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Tidigare forskning inom ämnet introduktion av nyanställda har främst 
behandlat två separata perspektiv. Det ena handlar om frivillig avgång 
och det andra fokuserar på socialisation i arbetslivet. Studiens syfte 
var att undersöka om introduktion av nyanställda påverkar 
arbetstrivsel och intention till frivillig avgång. 100 nyanställda deltog i 
enkätstudien och 19 frågor besvarades gällande introduktion av 
nyanställda samt upplevd arbetstrivsel. En väl genomförd introduktion 
visade sig leda till nöjdare nyanställda som trivdes bättre och hade 
färre intentioner till frivillig avgång. Resultaten tyder även på att vissa 
prediktorer i högre utsträckning än andra bidrog till arbetstrivsel. 
Dessa var att känna sig välkommen, att chefen brydde sig, att 
medarbetarna brydde sig, att förväntningarna på arbetet uppfylldes, att 
introduktionen var bra och intention till frivillig avgång. Genom att ta 
hänsyn till detta kan företag ge den nyanställde en bra start och 
minska den ångest och nervositet som ofta upplevs under de första 
dagarna. 

 
I n l e d n i n g 

 
Att tillhöra en grupp är viktigt för oss människor. En individ kommer under sin livstid 
att tillhöra många olika grupper, några sådana är familjen, vänkretsen och 
arbetsgruppen. Ett tydligt drag i många av de grupper som vi kommer i kontakt med är 
att det tillkommer nya medlemmar och att gamla medlemmar lämnar gruppen (Hogg & 
Vaughan, 2005). Granberg (2004) menar att individen även tillhör flera grupper på sin 
arbetsplats och om denne byter arbete byts tryggheten ut mot osäkerhet inför de nya 
arbetsuppgifterna och mötet med de nya cheferna och kollegorna. För att förbättra mötet 
med den främmande miljön krävs en omfattande och bra introduktion. ”Med 
introduktion menas de åtgärder som vidtas för att underlätta övergången till nya 
arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny miljö” (Granberg, 2004, sid 359). 
 
Vid rekryteringsarbetet av nya medarbetare satsar många företag mycket tid och pengar 
på detta (Klubnik, 1987; Statens kvalitets- och kompetensråd, 2005). Estelle (1987) 
menar att det dock verkar som att luften går ur samtidigt som företaget lyckats hitta rätt 
person för tjänsten. De flesta företag har en bristfällig och gammaldags introduktion och 
de verkar inte inse vikten av att introducera den nyanställde på ett bra sätt. Istället är 
företagen ofta ivriga att snabbt få in personen i arbetet (Estelle, 1987). Vissa företag har 
istället motsatta problem där höga ambitioner resulterar i att de försöker få ut så mycket 
information som möjligt på kort tid. Detta leder till att introduktionsprogram får 
karaktären av korvstoppning, vilket inte heller skapar något bra resultat (Granberg, 
2004).  
 
Anledningen till varför det är viktigt att introducera en nyanställd på ett korrekt sätt är 
att det skapar trygghet, engagemang samt goda arbetsresultat hos den nyanställde på 
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kortast möjliga tid (Gomersall & Myers, 1966; Armstrong, 2003). Medicinska rön visar 
att de anställda som fått en bra introduktion trivs, har lägre sjukfrånvaro och drabbas 
inte lika ofta av olycksfall och belastningsskador (Gårdh, 1990). En undermålig 
introduktion kan även leda till otrivsel hos de nyanställda (Gotvassli, 1991). Om 
informationen är bristfällig och kontakten mellan den nyanställde och kollegorna inte 
fungerar, finns det en risk att den nyanställde inte gör sitt bästa och slutar efter en kort 
tid (Newell, Redfoot & Sotar, 1987; Statens kvalitets- och kompetensråd, 2005). Det här 
stöds av Gotvassli (1991) som menar att de flesta avhoppen från en arbetsplats görs 
under de första månaderna. Även lagen ställer krav på att de nyanställda ska få en 
introduktion: ”Introduktion, instruktion och övrig information ska utformas med hänsyn 
till den enskilda arbetstagarens förutsättningar” (AFS 2001:1). Målet med 
introduktionen bör därmed vara att underlätta övergången till den nyanställdes 
arbetsuppgifter, arbetskamrater och arbetsmiljö (Granberg, 2004; Statens kvalitets- och 
kompetensråd, 2005). 
 
Tidigare studier inom ämnet introduktion av nyanställda har främst behandlat två 
separata perspektiv. Det ena handlar om frivillig avgång och det andra fokuserar på 
socialisation i arbetslivet (Louis, 1980). 
 
Perspektivet om frivillig avgång 
 
Organisationsavgångar kan vara frivilliga eller ofrivilliga (Lam, Baum & Pine, 2003; 
Louis, 1980). När det gäller de frivilliga avgångarna tenderar de nyanställda att i högre 
utsträckning välja att avsluta sin anställning när arbetsmarknadsläget tillåter (Wanous, 
Stumpf & Bedrosian, 1979). Frivilliga avgångar påverkas även till stor del av 
arbetstrivsel (Brown & Landsberger, 1960; Katzell, 1968). Wanous (1977) menar att 
frivillig avgång ofta beror på orealistiska förväntningar som den nyanställde har när 
denne börjar på en ny arbetsplats. Det finns två betraktelsesätt som kan kopplas till 
perspektivet om frivillig avgång, dessa handlar om orealistiska och ouppfyllda 
förväntningar. 
 
Orealistiska förväntningar 
 
Schein (1978) och Wanous (1973; 1976) menar att det är vanligt att nyanställda bildar 
orealistiskt höga förväntningar i samband med anställningen som företaget sedan kan ha 
svårigheter att leva upp till. När dessa individer blivit anställda upptäcker de att 
företagsmiljön inte riktigt är som de förväntat sig. Detta kan leda till missnöje, otrivsel 
och i värsta fall frivillig avgång (Schein, 1978; Wanous, 1973; 1976).   
 
