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Abstract 
 

It is always difficult for one to visit a place where everything is different and especially 

when one does not know anything about it. After interviewing some of the new 

employees in the university college of Borås we understood how difficult it is as a new 

employee in a workplace where one has never been before.  

     The severity depends on how one as a new employee gets treated by other employees 

and overall leaders on the first day. If one gets a good and well planned introduction upon 

arrival to a new workplace one is bound to become more confident unlike the situation 

when one tends to become insecure and unconfident due to unplanned introduction. 

Therefore it is important that introduction is based on kindness and geniality to avoid 

nervousness of the employee on their first day.  

 

The aim of this study is to find out how new employees are treated in the university 

collage of Borås. By this essay you should be able to improve the welcoming and the 

treatment of a new employee. In order to obtain the information that we needed for this 

study, we chose to interview six new employees (teachers) from different departments. 

 

The interviews implementation is of a semi structured quality where the questions were 

discussed freely about the topic. We treat the study from an interpretive perspective 

where we study our area on a deeper level so that we get the relevant result.  

     We made an appointment with several university teachers and at the same time send 

the questions to them for preparation.  

 

Despite the fact that there was some weak points in the new employees treatment the 

results came out well and showed us that the new employees were treated well in the 

university college of Borås. Our conclusion even contains some important aspects that 

are necessary for a good or normal treatment and these are namely social skills, 

communication, group psychology and organizational culture.  

 

 

 

 

 

Keywords: treatment of new employees, social skills, group psychology, organizational 

culture, communication.  



 

II 

 

Sammanfattning  
 

Det är alltid svårt att komma till en plats då allting är nytt för en och man inte känner till 

saker och ting runt omkring. Efter att vi har intervjuat några nyanställda på högskolan i 

Borås förstod vi hur svårt det egentligen är att vara nyanställd på en arbetsplats som man 

kanske aldrig tidigare hade satt en fot i. Svårighets- och nervositetsgraden beror förstås 

på hur man blir bemött både av övriga medarbetare och av chef. Blir man bemött på ett 

välplanerat sätt som i sin tur är byggt av vänlighet och trevlighet, känner man sig mindre 

nervös den första dagen. 

 

Studiens syfte handlar främst om att ta reda på hur en nyanställd blir bemött på högskolan 

i Borås. Genom uppsatsen ska man kunna förbättra mottagandet och bemötandet av 

nyanställda. För att få fram den informationen så gjordes det sex olika intervjuer med 

universitetslärare på olika institutioner som har blivit anställda de senaste två åren. 

 

Intervjuerna som genomfördes var av en semistrukturerad karaktär där det fanns frågor 

som diskuterades fritt kring ämnet bemötande och mottagande från organisationens sida. 

Vi behandlar studien ur ett hermeneutiskt perspektiv där vi studerar vårt område på en 

något djupare nivå för att urskilja det viktiga i intervjuerna.  

   Vi bokade tid med respektive intervjuperson och de flesta fick intervjufrågorna 

skickade till dem innan intervjugenomförandet blev av på den bokade tiden. Därmed 

kunde de vara förberedda på vilka frågor som de skulle svara på.  

 

Resultatet av studien blev att trots några bristfälliga punkter så blir ändå den nyanställde 

på högskolan i Borås bra bemött. Vi kom även fram till att det är främst fyra olika 

aspekter som ingår i och bidrar till att det blir ett bra bemötande. Dessa är: Social 

kompetens, kommunikation, gruppsykologi samt organisationskultur. 
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1 INLEDNING 
 

I det inledande avsnittet beskrivs den situation som nyanställda vid Högskolan i Borås 

ställs inför, vilket är bakgrunden till studien. Att börja på en ny arbetsplats innebär bland 

annat att lära sig nya arbetsuppgifter och möta nya människor. Kapitlet avslutas med en 

presentation av uppsatsens syfte och avgränsningar.   

 

1.1 Bakgrund 

 

Högskolan i Borås är en stor arbetsplats med cirka 650 anställda (www.hb.se, 2010a). De 

yrkesgrupper som finns representerade på lärosätet är bland annat lektorer, 

universitetsadjunkter och forskare. Dessutom finns också bibliotekarier, lokalvårdare, 

vaktmästare och administratörer. Skolans huvuduppgift är naturligtvis pedagogiskt arbete 

för att utbilda studenter men också att bedriva forskning inom de ämnesområden som 

finns representerade. 

 

Varje år anställs ungefär 50 personer vid Högskolan i Borås (Högskolan i Borås 

årsredovisning 2009). Då är alla olika yrkesgrupper inräknade. De senaste tre åren har 

totalt 45 universitetsadjunkter/lektorer/professorer rekryterats som arbetar med att 

undervisa studenter på heltid. Detta innebär att organisationen kontinuerligt får nya 

medarbetare.  

 

Att nyanställa personal kan vara en svår process både för organisationen och för den 

enskilde individen. Först och främst ska en lämplig person väljas ut som har de 

egenskaper och kompetenser som efterfrågas. Det kostar pengar att rekrytera så det är 

viktigt att rätt sökande tillsätts tjänsten. Den som anställs måste sedan komma in i 

verksamheten och anpassa sig till de förutsättningar som råder där. Naturligtvis måste 

han eller hon lära sig arbetsuppgifterna. Även om den nya medarbetaren är mycket 

kompetent och erfaren är ingen arbetsplats den andra lik. Det finns alltid nytt att lära 

eftersom varje organisation har sina egna ”oskrivna regler”.  

 

För undervisande personal som är nyanställda på Högskolan i Borås är det viktigt att 

komma igång och göra ett bra jobb. Många studenter ska undervisas och antalet 

undervisningstimmar är begränsade. Dessutom finns det krav från elever, skolledning och 

Högskoleverket att utbildningen har god kvalitet och hög standard.  

 

En ny medarbetare som kommer in i en organisation har som nämnts mycket att lära. 

Rent yrkesmässigt är det nya rutiner och arbetssätt som den rekryterade måste bekanta sig 

med. De som nyanställs vid Högskolan i Borås får till exempel lära sig att använda olika 

datasystem som schemaprogrammet Kronox och kommunikationssystemet PingPong 

(www.hb.se, 2010b). Andra arbetsmoment är att hålla seminarium, göra tentamen och 

betygsätta studenter.  
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På alla arbetsplatser finns det också lagar och regler att förhålla sig till. Dem måste den 

nyanställde lära sig för att inte göra fel i sitt arbete. Högskolan i Borås har till exempel 

bestämmelser kring examination. Tentor ska skrivas på ett särskilt sätt och rättas inom en 

viss tid. Även när det gäller kursupplägg finns det många regler. Bland annat regleras 

undervisningen genom så kallade kursplaner (www.hb.se, 2010c). Pedagoger med 

tidigare erfarenhet kan ha en fördel när det gäller att börja en ny anställning på 

högskolan. 

 

Slutligen finns också en social aspekt på nyanställning. Som ny medarbetare får man 

naturligtvis träffa nya människor och får möjlighet att knyta nya kontakter. När det gäller 

de lagar och regler som finns i organisationen så är de bestämda och får inte överträdas. 

Dock finns det också normer och värderingar som medarbetarna kan men inte bör bryta 

mot. Konsekvenserna blir inte uppsägning eller avstängning men kanske missnöje hos 

ledning eller kollegor. Det finns alltså vissa oskrivna regler som alla förväntas följa. Det 

är ofta enkelt för nyanställda att få information om de formella bestämmelserna. De finns 

nedtecknade i olika dokument. Att ta reda på vilka normer och värderingar som existerar 

på arbetsplatsen är svårare. De tillägnas genom praktisk erfarenhet och samverkan med 

andra.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är en process för nya medarbetare att 

komma in i en organisation. De ska först och främst lära sig arbetsuppgifterna och vilka 

rutiner och metoder som används. Dessutom måste de nyrekryterade få information om 

vilka lagar och regler som de måste förhålla sig till. Lika viktigt är att följa de normer och 

värderingar som finns. Allt detta nya och okända som den nyanställde möts av kan skapa 

osäkerhet. Vilket bemötande som den nya medarbetaren får spelar stor roll för hur han 

eller hon kommer in i organisationen och känner sig bekväm i sitt arbete. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Som tidigare har skrivits nyanställts ungefär 50 personer varje år på Högskolan i Borås 

(www.hb.se). De påbörjar ett nytt arbete där de bland annat måste bekanta sig med nya 

arbetssätt och nya människor. Vilket bemötande de ges av ledningen och övriga 

medarbetare påverkar hur de kommer in i organisationen och hur de uppfattar sin 

arbetssituation.  

 

I begreppet bemötande finns olika perspektiv. Inom varje sammanslutning finns inte bara 

tydliga bestämmelser utan också normer och värderingar. När den nya medarbetaren 

träder in i organisationen kan han eller hon komma att påverkas av dem på olika sätt. Den 

första tiden på jobbet kanske den nyanställde arbetar enligt den metod som användes på 

den tidigare arbetsplatsen. Om det skapar missnöje hos ledning eller kollegor måste han 

eller hon troligtvis ändra sitt arbetssätt så att det passar in i övriga organisationen. 

 

Även om den nyrekryterade inleder sin tjänst med en arbetsmetod som inte alls står i 

konflikt med de andras sätt att jobba kan han eller hon ändå ändra sina rutiner och göra 

på samma sätt som sina kollegor. Det kanske till och med sker helt omedvetet. Genom att 
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varje dag arbeta tillsammans med de andra anpassar sig medarbetaren mer eller mindre 

efter arbetskamraterna till att eventuellt tänka och handla likadant som dem. Genom det 

vardagliga bemötandet i gruppen blir individen en del av organisationen. 

 

En annan aspekt som kan kopplas till bemötandet är ett så kallat gruppsykologiskt 

perspektiv. I en grupp arbetar människor tillsammans och samverkar med varandra. 

Därför kan den nyanställdes inträde i gruppen påverkas av den övriga personalen. Att 

beteenden och tankesätt eventuellt förändras har redan nämnts. Som ny på en arbetsplats 

är det som sagt mycket att lära sig vilket kan kännas svårt och osäkert. Att genom väl 

fungerande samarbete och kommunikation med kollegor få hjälp och stöd möjliggör för 

att den nyanställde lär sig fortare och kanske trivs bättre.  

 

Att lära sig nya arbetssätt, regler och normer skulle kanske också kunna underlättas med 

hjälp av en mentor eller handledare den första tiden på den nya arbetsplatsen. Det skulle 

kunna vara en person som arbetat där ganska länge och känner till vad som gäller eller 

kanske en överordnad chef. Till mentorn kan då den nyanställde ställa frågor. Han eller 

hon kan också visas runt på organisationen och få inledande information om 

arbetsplatsen.  

