
kommer att gå i pension och en stor generationsväxling kommer att ske i många 
organisationer. Introduktion kommer i och med detta att vara en central strategisk fråga för 
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många organisationer framöver – när många slutar och de tomma platserna behöver fyllas upp 
av nya medarbetare.  
 
Men det finns även andra skäl till att introduktionen bör betonas för företag som vill behålla 
sin konkurrenskraft i en globaliserad ekonomi. Det är frågan om hur introduktionens 
utformning påverkar på organisationers utveckling och förnyelse (Jones, 2001). De första åren 
i tjänsten är viktiga för den nyanställdes relation till initiativtagande och innovation. Enligt 
Tidd, Bessant och Pavitt (2005) är utveckling, förnyelse och innovation avgörande för en 
organisations framgång. De påstår också att innovation inte uppstår i ett tomrum, utan att det 
måste finnas en organisatorisk kontext som stödjer den – låt kalla det ett innovativt 
organisationsklimat. Det som påverkar innovationsklimatet är exempelvis organisationens 
struktur, hur arbetet är organiserat (teamarbete, projekt, etc.), i vilken utsträckning som 
anställda är involverade i innovation (Tidd et al., 2005) samt hur de nyanställdas inträde i 
organisationen är utformad (Jones, 1986).  
 
Men vad har introduktionens utformning att göra med ett företags utveckling och förnyelse? 
Först måste det sägas att introduktionen går hand i hand med en socialisationsprocess. Enkelt 
uttryckt handlar organisatorisk socialisation om hur nyanställda blir bemötta av den 
organisation som de kommer till och hur de anpassar sig till den (Wanous, 1992). 
Organisationer kan strukturera de nyanställdas inträde i tjänsten så att de lär sig värderingar 
och beteenden som anses önskvärda, eller så kan en mer fri socialisationstaktik tillämpas där 
individen får mer utrymme (Jones, 1986; van Maanen & Schein, 1979). Vill organisationen ha 
nyanställda som agerar fogligt och anpassat eller ges en fri roll där nyanställda får utlopp för 
kreativitet och tidigare erfarenheter? Uppmuntras den nyanställde att komma med förslag om 
förbättringar? Hur introduktionen – och på så vis även socialisationen – utformas har således 
påverkan med avseende på den nyanställdes vilja och förmåga att verka för förnyelse inom 
organisationen.  
 
Tidigare forskning om organisatorisk socialisation är i mångt och mycket inriktad på 
processen och dess innehåll och det saknas ett tydligt fokus på innovation. Innovationens 
koppling till socialisationen behöver således beskrivas bredare och djupare och med fokus på 
beskrivning av de nyanställdas upplevelser och erfarenheter. Vad upplever de nyanställda som 
viktigt i introduktionen med avseende på innovation? Vilka upplevelser har den nyanställde 
från det tillfälle när han eller hon bidragit med sina tidigare erfarenheter? Frågor som dessa 
behöver undersökas mer, framförallt med kvalitativ empiri, för att ge en fylligare och mer 
nyanserad bakgrund till ämnet. Det är även begränsat med resultat från svenska studier om 
introduktion och socialisation, i synnerhet sådana ur ett innovationsperspektiv.  
 
Den nyanställdes inträde i organisationen 
För att ge tydlig bild av den nyanställdes inträde i organisationen, ges först en beskrivning av 
introduktion och introduktionsprogram, varpå begreppet socialisation behandlas. Slutligen ges 
en förklaring av skillnader begreppen emellan.  
 
Introduktion. Granberg (2003) beskriver på ett handgripligt sätt hur en introduktion och ett 
introduktionsprogram kan se ut. Han säger att introduktionen börjar i samband med att den 
nyanställde får reda på att befattningen ska tillsättas. För den nya börjar då samla information 
om arbetet. Men annars kan det i regel sägas att introduktionen börjar i samband med att 
anställningsavtal träffas eller senast den första dagen i tjänsten. Introduktionen pågår sedan 
under lång tid. Till en början är det mycket intensivt, varpå den minskas ner och slutligen 
övergår i en uppföljningsfas, minst sex månader från starten. Introduktionen brukar ofta ha 
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formen av ett formellt utbildningsprogram bestående av olika aktiviteter. Det kan till exempel 
vara information, kurser och seminarier om företagets mål och strategier, företagets syn på 
ledning och styrning, den formella organisationen, viktiga och etablerade delar av den 
informella organisationen, ägarförhållanden, personalpolitik, facklig verksamhet, allmänna 
ordningsregler, löne- och anställningsvillkor och arbetsmiljö. Den nyanställde får många 
gånger ett förutbestämt schema som han/hon bör följa. Detta schema löper ofta parallellt med 
introduktionen till arbetsuppgifterna (Granberg, 2003). 
 
Socialisation. Socialisation som begrepp har sitt ursprung inom sociologin. Där beskrivs den 
som förmedling och inlärning av färdigheter som medför att individen formas till den person 
den är (Nationalencyklopedin, 2007). Genom socialisationen internaliserar individen 
samhällets eller gruppens rådande beteendemönster, normer, regler, värden och sedvänjor. 
Socialisationen är en process som börjar i spädbarnsåldern och äger rum resten av livet. 
Påverkan på individen kommer från grupper omkring en, såsom familjen, skolan, kompisar, 
arbetsplatsen och media. Begreppet används bl.a. till att förklara konformt beteende hos 
individer. Även inom psykologin har forskare intresserat sig för socialisation, givetvis mer på 
mikronivå. Uppmärksamheten har då legat på personlighetsutveckling som följd av 
socialisation (Nationalencyklopedin, 2007). 
  
Inom den arbetspsykologiska domänen så har intresse riktats mot socialisationsprocessen, 
med en början i USA på 1960 70-talen. Syftet med dessa studier var att undersöka om 
socialisationsteorin även var applicerbar i situationer då nyanställda inträder i nya 
organisationer. Benämningen för detta område blev organisatorisk socialisation. Inträdet för 
den nyanställde i en ny organisation definieras som en omvandling, från att vara en outsider 
till att bli en deltagande och effektiv medlem i organisationen (Feldman, 1981). Det kan även 
definieras som individens anpassning till organisationens kultur och dess värderingar (Jones, 
1986). Organisatorisk socialisation har diskuterats utifrån fler perspektiv, såsom indelning av 
socialisationsprocessen i olika steg (Feldman, 1976, 1981; Wanous, 1992) och hur den 
nyanställde ur sitt perspektiv försöker göra socialisationsprocessen begriplig (Louis, 1980).  
 
Skillnader mellan socialisation och introduktion. Det kan debatteras om skillnader och 
likheter mellan socialisationsprocessen och introduktion av nyanställda. I detta avseende finns 
avvikande åsikter forskare emellan, där vissa säger att socialisationsprocessen uppstår oavsett 
användning av introduktionsprogram i organisationen. För i avsaknad av formella program så 
som introduktionsutbildning, så blir den nyanställde påverkad av informella kontakter med 
befintliga medlemmar (Nelson & Quick, 1991). En liknande bred syn har van Maanen och 
Schein (1979) som argumenterar för att socialisation är ett så pass brett ämne att det innefattar 
introduktionsutbildningar. Wanous (1992), däremot, motsäger detta och hävdar att syftet med 
introduktionen är att hjälpa den nyanställde att handskas med stress (coping-strategier), 
medan socialisation avser konformt beteende hos den nyanställde till organisationens normer 
och värderingar. Det vill säga att socialisationen är en förändringsprocess som består under en 
lång och ospecificerad period medan introduktion är kortare och tidsbestämd. Denna 
ståndpunkt kan antas rimlig då introduktionen kan ses som det formella bemötandet av den 
nyanställde medan socialisation sedan utgör det underliggande och informella bemötandet 
som formar den nyanställde.  
 
Organisatorisk socialisationstaktik 
Organisatorisk socialisationstaktik handlar om att kunna förutsäga en nyanställds anpassning i 
organisationen, på så vis även ett försök att kunna kontrollera socialisationen. En stor del av 
forskningen om organisatorisk socialisationstaktik baseras på van Maanen och Scheins (1979) 
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modell, som är utvecklad för att predicera vilken roll som en nyanställd tar till sig. Den taktik 
som en organisation använder sig av i introduktionen påverkar den nyanställde i dennes 
förhållning till rollen. Den nyanställde kan antingen anta en foglig, oförändrad eller innovativ 
förhållning till rollen. Modellen beskriver sex olika taktiker, där var och en består av ett 
motsatspar. Det första ordet i varje motsatsbegrepp avser en taktik som leder till ett fogligt 
förhållande till arbetsrollen och där det senare ordet leder till ett mer innovativt 
förhållningssätt. 
 