För att minska de orealistiska förväntningarna bland nyanställda har ett verktyg, 
realistic job prewiev (RJP) utvecklats (Louis, 1980). Buckley, Fedor, Veres, Wiese och 
Carraher (1998) anser att RJP kan användas i samband med rekrytering och är designad 
för att ge en verklighetstrogen bild av anställningen och arbetsförhållandena på 
företaget. RJP används ofta för att sänka förväntningarna på arbetet hos de 
arbetssökande (Buckley et al., 1998). RJP har visat sig ge mer realistiska förväntningar 
om den nyanställde får information som är baserad på fakta hellre än information som 
ger en förskönad bild av företaget. Det kan uppnås genom att företaget använder sig av 
till exempel handböcker eller filmer i introduktionsprocessen (Wanous, 1976; Wanous, 
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1977). Dessa tidiga studier (Wanous, 1976; Wanous, 1977) gav positiva resultat 
angående betydelsen av realistiska förväntningar för arbetstrivsel och frivillig avgång 
men senare har det visat sig att sambandet på sin höjd är väldigt svagt (Dugoni & Ilgen, 
1981).  
 
RJP kan ge en förhöjd medvetenhet om arbetet och hur verkligheten på företaget ser ut 
(Dugoni & Ilgen, 1981). På så sätt kan de nyanställda redan i förväg lära sig att 
handskas med de problem som de kan komma att stöta på. Om de nyanställda blir 
förvarnade om problem, blir de inte lika distraherade i sitt arbete (Dugoni & Ilgen, 
1981). Det här kan kopplas till Finkelman och Glass (1970) studie som visar att stressen 
minskar om individen kan förutsäga en situation. Statt (2004) menar att när vi är 
medvetna om vad som kommer att hända kan vi lättare förbereda oss fysiskt och 
mentalt och handskas med problemet än när vi oförberedda.  
 
Ouppfyllda förväntningar och det psykologiska kontraktet 
 
Som nämnts ovan verkar frivilliga avgångar ha ett samband med orealistiska 
förväntningar. Enligt Katzell (1968) finns det även ett samband mellan frivilliga 
avgångar och ouppfyllda förväntningar. Ouppfyllda förväntningar handlar om 
skillnaden mellan förväntningar som en individ har i början och erfarenheten av hur det 
sedan blir (Katzell, 1968).  
 
Louis (1980) menar att ouppfyllda förväntningar kan ses som ett brutet löfte från 
organisationens sida. Dessa ouppfyllda förväntningar kan kopplas till teorin om det 
psykologiska kontraktet, som behandlar de oskrivna förväntningar och outtalade löften 
som finns mellan organisationen och den anställde (Statt, 2004). Det psykologiska 
kontraktet handlar därmed om tillit mellan den anställde och arbetsgivaren samt om 
ömsesidiga skyldigheter dem emellan (Näswall, Hellgren & Sverke, 2003). Om 
arbetsgivaren inte kan hålla sina outtalade löften har denne brutit mot det psykologiska 
kontraktet vilket av den anställde kan uppfattas som att organisationen har misslycktas 
med att hålla det de ursprungligen lovat (Robinson & Rousseau, 1994). De nyanställda 
kan ha förväntningar på hur introduktionen och därmed den första tiden i organisationen 
ska se ut. Om dessa förväntningar inte uppfylls skulle detta kunna ses som ett brott mot 
det psykologiska kontraktet.  
 
Thomas och Anderson (1998) menar att det psykologiska kontraktet är dynamiskt och 
ändras över tid. Detta gäller särskilt för nyanställda vars psykologiska kontrakt 
förändras och utvecklas på grund av all ny kunskap de förvärvar under den första tiden. 
Detta går ofta väldigt snabbt och handlar snarare om veckor än månader. Thomas och 
Anderson (1998) menar vidare att den nyanställdes psykologiska kontrakt med tiden blir 
mer likt de övriga medarbetarnas.  
  
Perspektivet om socialisation i arbetslivet 
 
I en studie av Wesson och Gogus (2005) visade det sig att introduktionen är viktig för 
socialisationsprocessen. Socialisation i arbetslivet är en process där individer går från 
att vara utanför organisationen till att bli välanpassade medarbetare inom organisationen 
(Fisher, 1985). Denna socialisationsprocess handlar även om de värden, förmågor, 
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förväntade beteenden och sociala kunskaper som är väsentliga för att den nyanställde 
ska komma in i sin roll och bli en aktiv medlem i organisationen (Van Maanen & 
Schein, 1979). Morrison (1993) menar att forskningen kring socialisation i arbetslivet är 
uppdelad i tre ansatser. 
 
Stadier som den nyanställde går igenom under sin första tid 
 
Den första har fokuserat på olika stadier som den nyanställde går igenom i början av sin 
anställning (Bauer & Green, 1994; Merton, 1957). Socialisationsprocessen börjar enligt 
Merton (1957) och Fisher (1985) med anticipatory socialization som innebär att 
nyanställda som precis ska ta steget in i organisationen har förväntningar om hur det 
kommer att bli. Det är nu som de tidigare nämnda orealistiska förväntningarna formas 
(Louis, 1980; Wanous, 1977). Det andra steget handlar om att den nyanställde tar steget 
in i organisationen och tar reda på vad arbetet handlar om och hur arbetsplatsen ser ut. 
Det tredje och sista steget handlar om att individen ska anpassa sig till hur verkligheten 
ser ut i organisationen och lära sig arbetet från grunden. Det är nu individen lär sig att 
fungera i organisationskulturen (Fisher, 1985; Merton, 1957). 
 
Socialisationstaktiker 
 
En andra ansats har fokuserat på olika sorters socialisationstaktiker eller arbetssätt som 
företag använder sig av i introduktionssammanhang (Morrison, 1993). Van Maanen och 
Schein (1979) har utvecklat en av de mest kända teoretiska modeller av 
socialisationsprocessen (Allen & Meyer, 1990; Ashforth & Saks, 1996; Jones, 1986). 
Denna modell består av sex dimensioner och innefattar taktiker som kan användas för 
att få ökad förståelse för hur socialisationen kan variera och hur dessa dimensioner kan 
användas för att få en bättre bild av de nyanställdas erfarenheter av socialisationen (Van 
Maanen & Schein, 1979).  
 
Den första dimensionen som Van Maanen och Schein (1979) tar upp är collective kontra 
individual socialisationstaktik som handlar om ifall organisationen ska behandla de 
nyanställda som en grupp eller ta hand om de nyanställda var för sig. Den andra 
dimensionen innefattar formal kontra informal socialisationstaktik och handlar om ifall 
organisationen ska särskilja den nyanställde från de mer erfarna 
organisationsmedlemmarna under en särskild introduktionsperiod eller inte (Van 
Maanen & Schein, 1979).  
 