 

När en ny person kommer in i gruppen och organisationen kan det uppstå motsättningar 

och konflikter. Detta kan hända om den nyanställde har andra åsikter än ledningen eller 

de andra medarbetarna. Tvisterna skulle kunna lösas genom att den nyrekryterade på sikt 

anpassar sig efter resten av organisationen genom att följa rådande normer och 

värderingar. Ur det gruppsykologiska perspektivet kan parterna nå en kompromiss och 

komma överens genom att samverka med varandra. Nyckelordet i sammanhanget är 

kommunikation. För att den nyanställde ska kunna bli en del av gruppen måste han eller 

hon ha kontakt med de andra gruppmedlemmarna. Kommunikationen i sin tur blir 

relevant då även den utgör en viktig aspekt i bemötandet eftersom kommunikationen 

skulle kunna vara en avgörande faktor för ett bra respektive dåligt bemötande.  

 

Frågan är hur ledningen ska göra för att ny personal ska få ett så bra bemötande som 

möjligt. På Högskolan i Borås finns en så kallad checklista för nyrekrytering (www.hb.se, 

2010d). I den finns olika punkter som tar upp den nyanställdes mottagande från den 

dagen då han eller hon anländer till sin nya arbetsplats tills att personen har blivit fullt 

introducerad och blivit en del av gruppen. Vilken påverkan den har på bemötandet 

diskuteras vidare i empirin och analysen. Introduktionen skulle kunna bidra till att nya 

arbetare snabbare och enklare lär sig arbetet och blir en del av samhörigheten i gruppen. 

Det kan i sin tur inverka på hur nyanställde trivs med sin arbetssituation.  

 

1.2.1 Problemformulering 

Hur blir nyanställda bemötta på Högskolan i Borås?    
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1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att utifrån den nyanställdes perspektiv analysera hur nya 

medarbetare bemöts på Högskolan i Borås. Uppsatsens resultat kan eventuellt bidra till 

att förbättra bemötandet och introduktionen för de som nyrekryteras till lärosätet.  

 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom Högskolan i Borås är en stor organisation med många avdelningar och 

verksamheter avgränsas studien till fyra av sex institutioner där det pedagogiska arbetet 

bedrivs. De övriga nämnder och stödverksamheter samt två av de sex institutionerna som 

finns vid lärosätet behandlas alltså inte. Begreppet nyanställd definieras i uppsatsen som 

en person som arbetat mindre än ett år inom organisationen. När det gäller bemötandet 

avses hur den nyrekryterade upplever mottagandet från ledningen och kollegor.  
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1.5 Disposition 

 

Kapitel 2 – Metod 

 

Här framställs de ansatser som studien utgår ifrån och den metod som använts för att 

behandla och analysera empirin. I kapitlet beskrivs också val av respondenter, 

intervjumetod och datainsamling. Slutligen diskuteras det tillvägagångssätt som använts 

för att välja ut väsentliga och giltiga källor.  

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

 

I den teoretiska referensramen framställs den tidigare forskning som finns inom området. 

Vidare beskrivs gruppsykologi, organisationskultur, social kompetens och 

kommunikation som är de begrepp som empirin kopplas till. Den teoretiska bakgrunden 

och den empiri som samlats in bildar tillsammans grunden för den fortsatta analysen.  

 

Kapitel 4 – Empiri 

 

Under det empiriska kapitlet finns en inledande förklaring på hur organisationen ser ut.  

Sedan sammanställs de intervjusvar som insamlats under arbetets gång. Vi har skapat 

våra egna rubriker till den empirisammanställningen eftersom det tycktes vara ett enklare 

sätt att få fram innehållet och det viktiga i materialet.   

 

 

Kapitel 5 – Analys 

 

I denna del analyseras intervjurespondenternas svar med den teori som vi har i den 

teoretiska referensramen. Utifrån detta försöker vi se vad som passar ihop med varandra 

och vad som inte gör det och eventuellt se de mönster som finns i respondenternas svar. 

Möjligen kommer det att tas upp lite förslag som bidrar till bättre bemötande. Analysens 

disposition har använts på så sätt att den innehåller olika rubriker som vi utifrån dessa 

analyserar intervjupersonerna. Därmed kommer exempelvis svaret från en 

intervjurespondent att tas upp flera gånger i analysen men utifrån olika perspektiv.  

 

Kapitel 6 – Slutsats 

 
I kapitlet slutsats så tas det upp om det som vi kommit fram till. Med i slutsatsen finns ett 

fåtal punkter som ses som små bristfälligheter som kan verka störande vid ett bemötande. 

Vi tar även förslag till vidare forskning. 
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2 METOD 

I avsnittet skildras hermeneutik och deduktion vilka är de ansatser som studien utgår 

ifrån. Därefter beskrivs den intervjumetod som använts för att samla in empiri.  Slutligen 

diskuteras studiens giltighet utifrån begreppen validitet och reliabilitet. 

 

Utifrån den problemformulering och bakgrund som framställts ser vi vikten i att använda 

en kvalitativ 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Studien har genomförts med en så kallad hermeneutisk ansats. Det innebär att en 

avgränsad del av forskningsområdet har undersökts på djupet (Patel & Davidsson, 2003). 

Under uppsatsprocessen har mer ingående frågor ställts till ett färre antal respondenter.  

 

Att använda ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att tolka och analysera 

verkligheten (Patel & Davidsson, 2003). Forskaren påbörjar undersökningen med en så 

kallad förförståelse. Det är den kunskap och uppfattning han har om ämnesområdet. 

Genom att genomföra studien och analysera verkligheten får forskaren nya erfarenheter 

och en annan förståelse av ämnet. 

 

I den här studien utgör den teoretiska referensramen och författarnas uppfattningar om 

organisationskultur, social kompetens, kommunikation och gruppsykologi förförståelsen. 

Genom att tolka och analysera intervjuerna har sedan ny kunskap och erfarenhet erhållits. 

Inom hermeneutiken är just tolkningen det viktigaste (Patel & Davidsson, 2003). 

Forskaren måste se hur delarna tillsammans utgör en helhet. I uppsatsen innebär det att 

författarna både ska reflektera över varje respondent och varje fråga men samtidigt också 

se till helheten.  

 

 

2.2 Vetenskaplig forskningsmetod 

 

Studien har genomförts med en så kallad deduktiv metod (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

Ett sådant tillvägagångssätt innebär att forskaren utgår från det allmänna till det specifika 

med andra ord går man från teori till forskning då man sedan utifrån detta drar en slutsats.  

Uppsatsprocessen startade i teorin genom att den tidigare forskning som fanns inom 

ämnesområdet undersöktes. Därefter formulerades intervjufrågor och respondenterna 

tillfrågades. Empiriskt material samlades alltså in. Därefter återkopplades intervjusvaren 

med teorin under analysen.  

 

Uppsatsen har även gjorts med en kvalitativ metod. För studien innebär det att ett fåtal 

personer har valts ut till intervju. Anledningen till att just det här tillvägagångssättet 

valdes är att syftet med uppsatsen är att analysera hur nyanställda blir bemötta på 
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Högskolan i Borås. För att kunna göra en djupgående analys kan inte alltför många 

respondenter tillfrågas. Det tar alldeles för lång tid.  

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

I studien har som sagt ett mindre antal respondenter intervjuats mer djupgående. 

Eftersom det anställs ungefär 50 personer på Högskolan i Borås varje år kan inte alla 

nyrekryterade intervjuas. Därför gjordes ett urval som det redogörs för i följande avsnitt. 

 

2.3.1 Urval 

I början av studien besöktes en avdelning på högskolan i Borås som arbetar med 

personalfrågor. Där erhölls en lista på samtliga nyanställda universitetslärare som blivit 

anställda de senaste två åren. Ur listan togs ett urval fram av intervjurespondenter som 

senare kontaktades.  

 

Totalt har sex respondenter tillfrågats i studien. Ett mindre antal personer intervjuades 

eftersom syftet var att ställa mer djupgående frågor. Meningen var att tolka de givna 

svaren som kom fram från intervjurespondenterna.  

 

De respondenter som valdes ut är undervisande personal som är fastanställda och som 

dagligen arbetar på högskolan i Borås. Samtliga har anställts under de senaste två åren. 

Beslutet att avgränsa anställningsperioden inom en tvåårsperiod bygger på tanken att 

själva bemötandet ännu ligger relativt färskt i minnet. Respondenterna kommer 

fortfarande ihåg hur det var att komma ny till högskolan. Anledningen till urvalet var 

också att alla som intervjuades skulle befinna sig i samma situation. På så sätt blir det 

intressant och relevant att jämföra deras intervjusvar och dra slutsatser om bemötandet 

för nyanställda.  

 

I studien har pedagoger från Ingenjörshögskolan, Bibliotekshögskolan, Institutionen för 

pedagogik och Institutionen för data- och affärsvetenskap intervjuats. Eftersom 

forskningsfrågan handlade om hur nyanställda bemöts på Högskolan i Borås var 

målsättningen att få med flera institutioner i undersökningen för att öka studiens giltighet.  

 

De fem frågor som vi har ställt till våra intervjurespondenter finns som bilaga i 

uppsatsen. 
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2.3.2 Intervjumetod  

Under insamlandet av empiriskt material har en så kallad semistrukturerad intervjumetod 

använts (Patel & Davidsson, 2003). Det innebär att intervjuerna har gjorts genom ett fåtal 

frågor som sedan har diskuteras fritt. Syftet har varit att få fram relevanta och intressanta 

svar. Samtliga respondenter fick ta del av frågorna innan intervjun. Anledningen till det 

var att de skulle kunna förbereda sig väl. Alla tillfrågade är anonyma eftersom det kan 

vara känsligt att berätta om hur chefer och kollegor har bemött dem. Att uttala negativ 

kritik om sin arbetsplats kräver stor integritet. Samtliga intervjuer spelades in med 

diktafon. På så sätt missades ingen viktig information. Respondenterna blev tillfrågade 

om det kändes bra att samtalet spelades in. 

 

2.4 Giltighetsanspråk   

 

Vi anser att våra frågor är relevanta och tillräckliga för att kunna föra en djupare 

diskussion kring bemötandet av nyanställda. Från början hade vi tänkt intervjua ett tiotal 

personer men då många avböjde så blev det totala antalet sex universitetslärare vilket vi 

anser är fullt tillräckligt för att kunna genomföra en analys. Då vi använder oss av en 

kvalitativ forskningsmetod var vi ute efter att få ett fåtal intervjuer, vilket vi anser att vi 

har lyckats med. Vår teoretiska referensram är uppbyggd på relevanta böcker och tidigare 

forskning. Urvalet att endast ta fastanställda universitetslärare bygger på tanken att få en 

jämförbar och överskådlig bild av nyanställningens första dagar. Det vi ser att vi kunde 

gjort för att öka validiteten och reliabiliteten är att tagit med fler institutioner med två 

personer som representanter för båda. Men då vi ser att vi fick med fyra av sex och fick 

dessutom med oss två. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I kapitlet teoretisk referensram behandlas en relevant och intressant teori som handlar 

om organisationskultur. I den har vi valt att ta med några viktiga aspekter som ingår i 

organisationskulturen. Inledningsvis börjar den teoretiska referensramen med 

organisationskulturen som innehåller introduktion och dyrlikt. Sedan behandlas 

gruppsykologin och introduceringen i nya grupper. Avslutningsvis nämns forskning kring 

den sociala kompetensen och kommunikation mellan individer. 