Den första socialisationstaktiken avser kollektiv mot individuell. Enligt van Maanen och 
Schein (1979) är den kollektiva taktiken upplagd för att förse de nyanställda med kunskap, 
utformad i syfte att skapa en standardiserad reaktion till en situation/händelse. De nyanställda 
ses som en grupp. Med individuell taktik menas att varje nyanställds lärandesituation är unik 
och de nyanställda kan själva ta ställning till en passande reaktion till varje ny 
situation/händelse. Den nyanställde är avskild från andra nyanställda för att på sitt eget sätt 
angripa nya situationer och utmaningar. Det andra motsatsbegreppet är formell mot informell. 
Formell taktik avskiljer de nyanställda från befintliga medlemmar i organisationen under 
lärandeprocessen. Detta kan till exempel innebära introduktionskurser där inlärning sker vid 
”skolbänken”. I motsatsen, den informella taktiken, så lär sig de nyanställda jobbet som en 
medlem i gruppen, de nyanställda tar sig an verkliga arbetsuppgifter. 
 
I det tredje motsatsförhållandet beskrivet av van Maanen och Schein (1979) förklaras 
sekventiell mot planlös. Sekventiell taktik förser de nyanställda med explicit information om i 
vilken ordning de ska utföra nya aktiviteter samt hur deras roll förändras i takt med att de 
avancerar i organisationen. Med planlös taktik menas ett upplägg där träningen är baserad på 
den nyanställdes eget intresse och de behov som denne har. Det fjärde motsatsparet är fixerad 
mot varierande. Fixerad taktik ger den nyanställde exakt kunskap om tidsramarna för varje 
avslutat steg i lärandeprocessen. Med varierande taktik förses inte den nyanställde med någon 
information om när han eller hon kommer att nå upp till en viss nivå i läroprocessen, det är 
upp till den nyanställdes eget intresse och behov.  
 
Seriell mot logisk är det femte motsatsförhållandet. När seriell taktik används så fungerar 
befintliga medlemmar av organisationen som förebilder och mentorer för de nyanställda. Den 
nyanställde förväntas bete sig som de befintliga anställda. Med logisk menas att de 
nyanställda på egen hand ska komma på och utveckla sitt eget beteende och yrkesroll, de blir 
inte tillsagda hur de ska bete sig. Det sjätte och sista motsatsparet beskrivet av van Maanen 
och Schein (1979) är klä av mot bekläda. Med klä av menas att den nyanställde inte får något 
socialt stöd och blir ignorerad och retad av de befintliga medlemmarna, fram tills dess att den 
nyanställde kan sitt och har lärt sig de oskrivna reglerna. Den nyanställde blir avklädd sin 
identitet. Med motsatsen bekläda menas att den nyanställde redan från början får ett positivt 
socialt stöd från andra medlemmar i organisationen och denne uppmanas att vara sig själv. 
 
Jones (1986) har byggt vidare på van Maanen och Scheins teori genom att dela in 
användandet av dessa olika uppsättningar av taktiker i två olika typer av rollorientering – 
antingen en institutionaliserad eller en individualiserad. Den institutionaliserade 
rollorienteringen (kollektiv, formell, sekventiell, fixerad, seriell, klä av) uppstår när 
nyanställda vägleds att reagera på en ny kontext på samma sätt som existerande medlemmar 
av organisationen gör. Kännetecken för denna taktik är att nyanställda delas in i grupper, har 
en tydlig karriärstege framför sig i organisationen och blir tilldelade förebilder i 
organisationen. Institutionaliserad socialisering främjar enligt Jones (1986) undfallenhet och 
konformitet hos de nyanställda i deras förhållande till regler och normer. En lyckad 
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nyanställd, som organisationen vill se det, är en som är lik alla andra, och om den nyanställde 
inte anpassar sig så slutar han/hon eller blir ombedd att sluta. Hårddraget blir resultatet att de 
som är kvar är kloner av befintliga anställda i organisationen. Den individualiserade 
(individuell, informell, planlös, varierande, logisk, bekläda), däremot, uppstår när nyanställda 
tillåts och uppmuntras till att vara kreativa och experimenterande med normer och 
värderingar. Denna taktik karakteriseras av individanpassad introduktion, mer varierade 
karriärvägar, fåtal förebilder och den nyanställde påverkas inte att förändra sin identitet i 
organisationen. Detta kan leda till att ny kunskap kan användas eller att rollen blir 
omdefinierad vilket kan leda till rationalisering i utövandet. Rationalisering i utövandet kan 
betyda att resurser som tidigare lagts på en uppgift nu kan styras om och bidra till bättre 
genomförande i en annan uppgift, vilket leder lite att målet uppnås på effektivare sätt.  Figur 1 
visar på övergripande sätt de sex socialisationstaktikerna av van Maanen och Schein (1979) 
samt Jones (1986) vidareutveckling med indelning.  
 
Institutionaliserad   Individualiserad  
 
1. Kollektiv    Individuell    
2. Formell    Informell   
3. Sekventiell    Planlös 
4. Fixerad    Varierande 
5. Seriell    Logisk 
6. Klä av    Bekläda 
 
Figur 1. Organisatoriska socialisationstaktiker 
 
Vidare beskriver Jones (1986) att det som avgör valet av vilken rollorientering som 
medlemmarna i en organisation bör anta, bestäms av organisationens strategi/mission. En 
organisation som är beroende av att de anställda agerar på ett förutbestämt sätt och vill ha 
kontroll på sina anställda, bör använda en institutionaliserande taktik. Men det är viktigt att 
komma ihåg att det finns risker med en sådan taktik. Risken är att de anställda blir 
socialiserade till att se på världen på samma sätt. Jones frågar sig då hur organisationer ska 
kunna utvecklas och anpassa sig till en föränderlig omvärld. Om en organisation däremot har 
en strategi/mission att förse sina kunder med nya innovativa produkter och tjänster så bör 
valet av rollorientering vara individualiserad (Jones, 1986). 
 
Socialisation och innovation 
Med innovation menas i denna studie en process där en möjlighet omvandlas till en ny idé 
som sedan förverkligas och når framgång. Det kan handla om utveckling av produkter, 
tjänster och processer, såväl små inkrementella förändringar som mer revolutionära. En 
innovation behöver således inte innebära ett avancerat högteknologiskt framsteg utan kan 
även vara en småskalig förändring i kunnande (Tidd et al., 2005). 
 
Det finns viss forskning om introduktion och socialisation kopplat till innovation. Bland annat 
har de nyanställda, enligt Choi och Levine (2004), möjlighet att påverka en arbetsgrupps 
innovationsförmåga. Även om en ny medlem av en grupp ofta beskrivs som en passiv och 
formbar mottagare, kan denne under vissa omständigheter spela en aktiv roll i gruppen de 
träder in i, till exempel genom att presentera nya idéer i syfte att öka gruppens effektivitet. 
Möjligheterna för den nye att få gehör för sina idéer ökar om gruppens befintliga medlemmar 
är medvetna om att sättet som de arbetar på inte fungerar eller om de själva inte varit med och 
arbetat fram och beslutat om arbetsmetoderna.  
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Van Maanen och Schein (1979) har också behandlat innovation och dess koppling till 
socialisation av nyanställda. Det kan förtydligas att de sex socialisationstaktikerna beskrivna 
tidigare, just behandlar frågan om fogligt eller innovativt agerande från den nyanställde. 
Utöver detta beskriver van Maanen och Schein (1979) i sin artikel Toward a Theory of 
Organizational Socialization att de gör en uppdelning mellan innehålls- och rollinnovation. 
Innehållsinnovation avser utveckling och förändringar av kunskapsinnehållet samt rollens 
tillämpning i organisationen. Detta betyder att den nyanställde tillför ny kunskap som kommer 
till användning i yrkesrollen och även nya sätt att utföra dagliga rutiner och sysslor. Med 
rollinnovation avses en större förändring av rollen där den nyanställde ifrågasätter normer i 
utförandet och försöker omdefiniera det uppdrag som är förknippat med rollen. Roll-
innovation kan påstås vara mer extrem och omvälvande. 
 
Det kan även hävdas att en väl utformad introduktion och socialisationen leder till positiva 
attityder hos den nyanställde, vilket i sin tur kan främja ett innovativt beteende (Feldman, 
1976, 1981; Wanous, 1992). Med positiva attityder menas här arbetstillfredsställelse, 
motivation och engagemang (commitment).  
 
Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka nyanställdas upplevelse av socialisation, i ett 
innovationsperspektiv. Ett ytterligare syfte är att beskriva vilka aspekter av socialisationen 
som har störst betydelse för innovation av de nyanställda. 
 