Den tredje dimensionen behandlar sequential kontra random socialisationstaktik och 
handlar om ifall organisationen ska ha en väldefinierad stegvis introduktionsprocess 
eller om den istället ska vara mer otydlig och utan exakta steg. Den fjärde dimensionen 
tar upp fixed kontra variable socialisationstaktik och handlar om ifall de nyanställdas 
första tid i företaget ska ha en fastställd tidsram för när exakt de olika stegen i 
introduktionsprocessen ska vara avklarade eller om sådan tidsram saknas helt (Van 
Maanen & Schein, 1979).  
 
Den femte dimensionen innefattar serial kontra disjunctive socialisationstaktik och 
handlar om ifall de mer erfarna kollegorna ska vara förebilder för den nyanställde 
alternativt om denne själv måste skapa sig en egen bild av situationen, rollen och yrket 
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eftersom ingen sådan förebild finns tillgänglig. Den sjätte och sista dimensionen 
behandlar investiture kontra divestiture socialisationstaktiker och handlar om att den 
nyanställdes kollegor och andra organisationsmedlemmar försöker förstärka den 
nyanställdes positiva bild av sig själv, tro på den egna kompetensen och förmågan 
alternativt att organisationsmedlemmarna förnekar detta (Allen & Meyer, 1990; 
Ashforth & Saks, 1996; Jones, 1986; Van Maanen & Schein, 1979).  
  
Jones (1986) som bygger vidare på Van Maanen och Scheins (1979) modell kallar de 
taktiker som är collective, formal, sequential, fixed, serial, investiture gemensamt för 
institutionaliserad socialisation. Övriga, det vill säga de taktiker som är individual, 
informal, random, variable, disjunctive och divestiture kallar han för individualiserad 
socialisation. Både Jones (1986) samt Ashforth och Saks (1996) har i sina studier 
kunnat visa att institutionaliserad socialisation leder till lägre rollkonflikt och minskad 
intention till frivillig avgång samt högre arbetstrivsel och engagemang. 
 
Socialisation som en kognitiv process 
 
Den tredje ansatsen har fokuserat på socialisation som en kognitiv process, om hur det 
upplevs att komma in i en ny organisation och ta på sig en ny roll (Morrison, 1993). 
Denna erfarenhet kan kännas främmande och förvirrande på grund av alla nya intryck 
(Louis, 1980). Hughes (1958) kallar detta för reality shock. Alla sinnen blir 
överbelastade med nya signaler från olika håll som den nyanställde måste försöka 
handskas med. Det kan vara svårt för den nyanställde att veta exakt var dessa olika 
signaler kommer ifrån, vad de innebär, hur de ska tolkas och hur de bör besvaras (Louis, 
1980).  
 
Louis (1980) menar vidare att när de nyanställda hamnar i en ny situation har de, till 
skillnad från de erfarna medarbetarna, svårare att veta vad som förväntas av dem. De 
har även svårare att veta hur de ska handskas med situationen. Slutligen vet de inte 
heller vilka kollegor de kan vända sig till för att inhämta den nödvändiga informationen 
som behövs för att lösa problemet (Louis, 1980). Det är därmed viktigt att de 
nyanställda får träffa nyckelpersoner och får bekanta sig med organisationens arbetssätt 
(Klubnik, 1987).  
 
Chefens och medarbetarnas ansvar för introduktionen 
 
Granberg (2004) menar att det är arbetsgruppens, det vill säga chefens och 
medarbetarnas ansvar att introduktionen blir så bra som möjligt. Estelle (1992) håller 
med om detta men menar samtidigt att det är chefen som bör ha huvudansvaret för 
introduktionen. Chefen bör även vara tydlig i förklarandet av den nyanställdes 
arbetsuppgifter, vad som förväntas av den nyanställde samt ge stöd och uppmuntran 
(Estelle, 1992). Till sin hjälp kan chefen ha övriga medarbetare och en fadder som 
ansvarar för att få den nyanställde in i arbetsgemenskapen och förklarar de skrivna och 
oskrivna lagar och praxis som gäller på företaget (Estelle, 1992; Statens kvalitets- och 
kompetensråd, 2005). Chefen är en av de få som kan tillgodose den nyanställdes behov 
av att komma in i arbetsgruppen och vara delaktig i organisationen eftersom chefen är 
den som har mest kunskap om företagskulturen (Estelle, 1992).  
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Genom att medarbetarna bär på viktig information kan de hjälpa den nyanställde genom 
att dela med sig av denna. De kan även låta bli att göra detta och på så sätt förhindra den 
nyanställde att på bästa möjliga sätt utföra sitt arbete (Thomas & Andersson, 1998). De 
nyanställda som inte har fått bra kontakt med sina medarbetare kan ha svårare att 
komma in i organisationen (Fisher, 1985). 
 
Louis, Posner och Powell (1983) kom i sin studie fram till att de nyanställda som 
undersökts, ansåg att hjälpsamma kollegor och tillgång till fadder var det viktigaste för 
dem i introduktionsprocessen. Det var även nästan lika viktigt för den nyanställde att ha 
bra kontakt med sin närmsta chef. Detta håller Klubnik (1987) med om och påpekar att 
de nyanställda uppskattar att få träffa cheferna under introduktionen och på så sätt skapa 
kontakt med dem. Hagström och Kinnander (1983) menar att det kan ses som ganska 
självklart att en fadderverksamhet kan hjälpa till att tydliggöra arbetsgruppens ansvar 
och se till att den nyanställde får ett tryggt omhändertagande. Fisher (1985) håller med 
om detta och anser att det borde finnas fler möjligheter för den nyanställde att få kontakt 
med erfarna medarbetare och chefer. För att introduktionsarbetet ska lyckas är det 
viktigt att både chefen och de anställda är positivt inställda och beredda att engagera sig 
i introduktionen av den nyanställde (Svenska kommunförbundet, 1977). 
 
Eget ansvar 
 
En relativt ny ansats enligt Morrison (1993) handlar om den nyanställde som en aktiv 
informationssökande individ, som själv tar initiativ för att bli en del av organisationen. 
Den nyanställde har tidigare setts som en passiv individ, som istället för att agera aktivt 
endast reagerar på det som omgivningen gör (Morrison, 1993).  
 