 

3.1 Organisationskultur 

 

I bemötandet ser vi olika aspekter och perspektiv som kan ha eventuell påverkan på 

varandra. På det sättet att bemötandet påverkas av chefen och kulturen kan det ha 

innebörden att den påverkar de anställdas sätt att bemöta den nyanställde.  De perspektiv 

som vi riktar in oss på är organisationen, gruppen och individen för att inte skapa en för 

stor komplexitet i studien. 

 

Eftersom organisationens kultur som finns är immateriell och abstrakt kan det få 

nyanställda att känna sig både vilsna och förvirrade i frågan om vad som gäller på just 

den arbetsplatsen då det kan skilja sig från deras tidigare erfarenheter. Vidare kan vi se en 

förklaring till det här i den komplexa sammansättningen i ordet organisationskultur där 

normer och kunskap kombineras och kan skapa en gemensam verklighetsuppfattning och 

gemensamma värderingar (Bang, 1999). 

   

Dessa värderingar är tankar om att hamna i ett speciellt slutskede i en situation eller att 

bete sig på ett speciellt sätt som ska leda till att det sker positiva och bra saker. Men det 

kan även vara mål och prioriteringar enligt Bang (1999). 

 

Inom organisationen kan även finnas så kallade normer som kan påverka på olika sätt då 

normer enligt Bang (1999) är regler som vuxit fram mellan en grupp människor som talar 

om hur man ska bete sig vid vissa situationer som ska motsvara de värderingar som finns 

i företaget. Normer kan exempelvis vara att man måste knacka på dörren innan man går 

in till någon eller att man måste bete sig på ett speciellt sätt mot någon. 

 

Den huvudsakliga utvecklingen av den organisationskulturen sker över tiden. Men 

organisationskulturen skapar även olika utvecklingsmöjligheter i organisationen. 

Exempelvis när en mentor genomgår ett lärande med den nyanställde så utvecklas 

mentorn själv som person (Lindmark & Önnevik, 2008).  

 

Introduktionen är en väsentlig del inom organisationskulturen för att den nyanställde ska 

lära känna sin omgivning. Genom introduktionen ska den nyanställdes socialisation i 

organisationen leda till att arbetsgruppens effektivitet förbättras. När en nyanställd 

kommer till en organisation lägger han eller hon märke till vissa saker som de andra 

gamla anställda inte lägger speciellt märke till då de har jobbat där länge. Då kan det vara 

bra att få nya idéer av den nyanställde.  Det är även viktigt att introduktionen ska ledas av 
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en fadder eller en mentor som ska presentera organisationens oskrivna regler på 

arbetsplatsen så att den nyanställde ska känna en trygghet i att veta vad som gäller på 

arbetsplatsen (Lindmark & Önnevik 2008) På så sätt blir det väldigt viktigt att alla blir 

involverade i en nyanställning så att den nyanställde ska kunna komma in i 

organisationen (Vargül, 2009). 
 

Den nyanställdes personliga och enskilda kultur och erfarenheter måste ha liknande 

grunder som den som organisationen har då det annars kan leda till en konflikt. Om det är 

för stora skillnader mellan organisationens och den nyanställdes kultur så kommer 

personen i fråga inte att trivas (Vargül, 2009).   

 

Mentorskapet, som är en del av introduktionen är viktig på så vis att den är en 

utvecklingsresurs och ska kunna hjälpa till vid introduceringen av nyanställda. Mentorn 

kan hjälpa den nya att komma in i sina arbetsrutiner snabbare än vad den skulle kunna 

göra på egen hand. En mentor kan vara en ansvarig person på en avdelning eller den 

person som hade arbetspositionen innan denne gick i pension eller fick sluta av en annan 

anledning. Tanken med en mentor är även att denne ska kunna skapa kontaktnät och 

skapa en öppnare och friare organisationskultur (Bang, 1999).  

 

 

3.1.1 Gruppsykologi 

 

När vi inträder på nya arbetsplatser så träffar vi många nya människor som på många sätt 

skapar nya intryck vid bemötandet, och utifrån detta formas också vår personlighet.  

Utöver det så bär alla nyanställda redan på en intuitiv kunskap som bygger på 

erfarenheter om hur man ska bete sig vid ett möte vilket utvecklas i bemötandet. 

Kommunikation finns alltså nedärvt i oss. Vi föds till att samverka med andra. (Svedberg, 

2000) 

 

Då de beteenden och relationer med introduceringen i grupper kan vara både positiva och 

negativa så finns det en viss koppling till behaviorismen, som handlar om att människor 

av naturen försöker att fly från det onda och söker det goda. Då den nyanställde ska 

inträda i en grupp och försöka bli en bra och effektiv del av helheten är det viktigt att 

introduktionen blir bra.  Eftersom en nyanställd självmant tar en anställning så tar man 

även emot och accepterar den kultur, normer och värderingar som finns i en organisation. 

Att bli medlem eller nyanställd i en organisation leder till att man även får acceptera att 

det kommer att ställas krav från de andra medarbetarna på hur den nyanställde ska göra 

och bete sig i olika situationer.  

     Men om det inte skulle fungera så försöker den nyanställde att alltid undvika det som 

inte är bra och inte fungerar. Om det däremot fungerar bra så önskar den nyansställde att 

engagera sig i det som fungerar bra och som lockar. Den här bakomliggande mekanismen 

gör att människor som inte trivs på en arbetsplats inte blir där särdeles länge. En 

omgivning som inte är trivsam undviker man. Där vill man inte vistas. (Svedberg, 2000) 
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Inom grupper som har en stark organisationskultur kan det finnas föreställningar 

angående hur miljön ska verka i gruppen. Det kan även finnas en illusion av utomstående 

med ett sken av stereotypt snitt (Bang, 1999).  Detta betyder att man har förutfattade 

meningar kring hur de utomstående personerna är. Genom att det kan finnas en stark 

kultur så kan det även finns en viss skillnad och delvis en klyfta mellan den så kallade 

grupporienterade inriktningen och den individualistiska riktningen.  

Den individuella uppfattningen angående vissa fenomen kan skilja sig till en viss del 

ifrån den allmänna i gruppen. Det innebär att en enskild gruppmedlem ibland har en 

annan åsikt än gruppen generellt. Konsekvenserna av det kan bli problematiska eftersom 

det då uppstår en spänning och en konflikt mellan två parter. Dock behöver det inte vara 

problematiskt om konflikthanteringen mellan medlemmarna fungerar väl eller om de har 

gemensamma regler för hur sådana situationer ska hanteras. Kanske kan de kompromissa 

och diskutera fram en lösning. (Svedberg, 2000) 

 

Grupper som är täta och har en stark kultur kan det finnas en form av gruppsmitta som 

innebär att man överför känslor och beteenden i gruppen. Då får alla ett liknande 

beteende eftersom alla blir en del i organisationen där alla på många sätt liknar varandra 

genom att de får samma värderingar. Med tiden genomgår gruppen en 

institutionaliseringsprocess där alla medlemmar till slut tänker och handlar på liknande 

sätt. Ett gemensamt, kollektivt medvetande som får på sikt innebörden att det finns ett 

kollektivt samvete, vilket innebär att personerna inom gruppen får liknande uppfattningar 

om hur man ska reagera på olika saker. Den som kommer ny till gruppen kan 

indoktrineras och få samma beteende. Om personen är stark kan han eller hon istället 

bidra till att bryta och luckra upp de rutiner och standarder som har växt fram och 

förändra gruppen (Svedberg, 2000). 

 

En viktig del i organisationen är ledningen då dess främsta funktion är att se till det stora 

perspektivet och få organisationens interna liv och externa krav att fungera ihop. Med det 

här vill man att hela gruppen ska kunna nå upp till en meningsfull helhet som även gör att 

en grupp kan bevara sin identitet som gruppen innehar (Svedberg, 2000). 

 

Det är av stor vikt att all ny personal ska bli integrerade i företaget så fort som möjligt. 

Detta för att kunna skapa en gemenskap i gruppen som den nyanställde befinner sig i. 

Behovet av gemenskap ökar ju större organisationen är. Om den nyanställde blir bra 

introducerad ökar motivationen att ta del av den kulturen med inneboende värderingar 

och normer. Genom att en organisation från början tar ansvar för att introducera den 

nyanställde från första början kan det bli en trivsam miljö inte bara för den nyanställde 

utan även för de övriga medarbetarna (Vargül, 2009). 

 

Organisationen och den enskilda individen måste ha liknande erfarenheter och kultur då 

det annars kan leda till att det blir konflikter dem emellan och den nyanställde kommer 

inte att trivas (Vargül, 2009). 
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3.1.2 Social kompetens 

 

Eftersom vår rapport främst syftar till att undersöka hur bemötandet av en nyanställd kan 

gå till har vi även kunnat koppla samman bemötandet med en viktig aspekt som skapar en 

bättre kommunikation, nämligen social kompetens. För att den nyanställdes bemötande 

av övrig personal och chef ska kunna fungera på ett bra sätt så krävs det att var och en av 

dessa personer ska ha en så kallad social kompetens. Ordets definition är enligt 

nationalencyklopedin ”förmåga att umgås och kommunicera med människor i ens 

omgivning på ett sätt som befrämjar den sociala samvaron. Hög social kompetens anses 

vara värdefull i t.ex. skola och arbetsliv” (www.ne.se, 2010a). Av citatet att bedöma är 

alltså begreppet en väsentlig del i vår vardag. I vårt fall är den väsentliga delen mötet 

mellan den nyanställde och chef med övrig personal inom en arbetsplats. Den sociala 

kompetensen underlättar kommunikationen mellan personerna som ska träffas och umgås 

med varandra.  

 

Man behöver ingen social kompetens vid mötet med en nära anhörig eller med sina 

vänner, barn och kärlekspartner, eftersom dessa inte är ”okända” för en själv. Bland sina 

nära och kära är ”man som man är”, dvs. man behöver inte uppträda eller uppföra sig på 

ett visst sätt som visar artighet eller likande, eftersom de nära personerna känner till en 

själv och vet hur man är. Därför kan man inte ha social kompetens vid mötet mellan ”de 

kända” (då de har tillträde i ens egen privata territorium) utan här handlar social 

kompetens snarare om mötet mellan ”de okända” eller ”de andra” som man för det mesta 

träffar på offentliga platser men även exempelvis på fester, i skolan eller på arbetsplatsen.  

      

Nu när vi lever i ett modernt samhälle så möter vi mycket mer okända än då vi levde i 

jordbrukssamhället eller nu på landsbygden då byn är så litet att nästan alla känner 

varandra även på den offentliga platsen. Dagens moderna samhälle har skapat ett 

levnadssätt för oss som gör att den sociala kompetensen mer och mer behövs, eftersom 

idag kan vi inte tänka oss att bo kvar på ett och samma ställe livet ut eller att umgås med 

bara de som man känner. Härmed kan man säga att människan är för det mesta utelämnad 

åt ”de andra” än förr i tiden (Persson, 2010).  

