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VÄLKOMMEN TILL OSS! EN KVALITATIV FALLSTUDIE OM ANSTÄLLDAS 

INTRODUKTION PÅ ETT FASTIGHETSBOLAG 

 

 Emilia Sandberg  

 

Syftet med föreliggande fallstudie var att undersöka vilka styrkor och 

svagheter som finns vid introduktion av nyanställda på ett 

fastighetsbolag samt att kartlägga introduktionsprocessens 

förbättringspotential. Studien baseras på åtta enskilda 

semistrukturerade djupintervjuer med anställda inom olika 

befattningar inom företaget där sedan en tematisk analys genomfördes 

baserat på respondenternas svar. Respondenterna hade alla en delad 

uppfattning kring företagets positiva företagsklimat. Samtliga 

respondenter ansåg även att introduktion av nyanställda kan förbättras 

inom flera områden. De efterfrågas exempelvis ett mer formaliserat 

introduktionsupplägg, mer struktur, fler utbildningar och checklistor 

som chefer kan använda sig av. Förslag på vidare forskning skulle 

kunna vara att undersöka introduktionen utifrån samtliga medarbetares 

perspektiv. 

 

Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att arbetsgivaren genomför introduktion av 

nyanställda medarbetare (Granberg, 2011).  

  
”Arbetsgivaren bör så tidigt som möjligt introducera arbetstagaren i arbetet. Det gäller särskilt 

arbetstagare som saknar tidigare erfarenheter av arbetslivet. Introduktionen bör ge en uppfattning 

om arbetstagarens egna arbetsuppgifter och sambandet med andras, inblick i hur verksamheten i 

stort fungerar och om vilka risker som finns i verksamheten. Introduktionen bör också beskriva det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel vem arbetestagaren skall vända sig till när det gäller 

arbetsmiljön.”(AFS 2001:01) 

 

En introduktion har som syfte att underlätta övergång till nya arbetsuppgifter, nya 

arbetskamrater och den nya arbetsmiljön. Introduktionen kan ses som en process där 

den nyanställde välkomnas och får ta del av den grundläggande information som 

kommer att behövas för att komma till rätta och börja arbeta i det nya företaget. För att 

överleva och utvecklas behöver organisationer anställda som är motiverade, kompetenta 

och välutbildade. Anställda fyller därmed en viktig funktion för organisationer och är en 

viktig resurs. Om företaget har en bristfällig introduktion finns det risk för att de 

anställda inte kommer att trivas och lämna företaget, personalomsättningen kan därmed 

komma att öka vilket i sin tur kan medföra att produktionen minskar. En hög 

personalomsättning kan bli kostsamt för organisationen då det kostar att rekrytera, 

bemanna och introducera ny personal. Att anlita externa rekryterings– och 

bemanningsföretag resulterar att företaget behöver betala annonskostnader, löner och 

konsultarvoden för dem som deltar i rekryteringsprocessen (Granberg, 2011). Enligt 

Armstrong (2011) fyller introduktionen fyra syften; (1) Att jämna vägen för den 

nyanställde då allt till en början kan kännas obekant och konstigt, (2) skapa en positiv 

inställning till företaget, (3) uppnå goda arbetsresultat på kortast möjliga tid, (4) minska 

risken för att den nyanställde snabbt slutar. Nyanställda ställs inför dilemmat att både 

behöva engagera sig och förstå den befintliga kontexten på företaget samtidigt som de 

behöver finna sin egen identitet i sin framtid på företaget (Lave & Wenger, 1991). Den 
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nyanställde lämnar en tidigare trygg arbetssituation när hon eller han byter arbetsplats. 

På den tidigare arbetsplatsen upplevdes kanske rutiner, arbetsuppgifter, normer, roller, 

företagets mål och värderingar mer eller mindre som självklara. Vid byte av arbetsplats 

behöver den nyanställde lära känna den nya arbetsmiljön, lära sig de nya 

arbetsuppgifterna hon eller han kommer att arbeta med, hitta sin roll i gruppen, lära sig 

att arbeta utefter det nya företagets mål, normer och värderingar. Den nyanställde har ett 

behov av att känna sig välkommen, komma in i arbetsguppen, prova på de nya 

arbetsuppgifterna, att få klart för sig vilka förväntningar och krav företaget har på deras 

arbetsprestation. Det kan ta tid innan den nyanställde känner att denne behärskar alla 

arbetsuppgifter och har kommit in i den nya arbetsgemenskapen. Formella 

introduktionsmetoder kan därmed hjälpa nyanställda att reducera osäkerhet och oro 

(Granberg, 2011).  