M e t o d  
 
Deltagare 
En intervjustudie har genomförts för att svara på studiens syfte. För att få fram 
intervjudeltagare kontaktades två skilda företag inom den svenska basindustrin, ett stålbolag 
(Stål AB) respektive ett pappersbolag (Papper AB). Anledningen till att studien lades upp på 
detta sätt kan förklaras med att de två företagen är jämförbara med varandra och kan antas 
vara lika på många punkter. Båda företagen betecknas som så kallade processindustrier 
verksamma inom traditionella branscher, med något så när liknande förutsättningar. De har 
enligt tradition en tydlig struktur och tydliga anställningsförhållanden, vilket till viss del 
förklarar valet av dem. I övrigt liknar företagen varandra då de ligger i mindre brukssamhällen 
i närheten av Stockholmsregionen, ca 1,5 timmars resväg från Stockholm. Företagen är den 
största arbetsgivaren på orten då de anställer flera tusen personer.  
 
En ytterligare förklaring till valet av två liknande företag är att skillnader i upplägg och 
utformning av introduktionen är det viktiga i studien, inte hur andra faktorer påverkar den 
nyanställdes inträde i företaget. Intresset ligger i upplägg och utformning av introduktionen 
för att sedan se om det finns likheter och skillnader i förklaringarna av den upplevda 
socialisationen/introduktionen hos de nyanställda, på respektive företag. Genom att företagen 
har många likheter så behöver inte en möjlig förklaring till skillnader ligga i företagens 
olikheter, utan kan då i större utsträckning förklaras av skillnader i utformningen av 
socialisationen/introduktionen. Det finns också ett värde för deltagande företag att bli 
informerade om och jämförda med hur ett annat likvärdigt företag utformat sin introduktion 
av nyställda. Anledningen till att jag inte valt två företag i samma bransch, är för att de inte 
ska vara konkurrenter med varandra, vilket hade kunnat göra det svårt för ett tillfrågat företag 
att tacka ja, med hänvisning till företagssekretess och så vidare.  
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Intervjudeltagarna bestod av åtta personer, jämnt fördelat på de två företagen. Utöver 
intervjuer med tre nyanställda på respektive bolag så intervjuades på vartdera företaget också 
en anställd på HR-avdelningen med insyn i introduktionen. Dessa personer från HR-
avdelningen förmedlade också kontaktuppgifter till nyanställda, som var lämpliga att kontakta 
och intervjua. Dessa intervjuobjekt valdes ut av personerna på HR-avdelningen. På Papper 
AB gavs en lista på fyra nyanställda och på Stål AB tre. 
 
De sex nyanställda som intervjuades hade varierande yrken, dock hade alla utom en 
ingenjörsbakgrund. På Stål AB intervjuades en strategisk inköpare, en forskningsingenjör och 
en arbetsmiljöingenjör. På Papper AB valdes en processingenjör, en utvecklingsingenjör och 
en projektledare ut för intervjuer. De hade alla studerat på universitet upp till varierande nivå, 
allt från högskoleingenjör till doktor i maskinteknik. Alla hade begränsade erfarenheter från 
yrkeslivet då alla mer eller mindre nyligen avslutat sina universitetsstudier. Åldern hos de 
nyanställda varierade från 25 till 36 år med en medelålder på 29 år och fördelningen kvinnor 
och män var jämn. Det var ett medvetet val att de anställda var unga och kom direkt från 
högskolan och saknade yrkeserfarenhet. Anställningstiden för alla de intervjuade varierade 
mellan fem och tio månader med ett medeltal på sju månader.    
 
Datainsamling 
Alla intervjudeltagare kontaktades via telefon och en tid för intervju bokades. Vid denna 
kontakt meddelades syftet med studien och det förklarades att intervjun skulle handla om 
deras första tid i tjänsten och hur de upplevt den, och att inga förberedelser krävdes från deras 
sida mer än att fundera över just det. Intervjuerna ägde rum i avskilda konferens-, mötes- eller 
arbetsrum på respektive arbetsplats. Intervjuerna med HR-personalen med insyn i 
introduktionen tog cirka 30 till 40 minuter att genomföra. Vardera intervjun med de 
nyanställda tog cirka 40 till 55 minuter att genomföra och en mp3-spelare användes för att 
spela in intervjuerna. Intervjuerna ägde rum under arbetstid. Innan intervjuerna startade 
informerades deltagarna ytterligare en gång om studiens syfte och vad resultatet skulle 
användas till, att deltagande var frivilligt och att materialet var konfidentiellt samt tillfrågades 
om det var okej att intervjun bandades. Det förtydligades också att jag med introduktion 
menade all den introduktion som den nyanställde fått till arbetsuppgifter, gruppen och 
organisationen i stort, detta för att respondenten inte skulle tänka för smalt och snävt kring 
introduktionen.   
 
I början av intervjuerna ställdes allmänna bakgrundsfrågor och en öppen fråga där den 
nyanställde ombads att berätta fritt om sina intryck av introduktionen fram till tidpunkten för 
intervjun, samt vad de ansåg var bra respektive mindre bra med introduktionen. Senare 
ställdes öppna frågor från en intervjuguide som utformats utifrån van Maanen och Scheins 
(1979) sex socialisationstaktiker, detta för att få en bild av de nyanställdas upplevelse av 
socialisationen och sådant som har betydelse för innovation. Ett exempel på en fråga är ”När 
du kommer med egna idéer, hur reagerar erfarna kollegor?”. För att fördjupa svaren på 
frågorna ställdes spontana följdfrågor, i synnerhet då respondenten kom med för studien 
intressanta påståenden.  
 
Analys  
En analys av det insamlade materialet har genomförts utifrån de riktlinjer som finns att tillgå 
om teoristyrd tematisk analys, beskriven av Hayes (1997). Detta innebar att intervjumaterialet 
analyserades utifrån de tidigare valda teman, vilka var de sex socialisationstaktikerna 
beskrivna van Maanen och Schein (1979) samt Jones (1986). Till att börja med 
transkriberades det inspelade materialet. Sedan lästes texterna noga igenom och intressanta 
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uttalanden markerades utifrån aktuellt tema. Det gäller både uttalanden från nyanställda och 
förekommande HR-ansvariga. 
 
Samtliga intervjutexter som avser de nyanställda har lästs igenom och kompletterats med 
understrykningar och marginalanteckningar. I detta arbete har de sex taktikerna och syftet 
med studien varit vägledande. Allt material, det vill säga citat/stycken/påståenden, som 
hänförts till en viss socialisationstaktik hölls samlat under den taktiken fördelade på 
respektive företag. Påståenden som inte kunde placeras under de sex valda temana men ändå 
var av intresse för ämnet placerades under rubriken övrigt. Vid slutbearbetningen 
omvandlades citaten och de mer eller mindre lösryckta meningarna till flytande text. Vissa 
uttalanden som bedömdes som särskilt intressanta behölls i ursprungligt skick som citat och 
eventuella oväsentliga utfyllnadsord togs bort. Det som inte bedömdes användbart ströks helt.  
 
Kontext 
Här nedan följer en sammanställning av respektive organisations upplägg av introduktionen 
för nyanställda. Denna information är hämtad från intervjuerna med HR-personal från 
respektive organisation. Information syftar till att ge en täckande bakgrundsbild av 
introduktionen på respektive företag.  
 
Introduktion av nyanställda på Papper AB.   Papper AB hade nyligen startat ett ettårigt 
traineeprogram för nyanställda akademiker. Programmet var utformat efter varje individ och 
utifrån den målbefattning som denne var tänkt att hamna på i slutändan. Programmet var att 
betrakta som unikt utformat för just den produktionsorten och det var också där som de flesta 
aktiviteterna ägde rum, även om en del resor förekom till andra produktionsplatser i Europa. 
Under tre till fyra veckor i början av traineeprogrammet fick den nyanställde stifta bekantskap 
med arbetskamrater och nyckelpersoner i den kommande tjänsten. Det skedde tillsammans 
med de andra deltagarna i traineeprogrammet. Efter de första veckorna fick den nyanställde 
sedan börja stifta bekantskap med sina blivande arbetsuppgifter samt under 
tremånadersperioder driva mindre projekt på olika avdelningar på bruket. En tanke med detta 
var att den nyanställde skulle komma ut och se verksamhetens olika delar och skaffa sig ett 
brett kontaktnät för att lyckas bättre i den framtida målbefattningen. Traineeprogrammets 
deltagare hade tillgång till en handledare som de träffade regelbundet men det var den 
närmaste chefen som var ansvarig.  
 
Inom Papper AB fanns också ett centralt introduktionsprogram på koncernnivå som syftade 
till att knyta nätverk, lära sig om organisationen och öka vi-känslan inom koncernen. 
Programmet bestod av ett besök på ett bruk ute i skogen, olika teambuildingaktiviteter samt 
att VD och personaldirektör höll tal. Alla nyanställda akademiker/tjänstemän på Papper AB 
genomgick denna introduktion och den pågick under två dagar.  
 