 

Vi nämnde tidigare att en person har ett personligt territorium där nära personer har 

tillträde till, menar författaren Persson (2010) att det personliga territoriet består av två 

delar vid mötet med ”de andra” - det rumsliga och det informationsmässiga territoriet. 

Det rumsliga betyder att personen är i ett personligt rum som är byggd av gränser och 

dessa blir uppenbara när någon annan tränger sig in i rummet genom att exempelvis göra 

så att personen känner obehag. Inom det informationsmässiga territoriet menar författaren 

att ”individen etablerar ett informationsreservat som utgörs av den uppsättning fakta om 

sig själv som han eller hon kontrollerar kunskapen om i närvaro av de andra”.  (Persson, 

2010, s.111-112) 

 

Persson lyfter fram Goffmans teorier om att när en person som befinner sig i andras 

närvaro är ganska så sårbar av sig och inte bara det utan individen kan också vara farlig 

om den inte kontrollerar sig själv. När individer kommer plötsligt i närheten av varandra 

så försöker man dra in andra personer i samtalet när man i själva verket exempelvis 
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avskyr denna person eller så går man över till den andres territorium där bara nära 

personer har tillträde till. Man vill då visa hänsynslöshet för den nuvarande 

sammankomsten.  

      

Den farliga sidan av individen kan skada personer och förstöra saker i sin omgivning. Det 

kan vara sådana personer som exempelvis självmordskandidater eller tränade sabotörer. 

Dessa två aspekter skulle inträffa om vi skulle upphöra att vara gentleman, enligt Persson 

som lyfter fram Goffmans teorier i sin bok. Med andra ord menar han att om vi inte är 

snälla mot andra och respektlösa mot andra som vi kanske inte känner så skulle man som 

person vara både sårbar och farlig. Därför behöver en person som möter ”de andra” vara 

försiktig och känna att han eller hon kan lita på dem. Här kräver samspelsordningen 

försiktighet och tillit. Personer som möter varandra för första gången så försöker de 

genom övervakning av varandra hitta tilliten. Efter att man har hittat tilliten till varandra 

så betyder det att de uppvisar sin normalitet för varandra.  

      

Om vi återgår till begreppet social kompetens så har det blivit upptäckt att den innehåller 

två andra viktiga aspekter. Relationsaspekten och gruppaspekten. Författaren har valt här 

att endast beröra gruppaspekten vilket vi också gör.  

      

Inom gruppaspekten krävs det att en person ska kunna sammansmälta i gruppen och 

anpassa sig i den. Denna anpassning är nästan samma sak som att stå ut med och hantera 

grupptryck. I dagens arbetsliv förstår vi att det är viktigt med grupparbete eftersom nästan 

alla anställda är mer eller mindre beroende av varandra. Författaren menar att grupptryck 

är inte bara negativt utan den kan vara ganska så värdefull och ge positiva resultat. Den är 

respektabel med tanke på att den har möjligheten att förbättra individens prestationer 

bland annat i arbetslivet. Detta positiva grupptryck kan exemplifieras med ett litet barn då 

den vägrar äta sin mat hemma vid köksbordet som mamman har serverat medan den äter 

livligt och glatt på dagiset eller skolan. Genom exemplet kan man förstå hur värdefull 

verkningsgrad ett grupptryck kan innefatta. (Persson, 2010) 

 

Om vi återgår till definitionen av ordet social kompetens så kännetecknar den en persons 

förmåga att hantera relationer mellan sig själv, de andra och samhället. Den sociala 

kompetensen handlar om uppvisandet av känslorna inför andra personer, men den har 

sina egna ”visningsregler” som talar om inför vem och var man kan visa dessa känslor. 

Vi människor som har det lättare att visa våra egna känslor, är i själva verket ganska 

dåliga på att ta emot eller möta andra personers känslor.  Å ena sidan kan man undra 

varför är det så viktigt och varför ska man över huvud taget visa sina känslor för andra 

personer?   

 

Som vi nämnde tidigare så är ”de andra” okända. Dessa kan vara en grupp, en person 

eller flera olika och nya personer. De andra har olika förväntningar på oss, till exempel 

att vi ska vara trevliga och respektfulla mot dem, då kan man i detta fall, inte vara som 

man är. 
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3.1.3 Kommunikation  

 

 

Kommunikationen vid bemötandet av den nyanställde utgör en viktig del vid mötet 

mellan parterna nyanställd och chef med övrig medarbetare. En lyckad kommunikation 

bidrar till att bemötandet blir bra.  I detta avsnitt kommer det att presenteras främst om 

vad begreppet kommunikation innebär samt vilka olika delar den kan innehålla.  

 

Begreppet kommunikation betyder ”att göra något tillsammans” eller ”att ha kontakt med 

någon”, och ordet kommer ursprungligen från latin där den heter communicare. Den kan 

användas utifrån flera olika perspektiv exempelvis personliga samtal med en/flera 

personer eller masskommunikation. Alla kan vi kommunicera oavsett i vilket stadium 

som man befinner sig i livet. Till och med ett litet spädbarn som inte förstår mycket, även 

den kan kommunicera eftersom när den skriker så förstår den vuxne att antingen är barnet 

hungrigt eller så har den ont någonstans. Den talar om för oss att den vill något och vi 

försöker hitta en lösning genom att trösta osv. Den kommunicerar med oss utan ord men 

ljudet av skrikandet räcker för att det ska kallas för en kommunikation då den vuxne i sin 

tur berörs av barnets skrikande (Eide, 2008).  

 

En annan författare beskriver kommunikation som ”en verksamhet som äger rum mellan 

två eller flera personer, vilket är detsamma som att säga att den är ömsesidig”. 

Kommunikation som baseras på ord kallas för verbal kommunikation eller även digital 

kommunikation och det har ingen betydelse om den sker med hjälp av tal eller skrift. Den 

verbala kommunikationen är kanske många gånger för enkelformad exempelvis vid 

känslouttryck. Att säga till någon ”du är som en ros” innehåller mycket mera bilder och 

beskrivning på ett bättre sätt än att man skulle försöka beskriva med vanliga ord om vad 

som menas med det. Att beskriva något utan bilder eller med bilder är båda delar en 

verbal kommunikation men om känslorna ska bli lättare att uttrycka med hjälp av ord så 

borde man göra det mera livligt genom att beskriva något. Då uppfattar den andra parten 

känslouttrycket på ett bättre sätt.  

 

Det språk som är icke-verbal är analogt. Om vi tar som exempel utifrån en arbetsplats där 

chefen säger följande till sina anställda: ”här vill jag att alla ska säga vad man tycker”. 

Men detta behöver inte betyda att han eller hon faktiskt menar det utan, här 

avgör/avslöjas hans verkliga uppfattning med hjälp av andra signaler så som 

ansiktsuttryck, kroppshållning, tonläge osv. Dessa analoga aspekter lägger medarbetarna 

främst märke till eftersom som människa har man en tendens till att följa icke-verbala 

meddelanden. Det analoga språket betraktas även som ålderdomligt än det verbala 

språket och en till orsak om varför människan först lägger märke till det analoga språket 

är att det är enklare att ljuga verbalt. (Engquist, 2003) 
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Vi människor är alla olika med allting, vi tänker annorlunda i olika situationer, vi agerar 

olika och vi till och med klär oss på olika sätt. Detta betyder att var och en av oss har sin 

egen verklighetsbild. När vi exempelvis samarbetar med varandra så gäller det då att man 

ska kunna förstå den andra partens verklighetsbild så mycket som möjligt. Två eller flera 

personer som väl har försäkrat sig om att de har uppfattat varandras verklighetsbilder så 

har de genomgått en kommunikation med varandra. De har kommunicerat med varandra, 

dvs. de har gjort något gemensamt. Med detta menas inte att åsikterna ska vara likartade 

utan det handlar bara om att kunna förstå varandras bilder av verkligheten och därmed 

kunna godkänna den. Både samtalsparter ska tänka på följande sätt ”jag har förstått dig 

som du vill bli förstådd…”. På detta sätt skapas inte bara en kommunikation utan också 

fungerar den väl mellan samtalsparterna.  

 

I de olika faserna som ingår i en kommunikation kommer först verklighetsuppfattningen 

sedan personernas uppfattning av verkligheten och till sist varje persons berättelse om sin 

egen uppfattning av verkligheten. Men de olika faserna kan innehålla felkällor på så sätt 

att människor i allmänhet kan återge bilderna på ett felaktigt sätt, vilket antingen sker 

medvetet eller omedvetet. Det är inte konstigt att två personer som har sett en och samma 

olycka beskriver situationen på olika sätt av händelsen. Personernas objektiva verklighet 

är här att båda har sett samma händelse men att var och en berättar sin egen subjektiva 

verklighet (Engquist 2003). 

 

För att dessa missförklaringar inte ska uppstå kan man när man kommunicerar med 

varandra, be den ena parten att beskriva hur saker och ting är istället för att personen ska 

förklara. Vid beskrivningen ger personen en bild av sina tankar men att förklara saker 

kan låta som en uppmaning, som en anklagelse kanske med meningen ”varför tycker du 

på det viset?”. Ber man personen beskriva så kan det dyka upp andra kringfrågor som 

man vill ställa och på det sättet tar man reda på alltmer och den förvrängda bilden klarnar 

en aning. Beskrivningen själv kan innehålla frågor som ”vill du berätta för mig hur du ser 

på…” eller hur tänker du om…”. Dessa frågor är mer produktiva än ”varför tycker du 

det?”. Genom beskrivningen av olika händelse förenklas på detta sätt kommunikationen 

och feltolkningen av verklighetsbilden och generellt är människor mer villiga att 

samarbeta när någon ber de att beskriva än att man ska uppmana dem att förklara, menar 

Engquist (2003).  

 

I begreppet kommunikation ingår många olika delar. Man kan diskutera ämnet utifrån 

icke-verbal kommunikation, professionell kommunikation och mycket mera. En annan 

del i den ingår empatin. Precis om kommunikationen generellt har även empatidelen en 

viktig betydelse för kommunikation och bemötande. Nedan har vi valt att ta med en liten 

del av begreppets beskrivning. 

 

Empati betyder att förstå andra människor, att sätta sig in i andras tillstånd, lyssna och 

förstå. Begreppet kommer från det grekiska empatheia som betyder medkänsla, 

inkännande, eller inlevelse. Empati är en grundläggande och viktig del inom 

kommunikationen som öppnar vägen för ett bra arbete framför allt inom det sociala fältet 

och speciellt inom den professionella kommunikationen som man använder inom 

arbetsplatsen.  
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     Det finns emellertid två typer av empati – affektiv och kognitiv. Den affektiva 

förutsätter inkännande och upplevelse av en annan persons känslor medan den kognitiva 

är att sätta sig in i hur det är att vara den andra individen och han eller hennes 

uppfattning, och enligt författaren Eide (2008) som citerar Nerdrum kan affektiv och 

kognitiv empati förklaras även på följande sätt: ”affektiv empati förutsätter en 

upplevelsemässig passivitet som släpper igenom signalen från motparten in till och 

igenom sig själv, medan kognitiv empati i högre grad är en viljestyrd och aktivt 

koncentrerad handling som är beroende av fantasi, intelligens och minne…”  (Eide 2008, 

s. 30). 