 

Det psykologiska kontraktet handlar om hur arbetsgivare och anställda upplever 

anställningsrelationen och tolkar de villkor som gäller samt vilka förväntningar de har 

på utbytet i anställningsrelationen. Det psykologiska kontraktet mellan organisation och 

anställda börjar utvecklas redan före anställningen, när en befattning annonseras och en 

person väljer att söka sig till tjänsten. Det psykologiska kontraktet har samband med 

produktivitet och motivation hos arbetstagaren. Dessa kan tendera att minska om inte 

förväntningarna uppfylls. Psykologiska kontrakt är subjektiva och individuella och 

under den anställdas första tid på arbetsplatsen, kommer den subjektiva tolkningen av 

de formella villkoren att utgöra kontraktets kärna. Under första tiden på en ny 

arbetsplats blir även det psykologiska kontraktet mer utvecklat då den anställde träffar 

arbetskamrater och lär sig vad som ingår i arbetet (Aronsson, Hellgren, Isaksson, 

Johansson, Sverke & Thorbiörn, 2012). Faktorer som inverkar på det psykologiska 

kontraktet är exempelvis tidigare erfarenheter, förväntningar, hur organisationskulturen 

uppfattas samt hur personalstrukturen på företaget är uppbyggd. Kontraktet bygger på 

förtroende och att känna sig rättvist behandlad vilket sedan resulterar i upplevelsen av 

organisatoriskt tillhörighet och motivation. Ett psykologiskt kontrakt utmynnar i känslor 

och attityder som formar och kontrollerar det individuella beteendet (Armstrong, 2011). 

 

Det finns två möjliga problem med det psykologiska kontraktet som Robinson och 

Morrison (2000) refererat i Aronsson et al (2012) beskriver. Den ena varianten kallas 

inkongruens, vilket innebär att de båda parterna har olika uppfattningar om vad som 

ingår i det psykologiska kontraktet. Den nyanställde kan få en felaktig bild av vad som 

ingår i anställningen om det finns bristfällig information om anställningen eller om den 

första tiden på arbetsplatsen inte motsvarar det som de båda parterna har kommit 

överens enligt anställningskontraktet. Det andra problemet kan vara att organisationen 

medvetet bryter mot överenskommelser. Detta kan till exempel bero på lågkonjunktur, 

budgetindragningar eller liknande incitament som gör det omöjligt att leva upp till 

löften gentemot de anställda. Ifall det psykologiska kontraktet inte uppfylls brukar det 

kallas kontraktsbrott och dess konsekvenser kan vara av två typer. Dels uppstår en 

kognitiv värdering som motsvarar en upplevelse som antingen uppfattas som positiv 

eller negativ, och dels kan en mer känslomässig reaktion uppstå som liknar en 

kränkning. Utifrån organisationen uppfattning på anställdas åtagande gentemot 

företaget, etableras detta intryck mest intensivt under den första tiden på anställningen. 
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Organisationens syn på anställdas åtagande utvecklas också mest intensivt under den 

första tiden på anställningen. Ofta fungerar provanställning som ett test mellan 

arbetstagare och arbetsgivare för att se om anställningen utvecklas på ett 

tillfredställande sätt (Aronsson et.al, 2012).  

 

Rousseau (2001) har kommit fram till att det finns skillnader mellan nybörjare och mer 

erfarna personer när det gäller hur de hanterar information. Personer med längre 

erfarenhet har en större förmåga att integrera ny information eftersom informationen 

enklare kan kopplas till tidigare erfarenheter. Detta innebär alltså att personer med 

längre erfarenhet kan med hjälp av sina tidigare kunskaper enklare koppla och integrera 

ny information de möter. Detta kallar Rousseou (2001) för kognitiva scheman. Detta 

innebär således att nyanställda med kortare arbetslivserfarenhet har en mindre 

benägenhet att integrera ny information de ställs inför eftersom deras kognitiva scheman 

inte är lika utvecklade som hos en person som har längre arbetslivserfarenhet. 