Introduktion av nyanställda på Stål AB. På Stål AB ansåg man att introduktionen började vid 
anställningsintervjun. Det berodde på att företaget inte ville dölja något om företaget och dess 
kultur och för att den nyanställde inte skulle få orealistiska förväntningar om företaget. Det 
fanns ett introduktionsprogram som bestod av en checklista med rutiner som skulle avklaras 
och bockas av, för att sedan arkiveras. Exempel på rutiner som fanns med på denna lista var 
presentation av intranätet, uppvisande av lokaliteter, presentation av lönehandläggare, 
skyddsutbildning, träffa försäkringshandläggare samt att träffa personalchefen och prata 
värderingar i företaget. Den nyanställde skulle också bjudas på lunch den första dagen. Det 
fanns också en introduktionsutbildning där den nyanställde, för att lära känna företagets hela 
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produktionsprocess, fick följa hela flödeskedjan från order till färdig plåt. Nämnda  utbildning 
genomfördes två gånger per år och pågick under två dagar.  
 
Ett syfte med introduktionen var att den nyanställde skulle bli ett känt ansikte och få bredast 
möjliga kontaktnät. Detta skedde rent praktiskt genom att den nyanställde fick en telefonlista 
med viktiga personer som denne skulle komma att ha mycket kontakt med i tjänsten. Den 
nyanställde fick kontakta dessa och boka in möten där det framtida samarbetets 
förutsättningar och förväntningar skulle diskuteras. Chefen hade det övergripande ansvaret för 
introduktionen och var även den person som slussade in den nyanställde i arbetsuppgifterna. 
Detta gjorde att utformningen av introduktionen skiftade mellan olika enheter. Det som var 
gemensamt för alla nyanställda var den ovan beskrivna checklistan med introduktionsrutiner.  
 

R e s u l t a t 
 
Kollektiv mot individuell taktik 
Papper AB. De intervjuade på Papper AB ingick alla i ett nystartat traineeprogram på ett år. 
Programmet hade en grundstomme bestående av flertalet moment där alla fyra medverkande 
deltog. Programmet var dock utformat utifrån varje individ och dennes blivande mål-
befattning. De nyanställda var utspridda i olika projekt runt om på olika avdelningar i 
organisationen under traineeprogrammets gång. Kvartalsvis fick varje trainee delta och följa 
olika projekt för att se skilda delar av verksamheten. Enligt de intervjuade på Papper AB har 
det funnits stora möjligheter att komma med åsikter och tankar om förändringar på upplägget 
av programmet. En av de intervjuade tror att en förklaring till lyhördheten kan ligga i att 
traineeprogrammet är alldeles nystartat. Det har också nämnts att traineegruppen ses som en 
klump då de var samlade i just traineesammanhang, men när de var själva på olika 
avdelningar sågs de som individer.  
 
Introduktionsschemat var inget som behövde följas slaviskt. Det var mycket upp till den 
nyanställde själv och dennes intressen och förkunskaper. En av respondenterna hade till 
exempel redan bekantat sig med en avdelning som skulle besökas under en 
introduktionsaktivitet, det var då inga problem att hoppa över det och göra annat. 
 
Stål AB. Utformningen av introduktionen på Stål AB anpassades för varje nyanställds 
särskilda situation och arbetsuppgifter. Det fanns dock vissa givna ramar för vad som behövde 
ingå, men det var framförallt tjänstens beskaffenhet och den nyanställdes tidigare erfarenheter 
som avgjorde innehållet. Även längden varierade, en sa sig ha fått fem månaders introduktion 
medan en annan fått sex veckor. De nyanställda påstod att de själva hade stora möjligheter att 
påverka introduktions upplägg. En viktig del i introduktionsupplägget bestod bland annat i att 
kontakta nyckelpersoner och skapa ett nätverk, det var upp till varje nyanställd själv att boka 
dessa möten, vilket gjorde upplägget ”flytande”.  
 
Formell mot informell taktik 
Papper AB. På Papper AB uppgav respondenterna att de snabbt kommit in i riktiga 
arbetsuppgifter. Det var dock en period i början på tre fyra veckor då de gick runt och hälsade 
på personer inom organisationen. Efter det kom de in i befattningsrollen mer och mer, och 
fick börja med riktiga arbetsuppgifter på den avdelning de var tänkta arbeta på. En av de 
nyanställda uttryckte att det var en kombination mellan teoretiskt och praktiskt arbete, både 
med riktiga arbetsuppgifter och interna kurser (t.ex. i papperstillverkning). En stående 
uppfattning var att det var mer av praktiskt arbete än teoretiskt, flera beskrev att de fått känna 
på sin målbefattning. Det ingick en del undervisning i introduktionen, men som en uttryckte 
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det: ”annars så är det learning by doing i högst grad”. En ytterligare kommentar som belyste 
det hela kom på frågan om de blev inslängda direkt i verkligheten:  
 

Ja, lite så är det. Och det tycker jag är bra, även om det är ett traineeprogram så ska 
man ju, det ska ju inte vara för skyddad verksamhet ändå liksom. Inte får ta något 
ansvar, utan bara ska gå och lära sig och titta. Utan det är bra att få känna på lite press 
och få lite ansvar för det man gör. Man känner förtroende då också.  

 
Intervjupersonerna uppskattade att få vara med i skarpa och verkliga projekt. Att projekten 
hade betydelse gjorde att arbetet kändes meningsfullt, uppgav en av respondenterna. En annan 
sade att denne inte hade något ansvar för de projekt som låg inom ramen för 
traineeprogrammet, där gick denne mer och såg på hur det gick till och lärde sig mycket på 
det. Via sin befattning på sin avdelning deltog denne emellertid mer aktivt i olika projekt.   
 
Stål AB. Alla de intervjuade uppgav att de mer eller mindre tidigt i introduktionen slussats in i 
yrkesrollen och fått verkliga arbetsuppgifter. Två personer uppgav att de förväntat sig ett 
lugnare tempo i mötet med de första arbetsuppgifterna. En förklaring till den snabba och korta 
starten sade sig båda bero på arbetsbrist på avdelningen. En av dem sade sig ha fått kasta sig 
direkt in i arbetsuppgifterna.  
 
Det bör dock poängteras att det inte enbart varit praktiskt utförande av arbetsuppgifter i 
introduktionen på Stål AB. Alla de intervjuade uppgav att de varit ute och iakttagit hur driften 
på verket fortskred och då träffat driftpersonal och chefer. Teoretiskt och praktiskt hade 
varvats om vart annat. En av respondenterna uppskattade fördelningen av introduktions-
programmet på följande sätt: 30 procent av tiden gick åt till introduktionsaktiviteter såsom att 
träffa nyckelpersoner, medan de övriga 70 procenten innehöll inlärning av arbetsuppgifter på 
avdelningen. En inköpare uppgav att alla nya inköpare går en inköpskurs i början.  

 
Sekventiell mot planlös taktik 
Papper AB. De nyanställda på Papper AB gav uttryck för uppfattningen att 
traineeprogrammet inte var upplagt utifrån ett schema där de gick från enklare till svårare 
arbetsuppgifter. De arbetsuppgifter de haft hade varit slumpartade. Vissa delar hade de kastats 
in i, andra hade de fått en mjukstart i, det hade inte funnits någon förutbestämd plan. En 
formulerade det på följande sätt: ”Det är svårt för andra att veta vad jag upplever som svårt 
och lätt.” 
 
De intervjuade upplevde ingen tydlig trappa i svårighetsgrad, där det gick från lätt till svårt. 
Projekten i början liknade de som andra mer erfarna utvecklingsingenjörer drev, möjligtvis 
var de något mindre till storleken. Det som eventuellt skulle kunna vara en indelning i 
svårighetsgrad var att nyanställda ingenjörer arbetade med projekt inom processutveckling 
och inte så mycket med produktutveckling. 
 
Svaren från respondenterna antydde också att det skulle komma att bli svårare och svårare 
med tiden. Projekten skulle bli större och större och ansvaret som de skulle komma att bära i 
dem skulle komma att öka. Projekten som de hade idag var till största delen tilldelade och 
vissa upplevde sig ha en mer iakttagande roll i de projekten. En sade sig dock ha startat ett 
projekt tillsammans med sin närmsta chef, efter att utifrån egna erfarenheter ha funnit brister i 
befintliga arbetsrutiner. Denne presenterade sina tankar för chefen och nu drev de projektet 
tillsammans. Denne sade sig brinna för projektet men samtidigt fanns det inte tillräckligt med 
tid, för annat behövde också göras. Men denne sade också att denne inte skulle prioritera bort 



 

 

11

annat i introduktionen bara för att driva projektet. Vidare sade han att introduktionen kom 
bara en gång och det gällde att ta chansen som det gav. Slutligen sade denne tro sig bli 
klokare med tiden, om hur saker och ting hängde ihop i organisationen och att de berodde på 
varandra, och att det då inte fanns någon anledning att stressa in i projektet. Det framkom inte 
någon information om att traineeprogrammet skulle vara indelat i steg.  
 