 

3.2 Teoretisk sammanfattning 

Det som tas med ur teorikapitlet är bland annat hur den personliga kulturen fungerar 

tillsammans med den organisatoriska men även med den som finns inom gruppen. 

Organisationskulturen innehåller som nämnts tidigare i teorin normer samt värderingar 

som kan påverka bemötandet då det är oskrivna regler om hur man ska utför vissa saker. 

Ur analyssynpunkt finns det även vikt i introduktionen med den tillhörande mentorn då 

det poängteras av flera författare att det har avgörande betydelse i den nyanställdes chans 

att få komma in i företagets kultur och grupp.  

 De punkter i den sociala kompetensen som kommer att tas upp i analysdelen är mötet 

mellan ”de okända” som träffar varandra för första gången, nämnd av 

nationalencyklopedin ska man ha en högre social kompetens för att saker och ting ska 

fungera på ett bra sätt, den respekt som ingår i den sociala kompetensen. Det kommer 

även att analyseras det personliga territoriet som var och en av oss har, den normalitet 

som vi har för varandra samt personens förmåga att kunna hantera relationen mellan sig 

själv, de andra och samhället.  

 

Från kommunikationsdelen kommer det att tas upp följande punkter i analysen: 

 Förståelsen av de två personers verklighetsbilder som kommunicerar med 

varandra 

 Två personer kan förklara en och samma situation på helt olika sätt därför är det 

viktigt att man ska beskriva en händelse istället för att förklara  

 Empatin med dess två delar - kognitiv och affektiv.   
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4 EMPIRI 

I kapitlet empiri uppdagas hur de olika respondenterna har svarat på de olika frågorna 

författarna har ställt. Respondenternas namn nämns inte för att bevara de enskilda 

respondenternas sekretess då författarna ser att sekretessen ökar säkerheten för att 

uttrycka sig kritiskt. Kapitlet inleds med en mindre sammanfattning av organisationen 

som studerades. 

 

4.1  Inledande beskrivning 

På högskolan i Borås arbetar lärare inom olika pedagogiska områden med inriktningar 

som ekonomi, bibliotek, pedagogik, ingenjörsamt textil. De anställdas antal uppgår till 

650 anställda (www.hb.se, 2010a). De yrkesgrupper som finns representerade där är 

bland annat lektorer, universitetsadjunkter, forskare och administratörer. Lärosätets 

huvuduppgifter är naturligtvis att bedriva pedagogiskt arbete för att utbilda studenter men 

också att bedriva forskning inom de ämnesområden som finns på skolan.  

 

Den gemensamma vision och det mål som organisationen strävar efter är att vara ett så 

kallat professionsuniversitet (www.hb.se, 2010e). Utbildningarna ska motsvara 

arbetsmarknadens krav. Högskolans verksamhet ska inte vara isolerad utan ha samarbete 

med externa parter. Skolan marknadsför sig också genom att visa att många studenter får 

arbete efter att ha läst där.  

 

Högskolan i Borås består av följande sex institutioner: Biblioteks- och 

informationsvetenskap (BHS), Institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA), 

Ingenjörshögskolan (IH), Institutionen för pedagogik (PED), Textilhögskolan (THS) samt 

Institutionen för vårdvetenskap (VHB) (www.hb.se, 2010f). Inom de här ämnesområdena 

finns ungefär 15 000 studenter som läser dels enskilda kurser och dels hela utbildningar. 

 

Organisationen består också av tre nämnder samt fyra olika hjälpresurser (www.hb.se, 

2010f). Rektorn och styrelsen är de ledande organen. De tre nämnderna är Forsknings- 

och utbildningsnämnden (FOU), Lärarutbildningsnämnden (LUN) och Nämnden för 

konstnärligt utvecklingsarbete (NKU). Hjälpresurserna består av Gemensamma 

förvaltningen (GF), Bibliotek & läranderesurser (BLR), Högskolegemensamma 

centra/Arbetsenheter (HC/AE) och Centrum för lärande och undervisning (CLU). Nedan 

visas ett organisationsschema över de olika avdelningarna.  
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Figur 1: Organisationsschema för Högskolan i Borås (www.hb.se) 

 

Varje år anställs ungefär 50 personer vid Högskolan i Borås (Högskolan i Borås 

årsredovisning 2009).  Då är alla olika yrkesgrupper inräknade. De senaste tre åren har 

totalt 45 universitetsadjunkter/lektorer/professorer rekryterats som arbetar med att 

undervisa studenter på heltid. 

 

4.2 Intervjusvar  

4.2.1 Första arbetsdagen  

Samtliga intervjurespondenter tyckte att de fick ett väldigt bra, positivt och proffsigt 

bemötande den första dagen. Mängden proffsighet som de upplevde varierade en del och 

skilde sig på punkter som mängden information, rundvandring samt presentation.  

 

Tre av respondenterna hade fått hem ett brev med schema samt tider då de nyanställda 

skulle befinna sig på högskolan med och träffa sin utsedda handledare eller chef. De 

övriga hade fått en tid sedan innan av chefen då de skulle träffas nere vid entrén eller 

varit på besök tidigare och visste vart de skulle. I samband med det första mötet med 

chefen eller handledaren så fick alla intervjurespondenter möjligheten till att gå på en 

rundvandring med sin närmaste chef eller med sin utsedda handledare där de gick 

omkring på institutionen och dels hälsade på .  

 

De flesta av respondenterna hade även fått mycket praktisk information om hur man ska 

göra vissa saker på högskolan som exempelvis sjukanmälningar och var även och hälsade 

på hos sjuksystern. Däremot fick två av våra respondenter ytterst lite information som de 

själva tycker hade varit bra att haft.  

 

Av sex intervjurespondenter var det två som hade fått en uttalad handledare. De övriga 

hade antingen inte fått någon uttalad handledare eller fick om så behövdes hjälp från den 

närmaste chefen. Men samtliga respondenter upplevde att de var väntade genom att både 

handledaren eller chefen var på plats men även de övriga anställda hälsade och hade de 

ganska bra kunskap om vilka de nyanställda var. 

 

Två av respondenterna fick även tid att prata med sina föregångare innan de tog över. De 

gick igenom de olika ansvarsområden som deras positioner innebar och deras 

övergripande arbetsuppgifter. 
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Fyra respondenter hade närvarat på en av de introduktionsdagar som hölls speciellt för de 

nyanställda och hålls cirka 2 gånger per år. Av dessa fyra intervjupersoner var det två 

som uttryckte det som att det var ”förskräckligt tråkigt” samt att det var plottrigt och 

mycket av den information som gavs borde ges ut internt och skötas via institutionen. 

Den fösta intervjupersonen beskrev introduktionen för nyanställda som ”femton personer 

som är i ett rum med en föreläsare som stod och matade ut information ”. Medan de två 

andra som hade närvarat vid introduktionen däremot ansåg att det var väldigt mycket bra 

matnyttig information där de fick dels praktisk information men även den juridisk. Men 

det visade enligt dem på hur professionell arbetsgivaren är. 

 

Under introduceringen av de nyanställda upplevde  en av respondenterna att det var svårt 

att bitvis förstå sina kolleger samt att hitta ibland då de använde sig dels av en mängd 

förkortningar som fanns dels på lokaler men även i deras kursplaner. För en annan 

respondent  fanns det stora krav på att kunna datorsystem samt de program som fanns på 

högskolan. Respondenten tyckte att det kanske var lite för höga krav i tanke på att hans 

tidigare arbetsplats inte hade samma mängd datormognad.  

 

4.2.2 Bemötandet från de övriga anställda  

 

Samtliga personer som blev intervjuade anser att de fick ett bra bemötande av sina 

kollegor. Alla utom en tycker till och med att det var väldigt bra och att övrig personal 

var mycket trevlig. Vissa medarbetare kunde vara lite reserverade till en början men de 

var vänliga berättar en av respondenterna. De hade varit vänliga mot vår 

intervjurespondent då denne även nämner att det på hennes avdelning hade 

uppmärksammats att en ny medarbetare tillkommit och hon välkomnades varmt.  

 

Endast en av våra intervjurespondenter anser att bemötandet från övrig personal endast 

var ganska bra. Kollegorna var trevliga och pratade med henne. Alla tog dock inte 

kontakt men eftersom hon är en utåtriktad person brukar hon själv ta initiativet att hälsa 

på nya människor som hon möter. På avdelningen hölls också ett gemensamt möte där 

den nyanställda fick presentera sig för sina kollegor.  

 

Även en annan respondent är nöjd med bemötandet från övrig personal. Kollegorna 

tyckte att det var roligt att få en ny medarbetare. När de talade med henne nämnde de 

ibland hennes föregångare, det vill säga den person som hon ersatt. Hon kände då att hon 

var tvungen att leva upp till det som han eller hon hade gjort. Respondenten upplevde 

alltså ett krav på att hon var tvungen att arbeta minst lika bra. Om kollegorna också 

tyckte det är hon inte säker på. Det kanske bara var en inre känsla som hon hade. Dock 

var det ändå en barriär mellan henne och de andra anställda som påverkade bemötandet 

och trivseln.  

 

Två av intervjupersonerna tar båda upp problematiken med att de som redan arbetar i 

organisationen kan känna konkurrens från den som är nyrekryterad. Den nya kollegan 

kan ha kompetenser, erfarenheter eller personliga egenskaper som ledningen värderar 
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högre än de andra anställdas kunskaper och karaktärsdrag. Kanske vill chefen till och 

med byta ut den nya personen mot någon av de andra arbetarna. Det här är ett känsligt 

område. En av dessa menar att det nog är lättare att bli nyanställd om tjänsten endast 

varar en kortare tid som till exempel ett vikariat. Då behöver inte medarbetarna känna sig 

så hotade eftersom vikarien troligtvis inte kommer att arbeta kvar. På samma sätt kan det 

vara när en något äldre person nyanställs. Han eller hon kommer att gå i pension inom en 

tid och är inte heller någon man behöver anstränga sig för att tävla mot.  

 

Slutligen menar en av de intervjuade universitetslärarna att en av anledningarna till att 

bemötandet känns bra är just att det inte blir någon konkurrens mellan den nyanställde 

och den övriga personalen. Han upplevde själv ingen sådan stämning och det var bland 

annat därför som mottagandet kändes trevligt.  

 

4.2.3 Förväntningarna 

 

Tre av sex av våra intervjurespondenter tyckte att bemötandet på den nya arbetsplatsen 

hade varit bättre än de hade förväntat sig eftersom det som var förvånande var den 

avgörande faktorn att vilja hjälpa till och viljan att kontakta och presentera sig för den 

nyanställde och vänligheten bland de anställda.  