 

Att påverka nyanställda att anpassa sig till sina nya arbetsuppgifter och till den nya 

miljön menar socialiseringsforskare även inverkar positivt på de nyanställdas upplevelse 

av jobbtillfredställelse (Bauer & Green, 1998). Introduktionsprocessen har även 

inverkan på de nyanställdas organisatoriska engagemang, arbetsrelaterade attityder, och 

förväntningar på den nya arbetsplatsen (Cable & Judge, 1996). Cooper-Thomas och 

Anderson (2002) fick stöd för detta i sin studie där nyanställda som hade varit med om 

institutionaliserade socialiseringstekniker uppvisade positiva resultat på arbetsrelaterade 

attityder, arbetstillfredställelse och organisatoriskt engagemang till sin arbetsplats. 

 

Organisatorisk tillhörighet innebär att en individ känner en samhörighet med 

organisationens värderingar, kultur, förväntat beteende och sociala samspel (Wood & 

West, 2010). Kultur kan definieras som ett mönster av grundläggande antaganden som 

delas genom interaktionen mellan individer och omgivningen. De grundläggande 

antaganden har etablerats hos individen när personen ställts inför olika arbetsrelaterade 

problem, som denne sedanhar fått lära sig att lösa på egen hand. Problemen har löst sig 

på ett sätt som fungerat tillräckligt bra för att betraktas som giltiga och därför bör läras 

ut till nyanställda som det riktiga sättet att uppfatta, tänka och känna i relation till 

liknande problem på arbetsplatsen. De arbetsrelaterade problemen kan exempelvis 

utgöras av svåra arbetsuppgifter som den anställde getts (extern anpassning) vilka sedan 

individen har löst via den egna förmågan (intern integrering) (Wood & West, 2010). 

 

Kulturen skapas genom dem som startat verksamheten, via kontakt med kunder och 

omgivning samt effektiva samarbetsformer inom organisationen. Primära kultursättare 

handlar om ledningens värderingar och tydlighet i kommunikationen av dessa. 

Sekundära kultursättare utgörs av organisationens struktur, system, rutiner och 

procedurer. En bibehållning av kulturen sker sedan via rekryteringsstrategier och 

socialisering av nya medarbetare. Ett arbetsklimat handlar snarare om hur det känns när 

man stiger in på en arbetsplats. Arbetsklimatet har att göra med ett antal kollektivt 

delade, självskrivna implicita antaganden som delas av de som arbetar i organisationen 

och som påverkar hur de uppfattar, tänker om och reagerar på sin omgivning. För att 

skapa innovation behöver klimatet vara öppet för genuina frågor (Woods & West, 

2010). 
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Att börja arbeta på en ny arbetsplats innebär att man utsätts för ett visst 

socialisationsintryck där man förväntas anpassa sig till den befintliga kontexten och 

dess attityder. Socialisationsprocessen kan ses som den process där individer lär sig att 

anpassa sig och agera utefter arbetsgruppers rådande attityder och normer. En attityd är 

uppbyggd av tre olika komponenter; kognitiva, emotionella och beteendekomponenter. 

Den kognitiva komponenten handlar om individuella åsikter, värderingar och tro.  

Attitydens emotionella del handlar om känslan som uppstår och den beteendemässiga 

komponenten handlar om den handling attityden resulterar i (Kaufmann & Kaufmann, 

1998).  

 

Eftersom kulturen skiljer sig åt mellan organisationer behöver den nyanställde genomgå 

en kognitiv anpassning för att ta till sig den nya kulturen. För att minska osäkerheten 

behöver nyanställda vara proaktiva och söka information på egen hand om sin nya 

arbetsroll och arbetsmiljö (Ashforth, Sluss & Saks, 2006). Saks, Gruman och Cooper-