Stål AB. Det verkade vara en gemensam uppfattning på Stål AB att de första arbetsuppgifterna 
skulle ha varit tilldelade, men det handlade faktiskt om arbetsuppgifter som kommit 
slumpmässigt. Följande citat var ett representativt svar för de nyanställda på Stål AB: 
 

Jag har väl fått arbetsuppgifter av väldigt varierande grad, redan från början. Jag tror 
inte att det kommer att bli så mycket svårare faktiskt. Jag försöker hänga med dom 
andra och göra det dom gör… och kanske det att jag får färre arbetsuppgifter till att 
börja med men att det är ungefär samma spridning i svårighetsgrad om man så ska 
säga. Medan det förmodligen blir fler arbetsuppgifter framöver, när man blivit lite 
varm i kläderna. 
 

Det fanns inget bestämt från arbetsgivarens sida om att börja med enklare arbetsuppgifter och 
sedan avancera till svårare, att bedöma av svaren. Arbetsuppgifterna var nog lika svåra från 
början som de var nu, ansåg en av de tillfrågade. Han sade att de tog längre tid och att mer 
handledning behövdes i början. Det var dock skarpa uppgifter redan från början, inga fejkade 
uppgifter, det skedde dock en kontroll för att inga dåliga lösningar skulle släppas ut. Samma 
person sade också att olika arbetsuppgifter i befattningen krävde skilda tillvägagångssätt, vid 
till exempel forsknings- och utvecklingsarbete krävdes mer egna initiativ.  
 
Fixerad mot varierande taktik 
Papper AB. På Papper AB sade en av de intervjuade att det inte fanns några självklara 
karriärvägar för hur man avancerar fram i organisationen. Denne kunde själv inte se att det 
finns en framtida tjänst som ”väntar” på denne om till exempel tre år. En annan hade däremot 
uppfattningen att det går att tyda en trend i avancemang för utvecklingsingenjörer, många blir 
senare processingenjörer och sedan eventuellt chef av något slag. Det framkom också att om 
man har en bred tjänst som till exempel projektledare så kan det bära åt många olika håll. Att 
få större och viktigare projekt att leda skulle i sådana fall vara att jämföra med ett 
avancemang. Att vara projektledare för en ny pappersmaskin för ett par miljarder skulle vara 
att avancera även om befattningen fortfarande var densamma. Det kan dock konstateras 
utifrån de inkomna svaren att det på Papper AB inte finns någon plan för hur en tjänst leder 
vidare till nästa.  
 
Stål AB. Det verkar som om det på Stål AB inte fanns några tydligt uttalade karriärvägar. 
Ingen av de intervjuade kunde klart och tydligt återge vilken tjänst de kommer att ha om 
några år. En förklaring som en nyanställd nämnde var att det var en ”platt” organisation. Två 
av de intervjuade sade också att steget upp var att bli chef, annars handlade det om att söka sig 
vidare i koncernen, att jobba på en annan ort, kanske internationellt, eller att helt börja med 
något nytt på en ny avdelning. De intervjuade menade dock att det inte råder brist på 
utvecklingsmöjligheter och andra utsikter, att bedöma av svaren. En resonerade att det kunde 
bero på vilken typ av person man var: 
  

Man, det beror på hur man är som person lite grann. Det finns på ett sådant här ställe, 
finns det väldigt mycket möjligheter och det händer grejer, organisationen ändras och 
man vill ändra den då och då också. Så att, självklart när man jobbar ett tag så lär man 
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sig mer och mer grejer och tillsist blir man kanske erfaren på något vis. Och då kan det 
givetvis leda vidare mot andra tjänster, det kan det göra. 

 
Seriell mot logisk taktik 
Papper AB. Alla sade att de får det stöd som behövs för att lära sig och för att genomföra sitt 
dagliga arbete. Det fanns däremot inga fasta former för hur stödet från kollegor bör gå till, det 
var mer av informell karaktär, uppgav de intervjuade. Möjligen skulle början av 
traineeprogrammet, som syftade till att träffa nyckelpersoner och skapa sig nätverk, var ett 
exempel på en planerad aktivitet. ”Efter det vet jag vem jag behöver ringa om jag behöver 
hjälp”, konstaterade en av de intervjuade. Det fanns även möjlighet att få hjälp och stöd 
genom mentorskap, men om den resursen utnyttjades det var upp till var och en.  
 
Stål AB. Respondenterna på Stål AB upplevde att de fått mycket hjälp från kollegor, det var 
det som gjorde att man klarade det dagliga arbetet, sade en. Av intervjuerna framkom dock att 
det inte fanns några ordnade former för det, allt sker väldigt informellt. Behövdes hjälp 
kontaktade den nyanställde någon lämplig kollega. En av de intervjuade uppgav att på dennes 
avdelning blev de tilldelad en mentor som hjälpte till extra mycket under introduktionen.   
 
Klä av mot bekläda-taktik 
Papper AB. Utifrån svaren från frågorna om klä av mot bekläda taktik kunde det utläsas att 
alla kände sig accepterade för den de var, men att de av naturliga skäl kände sig otillräckliga, 
då de befann sig i en läroprocess och saknade mycket kunskap som behövdes för att utföra sitt 
arbete. Alla av de nyanställda uppgav att de var omgivna av kollegor som arbetat på företaget 
och i branschen i stora delar av sina liv, vilket gjorde dessa personer väldigt erfarna. I 
jämförelse med dessa erfarna kollegor sade sig en känna sig otillräcklig. En annan sade sig till 
och med känna sig mindre värd, för att erfarna kollegor agerade på ett sätt som fick 
respondenten att känna att denne inte kunde vissa saker. Respondenten påpekade att det inte 
handlade om att någon vill sätt dit denne utan det var så bara. Den intervjuade sade att denne 
kommer att lära sig mer med tiden och då kommer det kännas bättre. Den tredje intervjuade 
personen på Papper AB hade ett mer självsäkert och kritiskt förhållningssätt till sina erfarna 
kollegor. Denne uppgav att kollegorna har väldigt mycket att lära ut men att de samtidigt har 
invanda mönster och rutiner som kan behöva ses över med hjälp dennes fräscha kunskap. 
Samtidigt sade sig respondenten ha stor ödmjukhet inför uppgiften att behöva lära sig mycket.  
 
Under intervjuerna framkom det att deltagarna i traineeprogrammet hade fått en förfrågan att 
delta på ett ledningsseminarium där en självutvärdering av verksamheten skulle genomföras, 
för att sedan mynna ut i nya ledningsstrategier. Seminariet var något som ledningen vanligtvis 
bara åker på, men de hade nu valt att ta in de fyra nyanställda för att ge sin syn på 
verksamheten, sett ur deras nya fräscha ögon. Alla respondenterna på Papper AB beskrev 
också det som positivt och någon även som lite smickrande. Eller som en utryckte det i 
frågan:  
 

Det uppskattar vi jättemycket och det uppskattas att vi är med också och är liksom lite 
ansikte utåt. Det är jätteroligt och vi får väldigt mycket uppmärksamhet sådär och det 
är väldigt kul faktiskt att folk är engagerade i oss som individer och trainees.  
 

Som redovisats ovan under rubriken sekventiell mot planlös taktik uppgav en nyanställd att 
denne kommit med idéer utifrån egna erfarenheter eftersom denne funnit brister i befintliga 
arbetsrutiner. Respondenten fick gehör för dessa på företaget och denne och en av cheferna 
drev nu ett projekt tillsammans enligt de nya idéerna. En annan nyanställd uppgav att det låg 
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en tanke bakom traineeprogrammet men att det sedan var upp till en själv att välja väg. 
Samtidigt var upplevelsen att de nyanställde utgjorde en grupp som skulle formas för ett visst 
ändamål. Det sades också att ledningen såg de nya som framtida ledare. Det var en av 
anledningarna till att de blev medtagna på ledningsseminarier och liknande. De kände att de 
blivit tagna på allvar från första dagen.  
 
Stål AB. De intervjuade på Stål AB gav uttryck för att deras tidigare kunskaper värdesattes av 
kollegor och att de kände sig accepterade. De hade blivit anställda för att de var unga och för 
att de har ny fräsch kunskap. Men samtidigt var det upp till dem själva att bevisa vad de gick 
för, för det gick inte att leva på gamla meriter eller betyg. En av de intervjuade räknade med 
att det skulle komma att ta tid att bygga ett förtroende runt denne, det enda som räknades var 
att komma fram med hårda fakta i arbetet. Alla intervjuade beskrev en respekt för kollegors 
erfarenheter och kunskaper, många hade jobbat på företaget i 30 års tid och var som levande 
lexikon. De upplevde att det skulle ta lång tid att komma in i jobbet. En sa också att denne 
troligtvis skulle ses som den nya lång tid framöver.  
 