     Ens egna förväntningar beror sedan även på vilken organisationskultur som man har 

jobbat på vid tidigare anställningar. Läraryrket är ett ganska ensamt jobb eftersom lärarna 

mest har kontakt med studenter vid olika föreläsningstillfällen men många av våra 

intervjurespondenter tyckte ändå att när de började där kändes det som att man direkt 

började jobba i en stor grupp och efter bara två veckor kände en av dem nyanställde alla 

inom sin institution där det jobbar ca 100 personer.  

 

Resten av intervjurespondenterna tyckte att bemötandet inte hade varit någon 

överraskning att det blev som det blev eftersom man hade varit med om både bra och 

dåliga saker i tidigare anställningar. En annan anledning till att bemötandet inte hade varit 

som en överraskning är att en av respondenterna hade haft en vän som tidigare hade 

jobbat på högskolan i Borås och genom vännen hade man fått erfarenheterna om vad som 

väntade. Respondenten hade även kunskap om att hennes är ett ganska så ensamt yrke 

eftersom man jobbar mycket självständigt som tidigare nämnts och att det tyckte just 

denna respondent att det inte var så bra men att det inte var katastrof heller därför att man 

var förberedd på det hela.  

 

När det gäller förväntningarna inför själva introduktionsutbildningen för alla nyanställda 

då många av våra intervjurespondenter hade gått, var dessa inte så höga med tanke på att 

man kanske inte riktigt förväntade sig att den kunde innehålla vissa tråkiga delar. Mycket 

av den hade varit bra exempelvis den juridiska delen men en del saker hade känts lite 

meningslöst. Informationen hade blivit lite splittrad eftersom man hade fått information 

om olika saker. Vissa delar kunde ha sköts av varje institution själv exempelvis 

arbetsmiljö.  
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4.2.4 Viktiga punkter för bemötande  

 

Relationen inom organisationen mycket viktig. Om det exempelvis finns olika 

grupperingar bestående av ett antal personer så är det till viss del svårt för den 

nyanställde att känna sig välkommen och väntad av alla eftersom grupperingar bland 

personalen skapar splitting mellan dem.  

     En annan respondent tycker att man ska ta första steget första dagen. Det hade varit 

helt acceptabelt det som de övriga medarbetarna och chef har presterat men då kanske 

man borde fokusera på att se till att den som kommer till en ny arbetsplats får också 

någon att hålla i handen i det dagliga arbetet så att det hela blir mer välplanerat om vart 

man är på väg. Man ska ta hänsyn till den nyanställde utifrån påtagliga bevis för att de 

övriga anställda ska tycka att det är viktigt och roligt att den nya är på plats och att alla 

ska veta om att den nyanställde ska komma till organisationen så att man är förberedd. En 

annan tycker att nyfikenhet på den andra människan generellt öppnar vägen för ett bra 

bemötande och dessutom öppenhet och att man kan skoja mycket mer varandra från 

första början så att det ska kännas mera roligt.   

 

Synliggörandet är också viktigt. Det att man blir sedd direkt när man kommer till 

arbetsplatsen och även innan man kommer till arbetsplatsen att man får ett brev 

hemskickat som talar om vad som komma skall under den första dagen. Det är även 

viktigt att den nyanställde ska presenteras för hela organisationen någon gång under de 

närmaste dagarna så att inte mycket tid går till dess, för då kan risken vara stor att 

presentationen blir uppskjuten till senare och då kanske inte alla anställda känner den nya 

som har börjat jobba där.  

     Sist men inte minst är att det sociala bandet ska kopplas på från båda parter vid mötet 

med varandra dvs. att inte bara den nyanställde ska ta initiativet att umgås och prata med 

de andra eller tvärtom att inte bara de övriga personalen ska koppla det sociala bandet. 

Det ska vara ömsesidigt för att bemötandet ska bli bra och fungera.  

 

Sedan är det viktigt att chefen har empati för sina anställda. Den sista av våra 

intervjurespondenter hade efter att ha varit anställd på högskolan i ett antal dagar brutit 

armen och var tvungen att vara sjukskriven ett tag. Men hennes chef tyckte inte att det 

var någonting störande därför att alla kan råka ut för sådana händelser när som helts. 

Detta hade förståelse för och han var väldigt empatisk och tyckte att det var okej. Efter 

sjukskrivningen kunde ju respondenten  fortsätta att arbeta. 

 

4.2.5 Bemötandets påverkan  

 

Samtliga utav intervjurespondenterna anser att det bemötandet som de fått påverkar dem 

positivt på många sätt då de trivs på arbetsplatsen. 

   Dem första respondenten ser att bemötandet påverkar henne på många sätt men hon ser 

även att om det inte hade varit så positivt bemötande skulle hon inte trivas särdeles bra på 

arbetsplatsen. Främst så ser hon att det inte bara behövs ett gott bemötande från de övriga 

anställda utan även från studenterna då det är med dem hon arbetar mest.  
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En annan respondent upplevde att ett bra bemötande gjorde att det blev lättare att ta 

motgångar om man vet att man ändå är uppskattad. Vilket innebär att om man trivs så har 

man större överseende ifall något negativt händer.   

 

Bemötandet har haft en klar effekt på respondenternas situation då man blev presenterad 

och visad till den grupp av kollegor som man skulle tillhöra till och därmed kom man 

snabbt att bli en del i gänget vilket fortfarande är så. Att man lärde känna sina kollegor i 

början finns det därför nu en trygghet med det, vilket speciellt märks vid tuffa och 

stressiga dagar.  

     En annan respondent menar att eftersom bemötandet i hennes fall har varit väldigt bra 

så har den påverkat hennes nuvarande arbete på sättet att hon vet hur hon ska hantera det 

ensamma jobbet samt relationen med studenterna 
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5 ANALYS 

Analyskapitlet delas upp i två olika delar, ett som är inriktat mot organisationskulturen 

samt gruppsykologin. Den andra delen handlar om den sociala kompetensen samt 

kommunikationen. I denna del av rapporten kommer det att diskuteras och analyseras 

intervjurespondenternas svar samt koppla ihop dessa med olika teorier som tagits upp i 

den teoretiska referensramen. Det kommer bland annat att föras en diskussion kring 

varför det blev som det blev för alla intervjurespondenter dvs. varför de eller vissa av 

dem blev dåligt bemötta, vilka olika aspekter det var som kunde ha förhindrat exempelvis 

det dåliga bemötandet m.m.  

 

5.1 Bemötandet ur ett organisatoriskt och gruppsykologiskt 
perspektiv 

 

Alla intervjurespondenter har benämnt att de såg det som en fördel i att ha tillgång till en 

mentor som kunde hjälpa till att få den nyanställde att komma in i vardagslunken. 

Resultatet av intervjuerna däremot visade att fyra av sex intervjurespondenter inte har 

haft någon tillgång till någon mentor eller handledare som har följt med dem de första 

dagarna. Även om de har haft tillgång till sin chef den större delen av tiden om det skulle 

vara några problem så fyller de inte samma funktion som en handledare som befinner sig 

i närheten och visar på hur saker och ting fungerar. 

 

Vi kan se att i vår teoretiska referensram att Lindmark och Önnevik menar att det finns en 

klar fördel att ha det då det ska kunna leda till att den nyanställde blir mer effektiv och 

kommer snabbare in i verksamheten. Även Bang(1999) menar att mentorskapet är viktigt 

och är en relevant del i introduceringen för att den nyanställde ska kunna bli en del av 

verksamheten snabbare. Dessa två argument är relevanta då vi själva anser att mentorerna 

är en viktig del i verksamheten. Då det finns en säkerhet i att kunna ha tillgång till en 

handledare som kan visa hur det verkar på en arbetsplats och hjälper till att få den 

nyanställde att känna sig mer som hemma. På sätt och vis är det inte bara mentorn som 

ska hjälpa den nyanställde att förstå de normer och värderingar som finns på 

arbetsplatsen utan som vi även nämnt i den teoretiska referensramen så finns det även en 

fördel i att alla blir involverade i anställningen (Vargül, 2009). 

 

Två personer pratade om att det var som att lära sig ett helt nytt språk när de började på 

högskolan. Det som skilde sig var att den ena upplevde att det var svårt att förstå de 

övriga anställda då de använde sig av förkortningar och lokalbeskrivningar som hon inte 

var van vid vilket gjorde att det kändes svårt att kommunicera och förstå vad de menade i 

början. Det kan kopplas till att organisationskulturen bygger på att organisationen 

högskolan i Borås är uppbyggd på det viset att det finns mängder av olika interna ord och 

förkortningar. Den andra personen menade att det var svårt i början då det fanns i 

organisationen en datormognad med en mängd olika krav på att kunna de olika 

programmen då även det innehåller olika förkortningar och uttryck som måste förstås för 

att kunna använda, vilket blev även det som ett nytt språk att lära sig.  
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Respondenterna tyckte att det är ett helt nytt språk. Här ser vi en koppling till Bang(1999) 

som menar att organisationens kultur är abstrakt och svårfattlig och att den kan sitta i 

väggarna. Förkortningar och interna ord som för utomstående inte har någon som helst 

betydelse i deras omgivning och kan snarare uppfattas som ett organisatoriskt språk. Det 

organisatoriska språket finns även det i väggarna, bokstavligen. Struktureringen av 

lokaler på högskolan är även den en komplicerad faktor då det används 

sifferkombinationer tillsammans med bokstavskombinationer. Svårigheter i att förstå 

varandra och miljön skulle kunna motverkas genom att mentorn eller eventuellt chefen 

skulle kunna visa även vart de lokaler man använder oftast finns samt ge en viss 

genomgång om vad ord och förkortningar betyder på den specifika arbetsplatsen.     

 

I huvudsak finns det två olika former av introduktion, en som är precis i början av 

anställningen som består av introduktionsdagar eller vecka som hålls av mentorn eller 

närmaste chefen där de blir introducerade och presenterade på deras institution. Däremot 

varierar mängden dagar och informationsinnehåll beroende på vilken del av högskolan de 

hamnar på. En universitetslärare hade fått en bra introduktion i verksamheten av sin chef 

samt mentor som varade en vecka medan en annan intervjurespondent fick tre dagars 

introduktion och fick ingen praktisk information kring hur man skulle göra vissa saker.  

 

Sedan finns det även introduktionsdagar för nyanställda ca två gånger om året som riktar 

in sig på att informera de nyanställda om praktiska saker som har med arbetsmiljön att 

göra.  Tre av sex har besökt dessa introduktionsdagar och åsikterna kring denna fråga var 

varierande. Två av tre ansåg att det var en ytterst tråkig tillställning som kändes spretig 

och hade tendensen till att ta upp information som borde hanteras av institutionen. Men 

den var även bitvis intressant och innehöll bra information så blev det inte perfekt 

informationen blev för mycket. Den tredje personen som hade gått på kursen hade till 

skillnad mot de två tidigare nämnda tyckt att det var en mycket bra och givande 

introduktion då det gavs en mycket bra information som hade exempelvis en juridisk och 

en mer praktisk natur.  