Thomas (2010) undersökte proaktiviteten hos 240 universitetsstudenter som alla hade 

genomfört en fyra månaders praktik på en arbetsplats. Med hjälp av en 

enkätundersökning fick studenterna skatta sitt egna proaktiva beteende och socialisering 

genom att svara på frågor med en femgradig skala. Det proaktiva beteendet mätte bland 

annat skattning på informationssökande. Informationssökande var även relaterat till 

generell socialisering, att söka information på egen hand hjälpte dessutom till att skapa 

och etablera relationer med övriga kollegor. Socialisering mätte självskattning av 

bemästring av arbetsuppgifter, rollklarhet, social integration, arbetstillfredställelse och 

organisatorisk tillhörighet. De kom fram till att de som skattade sig ha ett mer proaktivt 

beteende var oftare mer benägna att skatta sig på ett motsvarande resultat kopplat till sin 

socialisering. Detta innebär alltså att söka information på egen hand var positivt 

korrelerat med den egna socialiseringen på arbetsplatsen. Studien visade även att 

nyanställda som skattade sig som proaktiva men misslyckas med att hitta information 

som de söker efter var mindre benägna att bilda positiva attityder till både sitt eget 

arbete och organisationen som helhet (Saks et al, 2010). 

 

Enligt Allen (2006) har introduktionen tre stadier. Under det första stadiet, 

förväntningsstadiet, byggs en bild upp redan innan den nyanställde börjar på den nya 

arbetsplatsen. I detta stadium är nyfikenheten kring den nya arbetsgivaren och de nya 

arbetsuppgifterna hög. Anpassningsstadiet uppstår sedan vid det första mötet med 

organisationen. Här är nyfikenheten fortfarande stor och den nyanställde försöker lära 

sig så mycket som möjligt om sin nya arbetsplats, allt från hur allt fungerar till att känna 

av stämningen i korridoren. Under den sista fasen, godkännandefasen, börjar den 

nyanställde fokusera och reflektera över sina egna uppgifter och söka sin roll. 

Introduktionsprocessen påverkar den nyanställdes förankring till organisationen genom 

introduktionsupplägg, aktiviteter och via den socialiseringsprocess företaget 

tillhandahåller (Allen, 2006). Allen konstaterar att en tydlig introduktionsprocess som är 

fixerad i tid borde minska graden av osäkerhet i början och inge en känsla av kontroll. 

Fixerade socialisationstekniker och en bestämd struktur med tydlighet om vad som ska 

uppnås och när påverkar även anpassningen till organisationen positivt (Allen, 2006). 

För att främja en god lärmiljö för nyanställda har ledningen en viktig roll, detta för att 

aktivt stödja och stimulera så att de engagerar sig i sitt lärande och genomför 

utvecklingsaktiviteter kopplade till det dagliga arbetet (Kock, 2010). 
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En introduktion börjar som regel den dag anställningsavtalet skrivs under eller senast 

den dag anställningen börjar. Introduktonen är som intensivast i början av anställningen 

och sedan glider den över till kompetensutveckling i allmänhet. En introduktion har 

flera delmål och introduktionsprocessen tar tid. Granberg poängterar betydelsen av att 

använda och kombinera flera introduktionsmetoder (Granberg, 2011). De olika 

introduktionsmetoderna kan kallas för socialiseringstekniker vilka är metoder som 

hjälper nyanställda att anpassa sig till den nya miljön. De nyanställda behöver även vara 

delaktiga i sin egen introduktionsprocess genom att aktivt själva söka information 

(Cooper-Thomas & Andersson, 2002). Introduktionsmetoder hjälper även nyanställda 

att fastställa rutiner och få en viktig känsla av personlig kontroll (Feldman & Brett, 

1983). Arshforth 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.  

 

De vanligaste instrumenten för introduktionen är introduktionsmaterial, fadder och eller 

mentor samt att arbeta fram en introduktionsutbildning. Instruktionsmaterialet kan 

finnas upptryckt i en stor upplaga i broschyrform och även finnas med på företagets 

intranät som ett webbaserat introduktionsmaterial. I introduktionsmaterialet bör 

uppgifter om företagets verksamhet, organisation, lönevillkor, möjligheter till utbildning 

samt löne- och anställningsvillkor finnas. Granberg menar att introduktionsmaterialet 

bör tilldelas den nyanställde i samband med att denne får sitt anställningsavtal. Ett 

upptryckt introduktionsmaterial är ett relativt billigt sätt att skapa ”goodwill”. Dock 

finns risk för att ett dyrt och administrativt påkostat material inte uppdateras så ofta som 

det borde – detta gäller både den upptrycka broschyren samt informationen på 

intranätet. Ett introduktionsmaterial kan inte heller ersätta de mjukare delarna om hur 

företagskulturen på företaget är, gruppnormer och personliga relationer (Granberg, 