Statens kvalitets- och kompetensråd (2005) menar att den nyanställde också har ett 
ansvar och kan genom informationssökande och deltagande påverka den egna 
introduktionen. Aktiva individer upplevde enligt en studie av Bauer och Green (1994) 
sig mer anpassade än de passiva. Aktiva individer upplevde även mindre tvetydighet 
kring sin roll och kände sig mer accepterade av gruppen. Bauer och Green (1994) menar 
vidare att företag på grund av detta bör ge individen möjlighet att delta och även 
uppmuntra deltagande i diverse aktiviteter i organisationen. 
 
Trivsel och den första tiden på arbetsplatsen 
 
Gomersall och Myers (1966) har i sin studie kunnat visa att majoriteten av de 
nyanställda upplever nervositet och ängslan under de första dagarna på arbetet. Denna 
ångest har dock visat sig minska när den nyanställdes kompetens ökat. Den nyanställde 
har ett behov av att känna sig välkommen och efterfrågad på den nya arbetsplatsen och 
företag bör därmed beakta den psykosociala delen av introduktionen i utformandet av 
en introduktionsplan (Estelle, 1987; Ohlsson, 1987). Statens kvalitets- och 
kompetensråd (2005) menar att den nyanställde ofta känner sig vilsen den första tiden 
på arbetsplatsen och att detta kan minskas genom att ge den nyanställde ett varmt 
välkomnande. Även Estelle (1987) anser att mottagandet av den nyanställde ska ske på 
ett vänligt, varmt och personligt sätt. Detta kan kopplas till arbetstrivsel som definieras 
som en positiv känsla som uppstår av den uppskattning som den anställde känner för sin 
arbetssituation (Locke, 1976). Arbetstrivsel handlar därmed om hur nöjd den anställde 
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är med sin arbetssituation (Näswall et al., 2003). Det sociala stöd som medarbetare och 
den närmsta chefen ger har visat sig bidra till att den nyanställde trivs bättre på sin nya 
arbetsplats (Fisher, 1985). 
 
Klubnik (1987) menar att en introduktion ska ges den tid den behöver och att längre 
introduktioner föredras framför kortare, intensivare sådana. Eftersom en nyanställd inte 
kan förväntas minnas och tillgodogöra sig den stora mängd information som ges måste 
introduktionen pågå en längre tid (Klubnik, 1987). För att den nyanställde ska kunna 
sätta informationen som denne fått i relation till arbetet, är det nödvändigt att företag ger 
den nyanställde tid att bekanta sig med arbetsplatsen (Granberg, 2004) och dess 
problem (Svenska kommunförbundet, 1977). En ytterligare orsak till varför 
introduktionen måste ges tid är att det enligt Estelle (1992) tar ungefär tre månader 
innan den nyanställde känner sig accepterad av arbetskamraterna och chefen samt sex 
månader innan den nyanställde känner att denne behärskar det nya arbetet. Klubnik 
(1987) och Armstrong (2003) menar att det är viktigt att någon form av 
introduktionspärm ges till de nyanställda eftersom de inte kan förväntas minnas allt som 
tas upp under introduktionen.  
 
Statens kvalitets- och kompetensråd (2005) menar att företaget så fort som möjligt ska 
ge den nyanställde möjlighet att få tillfredsställande kunskap om det egna arbetsområdet 
och på så sätt skapa trygghet i den nyanställdes arbetssituation. Information om den 
nyanställdes anställningsvillkor ska även ges på ett tidigt stadium (Statens kvalitets- och 
kompetensråd, 2005). Estelle (1992) anser att den nyanställde även har ett behov av att 
bli insatt i företagets historia och framtidsvisioner. 
 
Syfte  
 
Föreliggande studie syftade till att undersöka om introduktion av nyanställda påverkar 
arbetstrivsel och intention till frivillig avgång. Hypotes: En väl genomförd introduktion 
har ett positivt samband med arbetstrivsel och ett negativt samband med intention till 
frivillig avgång.  
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Undersökningsdeltagarna utgjordes av resenärer på pendeltåg i båda riktningarna mellan 
Stockholms central och Södertälje centrum. Undersökningsdeltagarna bestod av 100 
personer varav 49 kvinnor och 51 män. Medelåldern på deltagarna var 33,4 år (s = 11,7) 
med en åldersspridning mellan 17 och 63 år.  
 
Enligt våra urvalskriterier exkluderades barn och pensionärer det vill säga personer som 
tydligt såg ut att inte vara i arbetsför ålder. För att få vara med i undersökningen skulle 
personerna även ha påbörjat sin nuvarande anställning inom de 3 senaste åren. Av de 
100 personer som besvarade enkäten togs svaren från 6 personer inte med i analysen. 
Detta eftersom de hade haft ett nytt arbete längre än 3 år. Det totala bortfallet var 
således 6 %. 
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Material  
 
Undersökningen genomfördes i form av en enkät som riktade sig till nyanställda 
(Appendix 1). Enkäten bestod av 19 frågor som utformades med utgångspunkt från en 
pilotstudie där fyra personer intervjuats angående deras upplevelser av 
introduktionsförfarandet samt arbetstrivsel. För att avgöra vilka frågor som skulle vara 
med i enkäten, hade de viktigaste variablerna som framkommit i pilotstudien plockats 
ut. Dessa variabler var: genomgång av arbetsuppgifter, genomgång av rutiner, reda på 
förväntningar, information om företaget, tillgång till fadder, känna sig välkommen, 
chefen brydde sig, medarbetarna brydde sig, introduktionen fick  tid, första tiden 
kändes bra, förväntningar på arbetet uppfylldes.  
 
Av totalt 19 frågor utgjordes frågorna 1-4 av bakgrundsfaktorer som ålder, kön, yrke 
samt anställningstid. Övriga frågor var utformade som påståenden. Fråga 3 gällande 
yrke togs endast med för att kontrollera att flera yrkesgrupper var representerade. 
Frågorna 5-17 behandlade introduktion av nyanställda och frågorna 18-19 behandlade 
trivsel på arbetsplatsen. Frågorna 11, 12 och 15 i enkäten är hämtade från ett 
introduktionskompendium utformat av Rolf Estelle (1992). Avsikten med enkäten var 
att samla in åsikter om hur nyanställda uppfattat sin introduktion och hur dessa idag 
trivs på sin arbetsplats. Svarsalternativen mättes på en femgradig Likertskala som skulle 
besvaras med ett kryss per påstående om hur väl påståendet stämmer överens med den 
egna uppfattningen. Siffran 1 stod för stämmer inte alls och siffran 5 för stämmer helt.  
 