 

Den gemensamma åsikten kring introduktionerna är i stort delade lika mycket som de är 

olika varandra. Kopplingen till teorin ser vi i Lindmark och Önnevik som menar att det är 

viktigt att introduktionen blir så bra som möjligt för den nyanställde för att även här 

kunna med hjälp av sin handledare komma igång. Även Vargül (2009) påpekade att det 

är viktigt att den nyanställde ska bli så bra integrerad som möjligt då det ska kunna leda 

till att den nyanställde blir intresserad och engagerad i att komma igång och bli en del av 

den gemensamma kulturen. Vargül menar även att det är viktigt just med organisationens 

introduktion för att på så sätt leda in den nyanställde på inriktningen att börja socialisera 

sig med de andra på arbetsplatsen. Det här för att skapa en gruppkänsla och en 

sammanhörighet med de andra i gruppen eller institutionen.  

 

Viktig information som är ett måste för alla att kunna borde teoretiskt sett vara den första 

som varje person som kommer in i organisationen borde få lära sig. I de flesta fallen har 

det varit så, men i ett av fallen var det en bristvara, speciellt då den informationen kom 

först ett halvår senare. Genom att ha en struktur och en standardiserad form skulle det 

kanske ha kunnat bli bättre. Samtidigt är det en pedagogisk verksamhet som har i första 
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hand studenterna och forskning i syfte, då kanske det borde finnas en utomstående del i 

organisationen som kunde ta hand om den nyanställde på ett sådant vis att den fick en bra 

introduktion samtidigt.  

 

Alla intervjurespondenter från de olika institutionerna som vi har intervjuat har känt att 

de har fått ett väldigt bra och trevligt bemötande av gruppen. Även om det delvis kunde 

uppfattas som en ganska reserverad stämning från vissa medarbetare. Det kan tyda på att 

gruppen är öppen och mottaglig för att kunna ta emot en ny medlem. Samtidigt i 

intervjuerna har det uttryckts att det inte finns någon direkt arbetsgrupp som är beroende 

av sina medlemmar. Då tenderar organisationskulturen på högskolan i Borås att präglas 

av en kultur där alla arbetar på sina egna projekt. Den här uppfattningen delas av ett 

flertal av våra respondenter och menar att det är ett mycket ensamt yrke med en avsaknad 

av samarbete och att det är en väldigt ensam miljö. Vi kan se att de som inte är vana vid 

den här kulturen blir både konfunderade och irriterade av denna avsaknad av samarbete. 

Detta kan tyda på att grupprelationen antingen är svag då det inte i den dagliga vardagen 

behövs ”grupprelationer”. Den organisationskulturens styrka kan vara en påverkande 

faktor enligt Bang(1999). Risken med att anställa personer som inte har en liknande 

kultur sedan innan kan leda till att man vantrivs och tycker att arbetsplatsen inte alls är 

särdeles bra som Vargül, (2009) påstår. Frågan är då eftersom högskolan är 

professionsinriktad så behövs kanske föreläsare med olika bakgrund och erfarenheter 

vilket teoretiskt sett borde öka kravet på högskolan att skapa en introduktion och ett 

första bemötande som kan göra att de som har en annan privat uppfattning om hur det ska 

vara i verksamheten snabbare kommer in och vänjer sig vid den kultur som finns. 

 

Att bli sedd och få ett bra och intressant bemötande är likheter i de intervjusvar som vi 

har fått fram. Olikheterna i vad man ser som det viktigaste i bemötandet kan vara allt 

ifrån att få ett brev med strukturen på hur det ska se ut i introduktionen med var man ska 

vara vid vilken tid till att ha kontoret iordningställt med dator, skrivbord och liknande. 

Det kan ses som att de nyanställda skulle behöva bevis för att de är välkomna in till 

gruppen då den kan vara som Svedbergs beskrivning av en grupp är att den är väldigt 

strukturerad och kan ha en ”vi och dem”- syn.     

 

5.2 Bemötandet kopplat till social kompetens 

Först och främst ska det kanske nämnas att nästan alla våra intervjurespondenter har 

blivit bra bemötta den första tiden de började jobba på Högskolan i Borås. För en del 

kunde det ändå kanske ha varit lite bättre och för andra kunde det inte varit bättre. Varför 

var det på det viset då? 

 

Anledningen till att vissa av respondenterna blev väldigt bra bemötta och vissa ganska 

bra bemötta kanske beror på vilken grad av social kompetens som var och en av de 

nyanställda samt de övriga arbetarna hade. Som nämnts tidigare i den teoretiska 

referensramen krävs det social kompetens vid mötet mellan ”de okända” dvs. de som man 

träffar för första gången. Bland sina nära och kära ”är man som man är” och någon 

speciell uppförandesätt krävs det inte. Här handlar det alltså främst om hur både den 

nyanställde och de andra som den träffar på den nya arbetsplatsen uppför sig.  
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Två av våra sex intervjupersoner hade blivit väldigt bra bemötta, allt hade varit 

välplanerat och professionellt. De andra blev ”ganska bra” eller ”inte så dåligt” bemötta. I 

teoridelen får vi veta att om man har en högre social kompetens så lyckas saker och ting 

lösas på ett bättre sätt. Kanske var det så att den sociala kompetensen befann sig högt 

uppe hos våra två intervjurespondenter och deras chefer eftersom de hade blivit bemötta 

på ett väldigt bra sätt. Det gäller framför allt att visa respekt för varandra vid mötet med 

okända eftersom respekt är en del av uppförandet som ingår i den sociala kompetensen. 

Det är nog så att respekten och därmed även uppförandet har varit hos alla nyanställda 

och de övriga medarbetarna eftersom bemötandet var i allmänhet bra. Men här handlar 

det återigen om i vilken grad av respekt och bra uppförande som visades gentemot 

varandra den första dagen.  

 

Intervjupersonernas bemötande må även ha mycket med bra planering att göra men den 

viktiga aspekten syns det även i den teoretiska delen att det har mycket med den sociala 

kompetensen att göra eftersom alla människor har social kompetens på sätt och vis men 

den finns inom oss i olika grader. En del har mer och en del mindre. Men speciellt i skola 

och arbetsliv som det påstås i nationalencyklopedins hemsida, krävs det en hög social 

kompetens därför att den anses vara värdefull. Detta för att oftast (förutom ute bland folk) 

träffar man okända i skolan, det kan vara elever, lärare etc. och på arbetsplatsen då även 

en stor arbetsplats kan ha många okända medarbetare.  

 

En av intervjurespondenterna tyckte att det var lite störande att när hon presenterade sig 

för de andra medarbetarna. De pratade hela tiden om hennes ”föregångare” och det hade 

känts lite som att de övriga medarbetarna ville att hon skulle leva upp till vad hennes 

föregångare hade arbetat med i sitt jobb. Det hade känts som att kollegorna förväntade sig 

att hon skulle jobba eller vara precis som sin föregångare samt att hon skulle anstränga 

sig till att bli som han/hon.  

Enligt författaren Persson som tar upp Goffmans teorier, menar att vi människor är 

ganska så sårbara av oss vid mötet med okända och att varje person har ett eget personligt 

territorium då den i sin tur är uppdelat i två andra delar – det rumsliga och det 

informationsmässiga. Det rumsliga är att var och en av oss har ett personligt rum där den 

är byggd av gränser. Gränserna kan bli uppenbara först när någon annan dvs. någon 

okänd tränger sig in i rummet genom att göra så att personen känner obehag.  

 

Som vi kan se motsvarar intervjurespondentens svar med det som behandlats tidigare i 

teoridelen i Perssons litteratur. Den nyanställde är ganska så sårbar av sig eftersom hon är 

ny och möjligen ganska så nervös den första dagen med tanke på att allting är nytt och 

det kan kännas att man är ”vilse”. Sårbarheten växer fram hos intervjupersonen genom att 

hon ofta från övriga medarbetare jämförs med hennes ”föregångare”. Medarbetarna 

”tränger sig in” i hennes rumsliga territorium genom att återigen prata om hur den förra 

medarbetaren jobbade eller vad den gjorde. Detta leder i sin tur till att den nyanställde 

känner obehag och tänker att hon kanske måste leva upp till vad den förra medarbetaren 

tidigare har gjort. Det som händer här är att den nyanställde blir kanske lite irriterad över 

det eller nervös redan de första dagarna. Visst känner hon sig välkommen. Alla är ju 
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trevliga mot henne annars. Men konversationen om den nyanställdes föregångare är ändå 

något som kan verka störande. 

 

Kanske borde inte bara chefen utan även de övriga medarbetarna förbereda sig lite inför 

mötet med den nyanställde. I detta fall kanske tänka på att undvika att prata om sådana 

ämnen som kan tänkas såra eller irritera den nyanställde. Varje arbetsplats har säkert sina 

egna oskrivna regler som man följer och en av dessa regler kan vara just att undvika att 

prata om sådant som kan tänkas såra den nyanställde. Med detta vill sägas att ett bra 

bemötande inte bara bygger på att vara trevlig utan den bygger på att uppmärksamma den 

nyansställde på ett helt unikt sätt som bidrar till att man som nyanställd blir positivt 

överraskad över hela bemötandeprocessen samt att den nyanställde inte ska känna att 

någon tränger sig in i det personliga territoriet. Som även författaren Persson lyfter fram, 

det handlar om att skapa pålitlighet mellan varandra och därmed uppvisa sin normalitet 

för varandra.  

 

En annan av intervjurespondenterna fick ett väldigt vänligt bemötande och allting hade 

varit välplanerat. Men även här fanns det något som kunde verka kanske lite ”störande” 

på så sätt att trots allas vänlighet kunde det ändå upplevas som att vissa kunde vara 

ganska så reserverade de första dagarna. Med andra ord var det inte många av de övriga 

medarbetarna mycket tid till att kanske presentera sig och prata med den nyanställde. 

Kanske är det så att personen vill framföra att han kände sig en aning ensamlämnat de 

första dagarna med tanke på att vissa kunde verka reserverade och trots att mottagandet 

enligt honom hade varit bra.   

 

Enligt författaren Anders Persson handlar den sociala kompetensen om att en person ska 

ha förmågan att kunna hantera relationer mellan sig själv, de andra och samhället. Den 

sociala kompetensen handlar även om uppvisandet av känslor inför andra personer med 

speciellt så kallade ”visningsregler”. Genom att vi jämför vår intervjupersons svar med 

Anders Perssons teorier kan vi se tydliga kopplingar med varandra på så sätt att man 

förstår att trots att den nyanställde verkade vara lite missnöjd med vissa medarbetare som 

hade varit ”reserverade” kunde han ändå känna sig välkommen och hantera relationen 

mellan sig själv och de andra. Kanske skulle man kunna säga att han hade förståelse för 

att vissa kunde vara upptagna och att det var inget större problem. Han hade alltså 

accepterat att det var som det var med hjälp av den sociala kompetensen. Vilket kan sägas 

ha varit ganska så högt (den sociala kompetensen) eftersom det var just det som gjorde att 

han accepterade situationen.  