En av de intervjuade fick en fråga om företaget försökte stöpa de anställda i samma form, och 
gav följande svar:  
 

Jag känner inte ett dugg att jag är stöpt i någon form, faktiskt, nej. Snarare tvärt om 
uppmuntras jag vara en individ. 

 
Respondenten förklarade att det uppskattades att man tänkte själv och kom med förslag och 
idéer. Om det däremot var så att man skulle vara företagets ansikte utåt, så var det viktigt att 
tänka på hur man förde sig vid affärskontakter. Detta var något som Stål AB tryckte mycket 
på i introduktionen för de tjänster där det finns sådana arbetsuppgifter. De ställde höga krav 
att följa vissa regler, alkoholpolicy och att du i allmänhet skötte dig och visade upp ett 
representativt handlande och ett affärsmässigt sätt. 
  
En av de intervjuade hade förväntat sig att bli mer formad av organisationen, vilket 
exemplifieras i följande citat:  
 
 Nej, jag trodde dom skulle forma mig mer. Det är alla individer och alla får fortsätta 
 vara det. 
  
En annan nyanställd beskrev att det var frisläppt på Stål AB, företaget försöker inte påtala hur 
de nyanställda ska bete sig. Respondenten sade följande:  
 
 Ska du kunna göra ett bra jobb så tror jag nog att man måste få ha möjlighet att vara 
 den man är. Jag har inte upplevt att man på något vis talar om att man ska vara på 
 något visst sätt. Det här är ett bra sätt att bete sig på eller så här ska ni svara i telefon 
 ens. Utan man är nog ganska så frisläppt på det viset. 
 
Övrigt 
Papper AB. Av intervjuerna framkom att det verkar vara en gemensam uppfattning att det i 
kulturen och i strukturer på Papper AB finns faktorer som de nyanställde upplevde bromsade 
de nyanställdas möjligheter att förändra och komma med idéer. Flera uttalanden pekade på att 
så var fallet. De nyanställda upplevde att det fanns en företagskultur som kännetecknades av 
man gör som man har gjort, det som fungerar det fungerar. För att förändra krävs att personer 
i omgivningen är med, för man är inte ensam om att förändra, uppgav en av de intervjuade. 
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Det har framkommit att företaget inte bara är stort utan att det också uppfattas så, det blir lätt 
lite överbyråkratiskt i vissa fall och saker och ting tar lite tid, tyckte en tillfrågad.  
 
Det verkade som att det finns en skillnad i vilja att förändra och förnya mellan produktionen 
och på de administrativa avdelningarna. En person sade att de på utvecklingsavdelningen var 
öppna för nya förslag och förändringar, medan det kunde vara svårare att genomföra 
förändringar ute i produktionen, där folk arbetat väldigt länge.    
 
Det var en gemensam uppfattning hos de nyanställda att det var önskvärt att komma med 
idéer. Det framkom också att de nyanställda hade mycket idéer. Intressant var dock att de 
valde att presentera sina idéer för personer som de kände och jobbade nära. Att gå sakta fram 
och inte stöta sig med någon verkade vara en strategi som alla använde sig av. En respondent 
uttalade följande:  
 

Om det är någon som man inte känner så går man inte fram direkt och ifrågasätter 
hans sätt att arbeta. Utan man tar det med någon man känner eller vet jobbar nära  

 
Det gick att finna liknande erfarenheter i andra uttalanden. Representativt för de intervjuade 
verkar vara inställningen att, lära sig först och förändra senare. Att gå lugnt fram i arbetet och 
visa respekt för rutiner verkade vara devisen. Med det menas att de nyanställda sade sig först 
vilja lära sig befintliga rutiner för att sedan kunna utveckla dessa. Det skapade en trygghet att 
känna till befintliga rutiner. Det går inte bara komma in och förändra, utan man måste veta 
vad som ska förändras, även om man vet sig ha bra idéer, sa en tillfrågad. Det låg i den 
nyanställdes intresse att ta reda på rutiner, trots att man redan visste ett bra sätt att jobba på 
sedan tidigare, framkom av svaren.  
 
Respondenterna på Papper AB bar alla med sig rika erfarenheter på olika områden, som inom 
projektledning, miljöteknik och pappersteknik. Dessa tidigare erfarenheter hade betydelse för 
hur företagsam personen var i fråga om att komma med idéer och vara framåt. För det var just 
inom sitt eget specialområde som de nyanställda kände sig trygga, visade framfötterna och 
kom med idéer. En av de intervjuade beskrev att om denne saknade erfarenhet inom ett 
område så sade denne sig inta ha så mycket att komma med, annat än att ställa frågor och 
försöka lära sig mer. Men däremot så hade samma person erfarenheter från andra områden där 
denne fördjupat sig med till exempel examensarbete. På dessa områden kände denne sig 
kunna bidra med åsikter, tips och idéer i högre utsträckning. Det ledde också till att skapa ett 
värde för företaget, uppgav respondenten.  
 
Samma personer sade också att en av styrkorna hos dem som nyanställda var just att komma 
med nya ögon och se kritiskt på organisationen. En av de nyanställda menade att i början är 
de inte insatta och insnöade i befintliga rutiner och att det då är viktigt att våga ifrågasätta och 
att inte vara rädd för det. De nyanställda kom in som en frisk fläkt och spred något nytt. Detta 
uppskattades av dem som jobbat länge, trodde en av intervjudeltagarna. 
 
En sade att traineeprogrammet har varit viktigt för att bli sedd och tagen på allvar ute på 
bruket. Personen i fråga hade blivit anställd på bruket en tid innan traineeprogrammet körde 
igång och märkte att det blev en stor skillnad att vara en del av traineeprogrammet. 
Respondenten kände att denne mer kom in i organisationen.  
 
Stål AB. De nyanställda på Stål AB gav uttryck för att det fanns en brukskultur på verket som 
kunde skapa svårigheter, framförallt då det handlade om att förändra något. En sade sig ha 
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fört fram idéer om att flera personer bör besitta kunskap på fler områden, så att inte bara en 
person kan en sak. Det var på det sättet nu och det kunde bli sårbart tyckte respondenten, till 
exempel om någon skulle bli sjuk och falla bort. Denne hade fört fram sina tankar, men sade 
att det kunde vara ett känsligt område. Den intervjuade hänvisade till en bruksanda där 
personer var stolta över vad dom kunde och att de gärna vill skydda det och på så vis vara 
ovärderliga för företaget. 
 

D i s k u s s i o n 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka nyanställdas upplevelse av socialisation, i ett 
innovationsperspektiv. Ett ytterligare syfte har varit att beskriva vilka aspekter av 
socialisationen som har störst betydelse för innovation av de nyanställda. Två HR-ansvariga 
och sex nyanställda personer har intervjuats på två företag inom svensk processindustri, ett 
pappers- och ett stålföretag. Frågor har ställts utifrån van Maanen och Scheins (1979) teori om 
organisatorisk socialisationstaktik och resultatet av dessa har analyserats med hjälp av 
teoristyrd tematisk analys. För enkelhets skull följer diskussionen samma rubriksättning som 
resultatet, det vill säga utifrån de sex valda temana.  
 
Kollektiv mot individuell taktik 
Resultatet visar att det inte skiljde sig nämnvärt i upplevelsen av kollektiv mot individuell 
socialisationstaktik mellan de nyanställda på Papper AB och Stål AB. På båda företagen 
beskrevs taktiken var mer av individuell karaktär. På grund av likheterna företagen emellan 
görs ingen åtskillnad i diskussionen av denna socialisationstaktik. På Papper AB var 
introduktionen utformad utifrån individen, ansvariga för traineeprogrammet beskrevs vara 
lyhörda på förändringar av upplägget och den nyanställdes egna intressen och förkunskaper 
beaktades utformningen. Introduktionen på Stål AB beskrevs i liknande termer, även om den 
skilde sig i upplägg. Introduktionen var där anpassad för varje individ, varje nyanställd var 
avskild från andra nyanställda och introduktionstiden varierade beroende på vilken tjänst som 
den nyanställde tillträtt. Det fanns också möjligheter för den nyanställde att påverka 
introduktionsupplägget, vilket gjorde hela introduktionen ”flytande”. Den individuella 
taktiken kännetecknas enligt van Maanen och Schein (1979) av att varje nyanställds 
lärandesituation är unik, vilket den på Papper AB och Stål AB kan sägas vara då de på båda 
arbetsplatserna utformar introduktionen utifrån individen. Det ska dock sägas att Papper AB 
har ett traineeprogram bestående av en grupp på fyra nyanställda, vilket kan sägas vara en typ 
av kollektiv taktik enligt van Maanen och Schein (1979).  
 