Procedur 
 
Undersökningen genomfördes onsdagen den 26/4 2006. Första tåget där 
undersökningen ägde rum avgick klockan 5.42 från Stockholms central mot Södertälje 
centrum. Väl framme i Södertälje centrum togs nästa tillgängliga tåg tillbaka mot 
Stockholms central. Denna procedur upprepades ytterligare en gång och 
undersökningen kom att pågå till klockan var runt 9 och 100 enkäter samlats in.   
 
I varje vagn gick vi fram till samtliga personer som uppskattades kunna vara i arbetsför 
ålder, presenterade oss och undersökningens syfte. Därefter blev personerna tillfrågade 
om de hade påbörjat ett nytt arbete inom de tre senaste åren och om de var intresserade 
av att fylla i en enkät om introduktion av nyanställda. När alla enkäterna i en vagn hade 
samlats in byttes vagn, nya påstigande tillfrågades inte.  
 
Databearbetning 
 
Data för samtliga undersökningsdeltagare fördes in i en datafil i programmet SPSS som 
användes för att koda deltagarnas svar och utföra alla analyser. En korrelationsanalys 
gjordes för att undersöka det bivariata sambandet mellan två variabler samtidigt. Tre 
multipla regressionsanalyser utfördes för att förstå hur viktiga de olika variablerna var 
för arbetstrivsel, intention till frivillig avgång samt hur viktigt det är att ha en 
introduktion av nyanställda. 
 

 
 



 9

R e s u l t a t 
 
I tabell 1 redovisas de bivariata korrelationerna mellan samtliga variabler och 
beskrivande statistik. De manifesta variablernas (2-16, tabell 1) medelvärden var höga. 
De som hade högst medelvärde var variablerna viktigt med introduktion och känna sig 
välkommen. Dessa variablers låga standardavvikelser indikerar att många svarspersoner 
delade åsikt om att det är viktigt med introduktion samt att de hade känt sig välkomna 
på sina nya arbetsplatser vid introduktionen.  
 
Av korrelationsmatrisen framgår att de olika variablerna korrelerar med varandra i hög 
utsträckning. Mellan variabeln introduktionen var bra och övriga manifesta variabler 
fanns det signifikanta samband. Alla samband utom ett var positiva. Undantaget var 
variabeln intention till frivillig avgång som uppvisade ett negativt samband. Detta 
betyder att alla de manifesta variablerna har ett samband med om personerna var nöjda 
med sin introduktion eller inte. Om introduktionen uppfattades som bra hade personerna 
inte heller några intentioner till frivillig avgång. 
 
Signifikanta samband fanns även mellan variabeln arbetstrivsel och alla manifesta 
variabler förutom variabeln viktigt med introduktion. Även här var variabeln intention 
till frivillig avgång den enda som visade ett negativt samband, övriga samband var 
positiva. Detta visar på att alla de manifesta variablerna förutom viktigt med 
introduktion har ett samband med hur väl personerna idag trivs på sitt arbete. Om 
personerna trivdes på sitt arbete hade personerna inte heller några intentioner till 
frivillig avgång. 
    
Förutom dessa korrelationer fanns det även signifikanta samband mellan variabeln 
intention till frivillig avgång och variablerna genomgång av arbetsuppgifter, 
genomgång av rutiner, känna sig välkommen, att chefen brydde sig, att medarbetarna 
brydde sig, förväntningar på arbete uppfylldes, introduktionen var bra och 
arbetstrivsel. Samtliga samband var negativa. Detta indikerar att de personer som har 
intentioner till frivillig avgång gick miste om eller är missnöjda med en eller flera av 
föregående variabler. 
 
När det gäller variabeln viktigt med introduktion fanns det signifikanta samband mellan 
variablerna genomgång av arbetsuppgifter, genomgång av rutiner, information om 
företaget, tillgång till fadder, chefen brydde sig, introduktionen fick ta tid och 
introduktionen var bra. Samtliga samband var positiva. Detta indikerar att de personer 
som ansåg att det är viktigt att ha en introduktion av nyanställda menade även att de 
hade haft en väl genomförd introduktion samt skattade de ovan nämnda variablerna 
högt.   
 
Data analyserades även genom tre multipla regressionsanalyser. Dessa presenteras i 
Tabell 2. Den första multipla regressionsanalysen genomfördes för att förstå hur viktiga 
de olika variablerna var för arbetstrivsel och hur mycket av variansen i arbetstrivsel 
förklaras av dem. Resultatet visar att samtliga prediktorer förklarar 65% av variationen i 
arbetstrivsel (R²=65). 
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Tabell 1. Korrelationsmatris, Medelvärden och Standardavvikelser. 
 
Variabler      M   S   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 
 
 
1. Kön       .50   .50    1  
2. Genomgång av arbetsuppg. 3.42 1.27    -.15   1 
3. Genomgång av rutiner  3.48 1.17    -.03 .74**   1 
4. Reda på förväntningar  3.69   .97    -.01 .59** .46**   1 
5. Information om företaget  3.71 1.23    -.12 .47** .58** .36**   1 
6. Tillgång till fadder  2.79 1.60  .06 .32** .26* .09 .36**   1 
7. Känna sig välkommen   4.30   .97  .22* .39** .35** .34** .36** .12   1 
8. Chefen brydde sig   3.76 1.20  .11 .48** .37** .33** .58** .25* .47**   1 
9. Medarbetarna brydde sig  4.02   .98    -.10 .46** .33** .28** .39** .13 .42** .42**   1 
10. Introduktionen fick tid  3.43 1.27  .03 .33** .35** .18 .41** .29** .37** .40** .27**   1 
11. Första tiden kändes bra  4.09 1.15  .00 .32** .31** .19 .41** .23* .39** .39** .50** .38**   1 
12. Förväntningar på arb. uppf. 3.71 1.18  .05 .49** .52** .37** .39** .19 .52** .33** .46** .55** .44**   1 
13. Introduktionen var bra  3.42 1.27    -.02 .69** .70** .53** .48** .24* .50** .52** .37** .57** .38** .58**   1 
14. Viktigt med introduktion  4.73   .56    -.10 .23* .29** -.11 .28** .28** .06 .25* .10 .26* .08 .11 .27*   1 
15. Arbetstrivsel   3.88 1.14  .02 .52** .49** .39** .54** .23* .59** .56** .61** .35** .44** .61** .44** .15   1 
16. Intention till frivillig avgång 1.95 1.29    -.05    -.28*   -.23*   -.18     -.19     -.16     -.30** -.29** -.29** -.18     -.18     -.40** -.23*    -.18    -.54**   1 
17. Anställningstid (mån)          13.13   10.80    -.10 .03 .16 .06 .15     -.02 .12 .06     -.02 .17 .07 .12 .15      -.08 .01 .18   1 
18. Ålder            33.08   11.89    -.16    -.09     -.07     -.15     -.15     -.08     -.11     -.17     -.02 .05 .07     -.07     -.04  .02    -.06 .11 .10 1 
 