  

5.3 Vikten av kommunikation i bemötandet    

 

I detta avsnitt precis som i alla andra analysavsnitten kommer det att föras diskussion 

kring vilken verkan kommunikation kan ha på bemötandet, vilka 

kommunikationsbarriärer som skulle kunna uppstå vid mötet mellan den nyanställde och 

övriga medarbetare samt eventuellt vilka åtgärder kan finnas för dessa. Jämförelse mellan 

den redan presenterade teorin och intervjupersonernas svar kommer självfallet att 

analyseras i första hand.  
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Som nämnts tidigare har två av alla intervjupersoner blivit mycket väl bemötta den första 

dagen de anlände till den nya arbetsplatsen. Speciellt en av dem tyckte att det inte fanns 

någon kritisk punkt som kunde väcka hennes uppmärksamhet, utan snarare var det så att 

man blev förvånad över att bemötandet var så bra.   

 

Författaren Anders Engquist menar att när två personer eller fler kommunicerar med 

varandra så gäller det att de först och främst ska förstå varandras verklighetsbilder för att 

även kommunikationen ska fungera mellan parterna.  Båda parter ska känna att de har 

förstått varandra så som det var meningen att de skulle göra.  

 

Om man studerar Engquists teori om att förstå varandras verklighetsbilder så stämmer 

den bra med intervjurespondentens svar om hur hon har blivit bemött som nyanställd. 

Hon har kunnat förstå alla andra medarbetarnas verklighetsbilder och de i sin tur har 

kunnat förstå hennes. På så sätt har kommunikationen fungerat bra mellan parterna och 

det har inte uppstått någon kommunikationsbarriär. Med detta menas vidare att trots den 

välplanerade bemötandet kan det ändå inte uteslutas att bemötandet kunde ha varit dåligt 

om kommunikationen inte hade fungerat väl därför att det är alltid lätt att misstolka eller 

missförstå saker i en kommunikation. Eftersom alla på sätt och vis har blivit bra bemötta 

så kan det antas att de nyanställdas kommunikation med de övriga medarbetarna har 

fungerat på sättet att de har uppfattat varandras verklighetsbilder.  

 

En annan av intervjurespondenterna tyckte att det kändes som att det ställdes för höga 

krav på att kunna det krångliga datasystemet men när man väl kom in i det så var det 

fantaskiskt att veta hur man använder den. Datasystemet var alltså svårt att lära sig.  

      

Enligt Engquist (2003) kan exempelvis två olika personer se en och samma händelse men 

berätta helt skilda saker eftersom då säger man sin subjektiva mening om det objektiva 

som har betraktats. Härmed kan man lätt missförklara saker, och för att kunna undvika 

dessa missförklaringar kan det vara lämpligt att be personen att beskriva händelsen 

istället för att förklara den, därför att beskrivningen kan väcka andra kringfrågor till liv 

vilket kan vara nödvändigt att veta. Dessutom låter förklaring som en uppmaning.  

 

Det som intervjurespondenten tycker är krångligt beror kanske mest på att det är själva 

kommunikationen som inte fungerar mellan den nyanställde och den som lär ut systemet 

till henne/honom. Den mest rimliga anledningen är förstås det att det verkligen är ett 

svårt system att lära sig men vi kan inte heller här utesluta att det kan bero på 

kommunikationen.  

      

Kanske är det sättet den nyanställde frågar på som skapar svårigheter i att lära sig. Vi 

väljer här att använda författaren Engquists teorier för att analysera intervjurespondentens 

svar om möjliga kommunikationsbarriärer. Om han exempelvis ber mentorn att förklara 

ett system som han inte förstår så kan mentorn dels kanske uppleva frågan som en 

uppmaning och dels så kan han utelämna viktig information om den utan att ha den 

avsikten. Men om den nyanställde däremot skulle be mentorn att beskriva systemets 

funktion så hade han haft möjligheten att komma med andra kringfrågor som eventuellt 
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skulle underlätta förståelsen av systemet. På detta sätt så kanske man inte behöver 

uppleva att systemet är svårt.  

En annan kommunikationsbarriär eller kommunikationshinder kan inte bara uppstå inom 

kommunikationen generellt utan inom en del av den, nämligen empatin. En av de 

intervjuade nyanställda upplevde att alla dessa kursförkortningar och även 

institutionsförkortningar var ogripbara för henne i början eftersom dessa förkortningar 

hade hon antingen aldrig tidigare hört eller så riskerade hon ibland blanda ihop dem med 

något helt annat. Detta innebär att om hon var bland de övriga medarbetare och de 

pratade något med varandra om en viss kurs med förkortningar, så förstod hon inte dem 

och kunde på så sätt inte kommunicera med sina medarbetare på rätt sätt.  

      

Författarna Eide (2008) menar att det finns två typer av empati – kognitiv och affektiv. 

Den affektiva handlar om inkännande av en persons känslor medan den kognitiva handlar 

om att individen kan sätta sig in i andra personers tillstånd för att därigenom kunna förstå 

dem. Empatin handlar generellt om att sätta sig in i en annan persons tillstånd.  

 

Den nyanställdes tillstånd kan sammanfogas med författarnas teorier genom att försöka 

hitta ett mönster i båda delar. Mönstret är inte svårt att se eftersom den märks tydligt. 

Empatin har inte fungerat bra i detta fall. Kanske har den fungerat utifrån den 

nyanställdes sida men det verkar som att det har inte funkat utifrån de övriga 

medarbetarnas perspektiv. För den nyanställde hade kommunikationen inte varit bra 

eftersom det var som ett helt främmande språk för henne. Hon förstod ingenting i början. 

De medarbetarna i sin tur satte sig inte in i den nyanställdes tillstånd för att förstå att den 

nyanställde faktiskt kan känna sig ”vilse” eller utanför på grund av att hon inte förstår det 

nya högskolespråket. Visst, det tar sin tid att lära sig alla begrepp men det behöver inte 

betyda att de ska verka ”störande” från början. Det är då inte konstigt att vår 

intervjurespondent tyckte att det fanns lite kommunikationssvårigheter.  

      

Genom att de övriga medarbetarna skulle sätta sig in i den nyanställdes tillstånd så hade 

de nog kunnat undvika att tala mycket så kallad högskolespråk tills den nyanställde 

började så småningom att lära sig. Samtidigt så var det intervjurespondenten själv som 

fick fråga vad förkortningarna betydde för det mesta, vilket istället skulle medarbetarna 

ha gjort.  

 

Ovan skrivna diskussionen handlade alltså om att man inte använder sin empati. I detta 

nästa steg är det tänkt att vi ska titta på om man känner empati för någon vilken resultat 

den kan ge. Om de är positiva eller negativa.  

      

En av våra intervjurespondenter hade efter bara ett antal dagar som nyanställd brutit 

armen och hade varit tvungen till att sjukskriva sig därför att det hade inte funnits något 

annat val för henne. Man kan tänka sig hur tråkigt det hade varit för henne att vara med 

om sådan sjukskrivning redan i början av en anställning. Men hon hade inte behövt vara 

orolig för sin anställning eftersom hon hade inte bara blivit mycket bra bemött de första 

dagarna utan hon hade även en bra och förstående chef som hade uppmuntrat henne till 

att bli frisk snart och återvända till jobbet.  

 



 

- 30 - 

 

Här kan man klart och tydligt förstå att den nyanställdes chef hade haft empati för henne. 

Han förstod att vem som helst kunde ha råkat ut för en olycka när som helst och att det 

därför inte vara någon större fara. Han hade satt sig in i hennes tillstånd och tänkt sig hur 

det skulle kännas om han hade varit istället för henne. Det var därför som den nyanställde 

talade om för oss att trots att det har gått en viss tid nu sedan hon hade blivit nyanställ att 

hon hade varit positivt överraskad över det fantastiska bemötandet och att det tills nu 

fortsätter att vara på det viset.  
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6 SLUTSATS  

I detta avslutande avsnitt går vi igenom de avslutande punkterna samt vår slutsats. 

 

6.1 Slutsats 

Genom att ha diskuterat fram och tillbaka om olika aspekter för hur en nyanställds 

bemötande kan vara, kom vi fram till att den sociala kompetensen är nödvändigt för alla 

människor att ha i högre grad eftersom det är genom den som vi människor respekterar 

varandra. Den höga sociala kompetensen är därmed grunden till ett bra bemötande.  

 

Vi kom även fram till att en annan viktig del för en lyckad bemötande är att 

kommunikationen mellan nyanställd och de övriga medarbetarna ska fungera på ett bra 

sätt. Om båda parter förstår varandra så som det var meningen att de ska göra det så 

behöver det inte uppstå kommunikationsbarriärer som i slutändan skulle bidra till ett 

dåligt bemötande.  

     Det är av stor vikt att inte bara planera väl inför bemötandet av en nyanställd utan 

även att man inom en organisation över huvud taget ska ha empati för varandra. Är vi alla 

empatiska kan en del små problem lösas av sig självt eftersom man skapar förståelse för 

varandra.  

 

Genom analysen har vi sett att även mentorskapet och introduktionen är några av de delar 

som i slutändan är de mest påverkande och relevanta faktorerna. Bemötande från början 

med att skicka ett brev till den nyanställde och tala om exakt vad som väntar de närmaste 

dagarna så att de kan känna sig förberedda på vad som ska hända samt att slippa oron i att 

inte veta vart man ska vara.  

      

Små brister som uppkom vid bemötandet på högskolan i Borås är:  

 

 Svårigheter att förstå kursförkortningar. 

 Uppleva att man måste prestera samma som sin föregångare. 

 Bristen på praktisk information som exempel sjukanmälan. 

 För höga krav på datorkunskap och krav på förståelse av de lokala systemen. 

 Introduktionsdagarna kunde ha varit mer intressanta och relevanta för den 

nyanställda. 

 

Trots de små bristfälliga punkterna som kom fram under intervjuerna så ser vi att den 

nyanställde blir bemött på ett bra sätt på högskolan i Borås.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Då vi försökt att se från den nyanställdes perspektiv och de övriga medarbetarnas 

perspektiv vore det intressant att se hur just cheferna planerar inför ett bemötande. En 

annan punkt kunde vara att ta antingen att samla empirin från ett privat företag eller 

jämföra med ett kommunaltbolag.  
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BILAGA 1 
 

Intervjufrågor 
 

1. Kan du berätta hur det var den/de första dagen/dagarna när du kom till 

arbetsplatsen? (Hur blev du bemött som nyanställd?) 

 

2. Hur blev du bemött av övrig personal? 

  

3. Blev det som du hade förväntat dig? Varför/varför inte? 

 

4. Vad anser du är viktigast för ett bra bemötande? 

 

5.  Tycker du att bemötandet i ditt fall har påverkat ditt nuvarande arbete? På vilket 

sätt? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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