Formell mot informell taktik 
Den formella taktiken kännetecknas av att de nyanställda hålls avskilda från befintliga 
medlemmar i organisationen under lärandeprocessen medan den informella taktiken innebär 
att de nyanställda lär sig jobbet som en medlem i gruppen och tar sig an verkliga 
arbetsuppgifter. (van Maanen & Schein, 1979) Vad visar intervjusvaren i denna del? Det 
framkom att introduktionsutbildningen på Stål AB beskrevs ligga åt det mer informella hållet. 
De nyanställda har tidigt slussats in i yrkesrollen och kastat sig in i skarpa arbetsuppgifter 
tillsammans med befintliga kollegor. I introduktionen på Papper AB finns inslag som pekar 
mer åt det formella hållet då de fyra traineepersonerna tillsammans i början gick runt tre fyra 
veckor och hälsade på folk och bekantade sig med arbetsplatsen. Senare kom de igång med 
skarpa arbetsuppgifter ute på skilda platser i organisationen. Det samlade intrycket från 
Papper AB har dock varit att även den arbetsplatsen utformat introduktionen åt det mer 
informella hållet.  
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Sammanfattningsvis visar materialet att båda företagen använder sig av en informell taktik vid 
introduktion av nyanställda. De formella inslagen är något tydligare på Papper AB där 
gruppen nyanställda hölls samlad de första veckorna och mest gjorde studiebesök ute på 
avdelningarna.  
 
Sekventiell mot planlös taktik 
Sekventiell taktik förser de nyanställda med explicit information om vilken ordning de ska 
utföra nya aktiviteter samt hur deras roll förändras i takt med att de avancerar i 
organisationen. Med planlös taktik menas ett upplägg där träningen är baserad på den 
nyanställdes eget intresse och de behov som denne har (van Maanen & Schein, 1979). Det 
framkom att taktiken på Papper AB vad gäller sekventiell eller planlös närmast är att betrakta 
som planlös men det finns vissa sekventiella inslag. Arbetsuppgifterna förefaller ha delats ut 
mer eller mindre planlöst och slumpartat; ingen tydlig svårighetsgradstrappa verkar tillämpas. 
Utrymme fanns till och med att kunna starta egna projekt om intresse och drivkraft för det 
fanns hos den nyanställde. Viss förekomst av sekventiell taktik fanns på Papper AB, på det 
sätt att de nyanställda fick börja med mindre projekt för att sedan gå vidare mot större och 
svårare projekt. Traineeprogrammet kan även i sig självt ses som sekventiell taktik; den 
nyanställde är en trainee det första året för att sedan ta steget över att bli jämställd med övriga 
kollegor.  
 
Taktiken på Stål AB präglades i hög grad av planlöshet. Det gick inte att se att 
svårighetsgraden på något sätt skulle öka senare, möjligen att arbetsuppgifterna skulle komma 
att bli fler. De nyanställda kastades rakt in i både lätta och svåra arbetsuppgifter. Av det sagda 
följer att ingen sekventiell taktik gick att finna.  
 
Fixerad mot varierande taktik 
Enligt van Maanen och Schein (1979) ger fixerad taktik den nyanställde exakt kunskap om 
tidsramarna för varje avslutat steg i lärandeprocessen. Med varierande taktik förses inte den 
nyanställde med någon information om när han eller hon kommer att nå upp till en viss nivå i 
läroprocessen, det är upp till den nyanställdes eget intresse och behov. På Papper AB fanns 
inga självklara karriärvägar och således heller inga bestämda tidpunkter för avancemang, 
något som antyder att taktiken är varierande men det fanns fixerade inslag till exempel att den 
nyanställde ingenjören börjar som utvecklingsingenjör för att senare gå vidare till att bli 
processingenjör. På Stål AB gick det inte att finna några som helst fixerade inslag. Det var 
helt upp till individen att staka ut tidsramarna för sin utveckling. Individens förmåga och 
förutsättningar styrde var personen hamnade i framtiden.  
 
Seriell mot logisk taktik 
När seriell taktik används så fungerar enligt van Maanen och Schein (1979) de befintliga 
medlemmarna av organisationen som förebilder och mentorer för de nyanställda. Målet är att 
den nyanställde ska göra likadant som de befintliga anställda. Med logisk menas att de 
nyanställda på egen hand, avskilda andra anställda, ska utveckla sitt eget beteende och 
yrkesroll, de blir inte tillsagda hur de ska bete sig. Hur arbetsuppgifterna ska lösas är upp till 
den enskilde. 
 
På Papper AB fanns inslag av såväl seriell som logisk taktik. I början när de nyanställda följde 
med och iakttog verksamheten under tre fyra veckor så kan det liknas vid mer seriell taktik, de 
fick se på hur de erfarna medarbetarna genomförde sina arbetsuppgifter. I övrigt fanns inga 
fasta former för hur stödet från kollegor var skulle se ut, utan var mer lik den logiska taktiken. 
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På Stål AB skedde socialisationen kring denna taktik helt informellt. Former för hur stöd från 
kollegor ska gå till saknades. Det antyder att taktiken där var mer åt det logiska hållet. 
 
Klä av mot bekläda taktik 
Med klä av menas enligt van Maanen och Schein (1979) att den nyanställde inte får något 
socialt stöd och blir ignorerad och retad av de befintliga medlemmarna, fram tills dess att den 
nyanställde kan sitt och har lärt sig de oskrivna reglerna. Den nyanställde blir avklädd sin 
identitet. Med motsatsen bekläda menas att den nyanställde redan från början ”duger” och får 
ett positivt socialt stöd från andra medlemmar i organisationen och de uppmanas att vara sig 
själva. På Papper AB framkom att många av de nyanställde kände sig otillräckliga och någon 
sa sig till och med vara mindre värd. Det fanns dock ingen officiell taktik som gick ut på att 
den enskilda skulle ”kläs av” på arbetsplatsen. Vad känslan beror på är svårt att svara på, 
kanske handlar det om kulturen på just den här arbetsplatsen? Kanske är det en helt naturlig 
sak att känna sig otillräcklig på en ny arbetsplats och uppleva alla befintliga medarbetare som 
mycket kunnigare än en själv. 
 
Trots allt så angav de nyanställda på Papper AB att de fått vara med på ledningsseminarier 
med mera och att företaget satsat på dem. De blev också uppmuntrade att ge sin syn på 
verksamheten. Det visar på att de blev tagna på allvar och absolut inte odugligförklarade på 
något sätt. Det antyder en fullt ut ”beklädande” taktik från arbetsgivaren. Ett exempel på det 
var också att en nyanställd fått gehör för ett nytt sätt att bedriva projektarbete.  
 
Utifrån de nyanställdas redogörelse går det vad gäller Stål AB inte att fastställa om det finns 
en uttrycklig strategi i fråga om socialisationstaktiken klä av mot bekläda. Däremot kan det 
finnas en underliggande och inofficiell påverkan från kollegor på den nyanställde. De 
intervjuade gav uttryck för att det tar tid att få förtroende och att man troligtvis kommer att ses 
som en nybörjare lång tid framöver. Samtidigt uppmuntras den nyanställde att vara en individ 
och arbetsplatsen beskrevs också som ”frisläppt”. Ska man företräda Stål AB utåt blir den 
nyanställde drillad i affärsmässigt handlande. Sammanfattningsvis går det från svaren inte att 
avläsa någon uttrycklig eller dold strategi från arbetsgivarens sida vad gäller taktiken klä av 
mot bekläda. 
 
Institutionaliserad eller individualiserad socialisation  
Den allmänna uppfattningen bland de nyanställda var att de var nöjda med den introduktion 
de fått och att de kände att de var på väg in i sina respektive organisationer. Svaren på ställda 
frågor visar att båda organisationerna i all huvudsak tillämpar en individualiserande taktik, 
som den beskrivits av Jones (1986). Varken på Papper AB eller Stål AB försökte man forma 
medarbetarna efter någon sorts mall eller färdig karriärstege eller att företagen framhäver 
vissa anställda som förebilder. Tvärtom fanns hos båda arbetsgivarna en tydlig beredskap för 
att låta de nyanställda själva, utifrån egna önskemål och behov, få ”känna sig fram” i 
organisationen och själva hitta sina roller, det vill säga en i allt väsentligt individualiserande 
taktik. Möjligen går det att påstå att Papper AB hade vissa institutionaliserande inslag, såsom 
att traineeprogrammet gav en struktur där flera nyanställda tillsammans (formell taktik) följde 
vissa rutiner tydligare samt att det även var så att de nyanställda började med något enklare 
projekt för att senare gå över på svårare (sekventiell taktik).  
 
Eftersom det kan konstateras att båda företagen tillämpar en i huvudsak individualiserande 
taktik för de nyanställda är förutsättningarna goda för uppkomsten av förändring och 
förnyelse i företagen, det vill säga för innovation. Enligt Jones (1986) är en 
institutionaliserande taktik negativ för uppkomsten av innovation eftersom anpassning och 
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konformitet prioriteras före individualism och eget tänkande. En individualiserande taktik är 
däremot positiv för uppkomsten av innovation och ett företag som önskar innovation och 
förändring bör därför välja en individualiserande taktik.   
 