 
Note.  
  *p<.05. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (2-tailed) 
**p<.01. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån. (2-tailed) 
 
N=94 
 
1,17-18 är demografiska variabler 
2-16 är manifesta variabler 
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De variabler som uppvisar en effekt på arbetstrivsel är att känna sig välkommen 
(β = .24, < 0.05), att chefen brydde sig (β = .22, < 0.05), att medarbetarna brydde sig 
(β = .23, < 0.05), att förväntningar på arbetet uppfylldes (β = .21, < 0.05), att 
introduktionen uppfattades vara bra (β = .25, < 0.05). Sambandet i dessa fem fall är 
positivt, ju högre grad av känna sig välkommen, att chefen och medarbetarna brydde 
sig, att förväntningarna på arbetet uppfylldes och introduktionen uppfattades vara bra, 
desto högre grad av arbetstrivsel. Variabeln intention till frivillig avgång predicerar 
arbetstrivsel (β = −.25, < 0.05). Sambandet är här negativt vilket innebär att ju högre 
grad av intention till frivillig avgång desto lägre grad av arbetstrivsel. 
 
Den andra multipla regressionsanalysen genomfördes för att förstå hur viktiga de olika 
variablerna var för intention till frivillig avgång och hur mycket av variansen i intention 
till frivillig avgång förklaras av dem. Resultatet visar att samtliga prediktorer förklarar 
22% av variationen i intention till frivillig avgång (R²=22). Endast en variabel har en 
effekt på intention till frivillig avgång. Denna variabel är arbetstrivsel (β = −.56, < 
0.05). Sambandet är negativt och innebär att ju högre grad av arbetstrivsel desto lägre 
grad av intention till frivillig avgång.  
 
Den tredje multipla regressionsanalysen genomfördes för att förstå hur viktiga de olika 
variablerna var för hur viktigt det är att ha en introduktion av nyanställda och hur 
mycket av variansen i hur viktigt det är att ha en introduktion av nyanställda förklaras 
av dem. Resultatet visar att samtliga prediktorer förklarar 15% av variationen i viktigt 
med introduktion (R²=15). Endast en variabel uppvisar en effekt på viktigt med 
introduktion. Variabeln är reda på förväntningar (β = −.37, < 0.05). Sambandet är 
negativt och innebär att ju högre grad av att få reda på förväntningar desto lägre grad av 
viktigt med introduktion. 
 
 Tabell 2. Multipel regressionsanalys 
Bakgrundsfaktorer Arbetstrivsel Intention till 

frivillig avgång 
Viktigt med introduktion

Kön -.03  .01 -.11 
Genomgång av arbetsuppgifter -.00  .02  .03 
Genomgång av rutiner  .18  .05  .22 
Reda på förväntningar  .08  .00   -.37* 
Information om företaget  .12  .15  .11 
Tillgång till fadder  .03 -.05  .14 
Känna sig välkommen    .24*  .03 -.03 
Chefen brydde sig    .22* -.04  .15 
Medarbetarna brydde sig    .23*  .07 -.01 
Introduktionen fick tid -.03  .04  .11 
Första tiden kändes bra -.01  .04 -.12 
Förväntningar på arb. uppf.    .21* -.20 -.10 
Introduktionen var bra    .25* -.03   .21 
Viktigt med introduktion -.02  -.11 --- 
Arbetstrivsel ---   -.56* -.06 
Intention till frivillig avgång   -.25* --- -.12 
Anställningstid (mån) -.02  .16 -.13 
Ålder  .09  .07  .05 
 
R² (justerat) 

 
  .65* 

 
  .22* 

 
  .15* 

 *Sambandet är statistiskt säkerställt (p<.05*) 
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D i s k u s s i o n 
 
Studiens syfte var att undersöka om introduktion av nyanställda påverkar arbetstrivsel 
och intention till frivillig avgång. Hypotesen var att en väl genomförd introduktion har 
ett positivt samband med arbetstrivsel och ett negativt samband med intention till 
frivillig avgång.  
 
Resultatet visar att det är sex variabler som förklarar det mesta av variationen i 
arbetstrivsel. Dessa är att känna sig välkommen, att chefen brydde sig, att medarbetarna 
brydde sig, att förväntningarna på arbetet uppfylldes, att introduktionen var bra och 
intention till frivillig avgång. Detta betyder att de nyanställda som får ett bra 
välkomnande trivs bättre på sin arbetsplats än de som inte fått det. Detta visar på att det 
är viktigt för företag att lära sig att ta emot de nyanställda på ett bra sätt och få dem att 
känna sig välkomna. Detta stöds av Estelle (1987), Ohlsson (1987) och Statens 
kvalitets- och kompetensråd (2005) som menar att företag kan motverka känslor av 
vilsenhet hos den nyanställde genom att ge ett varmt välkomnande.  
 
De nyanställda i studien som hade en närmsta chef och medarbetare som brydde sig om 
dem trivdes bättre på sina arbetsplatser än de undersökningsdeltagare som inte hade 
stöd. Detta påpekas även av Fisher (1985) som menar att det kan vara till hjälp för 
nyanställda att få bra kontakt med sina medarbetare och för att på så sätt lättare komma 
in i organisationen. Även Louis et al. (1983) håller med om detta och menar att 
medarbetarnas och chefens medverkande och hjälp de första dagarna är viktigare än 
formella introduktionsprogram.  
 
En annan intressant upptäckt är att undersökningspersonerna trivdes bättre om deras 
förväntningar på arbetet uppfylldes. Wanous (1976) håller med om detta och menar att 
om de nyanställdas förväntningar inte uppfylls kan detta leda till otrivsel. Det kan hända 
att de nyanställda som inte får sina förväntningar uppfyllda under introduktionen kan 
uppfatta det som ett brott mot det psykologiska kontraktet. Näswall et al. (2003) menar 
att, de anställda som upplever att arbetsgivaren har brutit mot det psykologiska 
kontraktet är mindre tillfreds med sina arbeten.  
 
Studien visar även att, om de nyanställda trivdes på sin arbetsplats, hade de upplevt 
introduktionen som bra och hade färre planer på att säga upp sig. Detta bekräftar vår 
hypotes om att en väl genomförd introduktion har ett positivt samband med arbetstrivsel 
och ett negativt samband med intention till frivillig avgång. Detta stöds även av 
Gotvassli (1991) och Gårdh (1990) som menar att nyanställda som får en väl genomförd 
introduktion trivs bättre på sina arbetsplatser. Relationen mellan arbetstrivsel och 
intention till frivillig avgång bekräftas även i en studie av Katzell (1968). Det känns 
ganska naturligt att anta att om en individ trivs på sin arbetsplats önskar denne inte 
heller att avsluta sin anställning. Givetvis kan det finnas andra orsaker till frivilliga 
avgångar som till exempel flytt och vilja att studera. 
 
I korrelationsanalysen framgår att det fanns samband mellan arbetstrivsel och samtliga 
manifesta variabler förutom viktigt med introduktion. Anledningen till att alla manifesta 
variabler utom en har ett samband med arbetstrivsel i korrelationsanalysen, men inte 
visade sig vara signifikanta prediktorer i den multipla regressionsanalysen, kan vara att 
mycket av den variation som de delar med arbetstrivsel delar de även med varandra och 
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därför överskattas deras betydelse. Det kan vara så att det finns en gemensam 
bakomliggande faktor som orsakar detta, troligtvis korrelerar variablerna med varandra 
helt enkelt för att de tillsammans utgör en väl genomförd introduktion.   
 
Resultaten visade även att den enskilda variabeln som kunde förklara mest av 
variationen i intention till frivillig avgång var om de nyanställda trivdes på sitt arbete 
eller inte. Även här fanns det ett samband med flera manifesta variabler men som inte 
visade sig vara signifikanta prediktorer i den påföljande multipla regressionsanalysen. 
Orsaken till detta tros vara samma som i fallet med arbetstrivsel, med en gemensam 
bakomliggande faktor.  
 
Resultaten av denna studie visade att majoriteten av de nyanställda som undersökts 
ansåg att det var viktigt att ha en introduktion. De flesta ansåg även att de hade känt sig 
välkomna på sina respektive arbetsplatser. Detta tyder på att de flesta nyanställda har 
själva insett vikten av en väl genomförd introduktion och pekar även på att de flesta 
företag är bra på att ta emot och få sina nyanställda att känna sig välkomna. Resultaten 
visade ytterligare att, den enskilda variabel som kunde förklara mest av variationen i 
viktigt med introduktion, var om den nyanställde fick reda på vad som förväntades av 
denne. Detta skulle medföra att om en nyanställd inte får reda på vilka förväntningar 
organisationen har på denne anses även introduktionen vara mer viktig. Om den 
nyanställde inte får reda på förväntningarna från organisationens sida kan det hända att 
denne under en längre tid har orealistiska förväntningar. När den nyanställde försöker 
anpassa sig i organisationen upptäcker denne att förväntningarna inte stämmer överens 
med verkligheten. Detta kan enligt Dugoni och Ilgen (1981) leda till missnöje och det är 
troligtvis därför de nyanställda anser att det är så viktigt att få en introduktion. RJP kan 
förhindra att detta händer och de nyanställda kan redan i förväg bli förvarnade om 
problem som de kan komma att stöta på i sitt dagliga arbete (Dugoni & Ilgen, 1981).  
 
I korrelationsanalysen framkom att de nyanställda som var nöjda med sin introduktion 
hade i större utsträckning än de som inte var nöjda fått en genomgång av arbetsuppgifter 
och rutiner, reda på vad som förväntas, information om företaget och tillgång till fadder. 
De hade även känt sig välkomna, fått en känsla av att chefen och medarbetarna brydde 
sig om dem och en introduktion som fick ta den tid den behövde. De tyckte även att 
första tiden kändes bra, att förväntningarna på arbetet uppfylldes samt att det är viktigt 
med introduktion. De trivdes även bättre på sin arbetsplats och hade inte heller några 
planer på att säga upp sig. Resultaten överensstämmer med våra förväntningar och 
betyder att dessa variabler påverkar hur introduktionen upplevs. Om företag blir bättre 
på detta skulle de möjligtvis kunna minska den ångest och nervositet som Gomersall 
och Myers (1966) funnit att de nyanställda upplever under den första tiden. 
 
Företagen kan även tjäna på att ta hänsyn till Van Maanen och Scheins (1979) modell 
och särskilt använda sig av de taktiker som hör till institutionaliserad socialisation. Det 
vill säga att företagen ska se de nyanställda som en grupp, se till att särskilja dem från 
de erfarna medarbetarna, ha en väldefinierad stegvis introduktion med en fastställd 
tidsram, erfarna kollegor som förebilder och försöka förstärka de nyanställdas självbild 
(Van Maanen & Schein, 1979). Om det här tas i beaktande tror vi att företagen kan nå 
långt och på detta sätt förbättra arbetstrivseln och minska frivilliga avgångar bland de 
anställda. 
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Undersökningen genomfördes på ett pendeltåg en onsdagsmorgon i slutet av april. 
Anledningen till att undersökningen gjordes på ett pendeltåg under denna tidpunkt var 
att finna många människor som är på väg till sina arbetsplatser och som skulle kunna 
vara lämpliga deltagare i undersökningen. Förhoppningen var att finna en bra blandning 
av människor med olika kön, yrken och åldrar, vilket har uppfyllts. En ytterligare 
anledning till att undersökningen genomfördes på ett pendeltåg var att resenärerna sitter 
ner och att de ofta har en stund över. Det antogs att personer skulle kunna vara mer 
uppriktiga i sina svar eftersom de kunde vara mer anonyma och inte kopplas till sina 
arbetsplatser.  
 