Vilken av de redovisade individualiserande taktikerna är då mest gynnsam för uppkomsten av 
innovation? Utifrån de svar som lämnats är det troligt att beklädnadstaktiken (Jones, 1986; 
van Maanen & Schein, 1979) har stor betydelse. Det beror på att det då finns en beredskap 
från arbetsgivaren att se de nyanställda som idégivare och resurser från första stund, det vill 
säga att de duger och är ”beklädda” redan när de kommer till företaget. Ett exempel på det var 
den nyanställde på Papper AB som förde fram idéer om förändring av arbetsrutiner och fick 
accept för det detta genom att få starta ett projekt i frågan. Genom att företaget såg den 
nyanställde som en resurs och som ”påklädd” redan från början kunde företaget förnya sina 
arbetsformer på ett viktigt område, det vill säga att det resulterade i innovation. Hade 
företaget i stället använt sig av en ”klä av” taktik kanske den nyanställde upplevt sig inte 
”duga” och aldrig vågat framföra sina idéer. 
 
Övriga iakttagelser och innovationsperspektiv  
Ovan i diskussionen har teorierna om organisatorisk socialisationstaktik beskrivna av van 
Maanen och Schein (1979) samt Jones (1986) berörts.  Det har dock även funnits uttalanden 
från de intervjuade om annat som har betydelse för socialisationen kopplat till innovation. 
Detta handlar i allmänhet om hur brukskulturen på respektive arbetsplats påverkar 
möjligheterna för de nyanställda att bidra till innovationen.  
 
På Papper AB beskrevs detta så att det fanns äldre och etablerade strukturer och uppfattningar 
för hur arbetet ska bedrivas. De intervjuade uppgav själva att det fanns strukturer som 
bromsade deras möjligheter att förändra och komma med idéer. Man gör som man alltid gjort 
och det kan ta tid att få saker uträttade. En uppfattning var att det var lättare att komma med 
idéer på den administrativa avdelningen än ute i själva produktionen. Både representanter för 
arbetsgivaren och de nyanställda nämnde i det sammanhanget ordet ”brukskultur” och att det i 
det begreppet fanns både positiva och negativa aspekter. Vad just gäller förändring och 
förnyelse mest negativa aspekter, kan det antas.  
 
På Papper AB upplevde de nyanställda ändå att det var önskvärt att de kom med idéer men det 
var då klokast att framföra idéerna till någon som man arbetade nära. Annars fanns en risk att 
man trampade någon på tårna. Någon nyanställd kunde tydligt se att någon kollega arbetade 
på ett felaktigt sätt utifrån vad han/hon hade lärt sig men den nyanställde valde ändå att gå 
sakta fram för att inte stöta sig med någon. Viktigt verkade vara att lära sig först och förändra 
senare liksom att visa respekt för rutiner och kunna dessa. Kan även detta ha att göra med den 
brukskultur som de nyanställda beskriver? 
 
Även på Stål AB framkom att just brukskulturen var något som kunde skapa svårigheter, 
framförallt då det handlar om innovation. Någon nyanställd uppgav att personer på företaget 
var stolta över vad de kunde och gärna ville skydda det och på så vis bli ovärderliga för 
företaget. De nyanställda som fick uppleva detta såg det som en svårighet eftersom de ville 
verka för kunskapsspridning för att få organisationen mindre sårbar. Uttalandet från den 
nyanställde visar på hinder för att kunna föra fram innovativa idéer.  
 
De båda företagen säger sig vilja utveckla sin brukskultur och i detta avseende är det av vikt 
att ta del av och låta de nyanställda ta sin plats och sprida sina tankar för att få mer erfarna 
medarbetare att tänka i nya banor. Att i detta läge ha ett introduktionsupplägg som stärker den 
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rådande kulturen, rutiner och arbetsmetoder skulle vara kontraproduktivt, vilket företagen 
verkar vara väl medvetna om.  
 
Det kan tyckas vara viktigare för en nyanställd att bli accepterad och smälta in framför det att 
storma fram och presentera omvälvande idéer. Det kan resoneras att det är bättre att först bli 
accepterad för att sedan komma med sina idéer. Risken att bli utstött eller bli klassad som 
revolutionär är nog för överhängande. För att driva igenom innovationer och förändringar 
behöver man ha andra anställda med sig. Det går inte att driva igenom en förändring på egen 
hand, man behöver ha sina kollegor med sig. Så det är kanske därför bättre att till en början se 
och lära och skaffa sig goda kontakter med folk, för att i ett senare skede i anställningen köra 
igång med förändringar och innovativa idéer. Jag tror inte det råder brist på idéer och tankar 
kring förbättringar hos de nyanställda som intervjuats.  
 
Nyanställda kommer i många fall direkt från någon form av utbildning där de lärt sig de 
senaste teorierna på ett visst område. När de sedan kommer ut till en arbetsplats i verkligheten 
kan de känna sig trygga med sitt specialområde, till exempel projektledning, och kan på 
sådana områden bidra till innovationen på företaget. I artikeln Toward a Theory of 
Organizational Socialization använder van Maanen och Schein (1979) begreppet 
innehållsinnovation, med vilket avses en inkrementell innovation, för att beskriva just det 
faktum att en nyanställd introducerar ny kunskap på arbetsplatsen som kan förändra sättet att 
arbeta på ett företag.  
 
På Papper AB tycks ledningen också vara väl medveten om de nyanställdas potential att 
utgöra en frisk fläkt och komma med nya ögon som kan påverka verksamheten och har visat 
detta genom att låta de nyanställda ge sina åsikter på verksamheten i samband med 
framtagandet av nya strategier. Detta upplevde de nyanställda som positivt, utvecklande och 
smickrande. En nyanställd sa att traineeprogrammet har varit viktigt för att bli sedd och tagen 
på allvar ute på bruket. Även på Stål AB fanns en uppfattning hos de nyanställda att de var 
mycket fria att själva finna sina roller på företaget. Styrningen från företaget upplevdes som 
liten vilket uppfattades positivt. De nyanställdas upplevelse av introduktionen är betydelsefull 
och ger upphov till positiva attityder som arbetstillfredsställelse, motivation och engagemang, 
vilka är gynnsamma för uppkomsten av innovation (Feldman, 1976, 1981; Wanous, 1992).  
 
Metoddiskussion 
Det finns att antal metodproblem när det gäller intervjustudier som denna. Eftersom 
förändring och innovation, liksom jämställdhet med mera, är önskvärt i dagens näringsliv så 
finns det en beredskap hos de nyanställda att kanske överbetona möjligheterna till förändring 
på arbetsplatsen. Det kan vara så att den nyanställde vill hålla sig väl med den nya 
arbetsgivaren och lämnar svar som framhåller arbetsplatsen som modern och framåt. En 
nyanställd är sällan kritisk till sin nya arbetsgivare. Tvärtom vill man kanske tona ner 
eventuella tvivel eftersom de desavouerar det val man gjort när man tagit anställning på det 
företaget. De nyanställda vet med andra ord vilka svar som är önskvärda på frågorna.  
 
En fråga som kan komma upp är generaliserbarheten av studien. Är det som kommer fram 
allmängiltigt eller speglar det bara hur det är att vara nyanställd och hur innovationsklimatet 
är vid två stora svenska processindustrier?  En omständighet som kommer fram som väsentlig 
för ett bra innovationsklimat är att en nyanställd upplever att han/hon har resurser med sig in i 
företaget och så att säga ”duger” från början det vill säga vad som är en del av 
socialisationstaktiken påklädd som redovisats ovan. Den taktiken bör nog kunna gå att 
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tillämpa generellt av arbetsgivare som en faktor som är gynnsam för uppkomsten av 
innovation.  
 
En annan metodfråga som är betydelsefull för innovationsaspekten är att de nyanställda 
kanske först efter kanske 2-3 år på arbetsplatsen fått tillräckligt skinn på näsan för att på allvar 
sprida sina erfarenheter och åstadkomma förändringar. Frågan om innovationsklimatet på en 
arbetsplats är kanske inte åtkomligt inom ramen för en studie på nyanställda under det första 
anställningsåret. Vidare studier är på så vis nödvändiga. Intressanta vinklar på fortsatta studier 
skulle kunna vara organisationskulturens betydelse för introduktionen och socialisationen. 
 
Resultaten i studien visar att introduktionsutbildningarna i båda organisationerna använder sig 
av en individualiserande taktik. Det måste utifrån gängse teori ses som positivt i ett 
innovationsperspektiv, men i vilken utsträckning valet är medvetet från organisationernas sida 
i syfte att skapa ett gott innovationsklimat är mer oklart. Resultatet av studien kan i 
förlängningen vara till nytta för organisationer som vill få ökad förståelse kring sina 
introduktionsprogram i allmänhet och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
innovation i synnerhet. 
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