Resultaten borde kunna generaliseras till många branscher i Sverige, dock kan faktumet 
att de flesta undersökningsdeltagare bor i storstadsregionen ha påverkat. Även det 
faktum att de flesta som deltog i studien reste till sina arbeten med pendeltåg istället för 
bil alternativt annan kollektivtrafik kan ha påverkat. Vissa yrken som har andra 
arbetstider än kontorstiderna kan även ha hamnat utanför studien. Det kan hända att 
resultatet hade blivit annorlunda om studien hade utförts bland personer boendes utanför 
storstadsregionen, på andra färdmedel och andra arbetstider eftersom vissa 
yrkeskategorier kanske på detta sätt inte har representerats i studien. 
 
Resultatet kan ha påverkats av antalet deltagare i studien eftersom fler deltagare ger 
högre power. 100 deltagare valdes ut eftersom det ansågs som rimligt för studiens 
storlek. Urvalskriteriet var att undersökningspersonerna skulle ha påbörjat sin 
nuvarande anställning inom de 3 senaste åren. Det kan tänkas att 3 år är en lång tid på 
en arbetsplats och det kan diskuteras om en person som varit anställd i 3 år fortfarande 
kan kallas för nyanställd. Vi anser dock att det fortfarande går att komma ihåg sin 
introduktion någorlunda även om det givetvis finns en risk att vissa saker glöms bort 
och att det finns en skillnad i om en person varit anställd i en vecka, en månad eller i 
flera år. 
 
I studien användes en ny enkät som inte tidigare hade prövats ut av andra forskare. En 
brist i enkäten kan tänkas vara att undersökningsdeltagarna aldrig tillfrågades i enkäten 
om de hade erbjudits introduktion men valt att tacka nej till vissa delar. Detta kan ha 
påverkat svaren exempelvis om de nyanställda erbjudits att delta i ett 
informationstillfälle om företaget men inte valt att delta alternativt tackat nej till en 
fadder. Statens kvalitets- och kompetensråd (2005) menar att alla nyanställda även 
själva har ett ansvar för att den första tiden ska bli så bra som möjligt.  
 
En annan brist var även att begreppet fadder verkade för vissa personer vara främmande 
eftersom det benämns olika i olika branscher, i vissa branscher kan det kallas för 
handledare eller mentor. Detta hade vi kunnat tydliggöra på ett bättre sätt. När det gäller 
studier där de deltagande blir tillfrågade angående trivsel bör man vara uppmärksam på 
att de allra flesta säger att de trivs på sitt arbete eftersom detta begrepp betyder olika för 
olika personer och detta kan även gälla vår studie (Statt, 2004). Begreppet arbetstrivsel 
hade kunnat definieras bättre i enkäten. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att introduktion av nyanställda består av flera delar som 
tillsammans utgör en väl genomförd introduktion. En väl genomförd introduktion leder 
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till nöjdare medarbetare som tenderar att trivas bättre och har färre intentioner att säga 
upp sig. Resultaten tyder även på att det är vissa prediktorer som i högre utsträckning än 
andra bidrar till arbetstrivsel. Det som företagen själva kan påverka är att försöka ge den 
nyanställde ett så varmt mottagande som möjligt, underlätta och förbättra kontakten 
med dennes chef och kollegor samt ta hänsyn till dennes förväntningar på det nya 
arbetet. Kanske kan företag på detta sätt minska den reality chock som Hughes (1958) 
beskriver och därmed ge de nyanställda en så bra start som möjligt. Här behövs det 
dock mer forskning och förhoppningen är att fler forskare samt företagen själva ska inse 
vikten av en tillfredsställande introduktion.  
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A p p e n d i x 1 
BAKGRUND 

1.   Hur gammal är du?                                                 

   .........år 
 

2.   Är du man eller kvinna?                                       

          1 □ Man 

           2 □ Kvinna 
  

3.   Vad har du för yrke?                                                 

   ...................................................... 
 

4.   Hur länge har du arbetat på företaget?                    

   ............ 

INTRODUKTION FÖR NYANSTÄLLDA 

Med introduktion menar vi den första tiden på företaget och de åtgärder som ska underlätta 
möjligheten att komma in i arbetsuppgifterna, arbetsgruppen och arbetsmiljön. 

Jag fick under introduktionen....                       Stämmer                                                          Stämmer 
                                                                                          inte alls                                                            helt           

5.    en grundlig genomgång av         
       arbetsuppgifterna                                   1□        2□        3□        4□        5□ 
 
6.    en grundlig genomgång av  

 rutiner på arbetsplatsen                        1□        2□        3□        4□        5□ 
 
7.    reda på vad som förväntas  
       av mig i mitt arbete                                1□        2□        3□        4□        5□ 
 
8.    information om företaget  
       (t.ex muntligt, introduktionspärm                 1□        2□        3□        4□        5□ 
       eller intranät)                                              
        
9.   tillgång till en fadder                              1□        2□        3□        4□        5□ 
 
10.  en känsla av att vara  

 välkommen på min nya 
 arbetsplats                                              1□        2□        3□        4□        5□ 

 
 



                                                                                        Stämmer                                                            Stämmer   
                                                                                        inte alls                                                              helt          

11.   Min närmaste chef brydde sig  
        om mig under min första tid                1□        2□        3□        4□        5□ 
 
12.  Mina närmaste medarbetare  
       brydde sig om mig under min  
       första tid                                                  1□        2□        3□        4□        5□ 
 
13.  Introduktionen fick ta den tid  
       den behövde                                                                  1□        2□        3□        4□        5□ 

 
14.  De första dagarna på mitt nya  
       arbete kändes bra                                                   1□        2□        3□        4□        5□ 
 
15.  Mina förväntningar på arbetet  
       uppfylldes                                                 1□        2□        3□        4□        5□  
 
16.  Jag tyckte att min introduktion 
       var bra                                                     1□        2□        3□        4□        5□ 
 
17.  Jag tycker att det är viktigt med 
       en introduktion för nyanställda            1□        2□        3□        4□        5□ 
 

ARBETSTRIVSEL  

                                                                                       Stämmer                                                            Stämmer    
                                                                                       inte alls                                                              helt            

18.  Idag trivs jag på mitt arbete                 1□        2□        3□        4□        5□ 
 
19.  Jag känner för att säga upp mig 
       från min nuvarande arbetsplats           1□        2□        3□        4□        5□ 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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