2011). Armstrong (2011) menar att om ett företag inte är tillräckligt stort för att utforma 

en personalhandbok behövs åtminstone ett skriftligt informationsmaterial tilldelas den 

nyanställde. Informationen bör innehålla detaljer om grundläggande anställningsvillkor 

så som arbetstimmar och helgdagar, sjukfrånvaro, föräldraledighet, 

utbildningsinformation, organisationsbeskrivning, uppgifter om pensionssystem och 

försäkringar, företagsregler, företagsprocesser samt information kring hälsa och 

säkerhet. Samtidigt menar Armstrong att företaget inte enbart bör förlita sig på 

personalhandboken. Inledande introduktionsmöten där viktiga informationspunkter 

diskuteras antingen individuellt eller på gruppnivå är minst lika viktiga, då dessa skapar 

en personlig kontakt och känsla av tillhörighet för den anställde. Syftet är att ge ett 

allmänt välkomnande av en generell karaktär innan den nyanställde lämnas över till 

respektive team för att få mer information på avdelningsnivå. 

 

En fadder/mentor bör vara en erfaren och respekterad person i företaget som har fått 

eller åtagit sig uppgiften att vägleda den nyanställde. Faddern/mentorns roll innebär att 

vara en förebild och inspirera adepten på ett entusiasmerande sätt. En fadder/mentor 

fyller en funktion som adeptens samtalspartner och bollplank vid frågor samt hjälper till 

att förmedla externa och interna kontakter. Rollen innebär även att fungera som en 

utbildare som utmanar och skapar lärtillfällen för sin adept (Granberg, 2011). Enligt 

Orpen (1977, refererat i Granberg 2011) har ett mentorskap inneburit en ökad 

motivation för nyanställda. Dessutom har deras arbetsprestationer varit effektivare då de 

lättare har kommit igång med sitt arbete. Den nyanställde förlitar sig på sin mentor och 
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observerar hur denne socialiserar. Mentorn hjälper på så sätt den nyanställde att både nå 

tyst och explicit kunskap vilket i sin tur påverkar dennes självförtroende, attityd, 

personliga stil och det funktionella beteendet på arbetsplatsen. Ett ökat självförtroende 

ger den nyanställde en ökad motivation till att dessutom bygga vidare på relationer 

(Filstad, 2004).  

 

En introduktionsutbildning är den del av introduktionen som sker i form av en särskild 

ordnad utbildning. En introduktionskurs är lämpligen en till tre dagar och som regel 

behandlas ungefär samma saker som redovisas i introduktionsbroschyren. Skillnaden är 

att en personlig kontakt etableras vid introduktionskurstillfällena och ämnen från 

broschyren kan behandlas på ett djupare plan där det ges möjligheter till frågor och 

diskussion. Ur ekonomisk synvinkel är det en fördel att utbilda flera samtidigt 

(Granberg, 2011). Den formella introduktionsutbildningen kan även ses som ett tillfälle 

att förmedla information om organisationen, dess övergripande mål, värderingar, 

organisationsstruktur och affärsprocesser (Armstrong, 2011).  

 

För att få en övergripande struktur på den nyanställdes introduktion kan alla de olika 

delmomenten tillhörande introduktionen sammanställas till en introduktionsplan. I 

introduktionsplanen bör olika introduktionsmoment anges, när de bör inträffa samt hur 

arbets- och ansvarsfördelningen ser ut. Introduktionsplanen kan delas upp på/i följande 

tidsperioder: i samband med anställningen, två till tre dagar före första arbetsdagen, 

första arbetsdagen, senare under första arbetsveckan, senare under första 

arbetsmånaden, andra till femte arbetsmånaden och sjätte arbetsmånaden (Granberg, 

2011).  

 

Den här studien har genomförts på ett av Sveriges tio största kommunala 

fastighetsbolag. Då jag vid sidan av mina studier har arbetat extra som 

studeranderepresentant i ett av HR-föreningens nätverk kom jag i kontakt med 

personalstrategen på fastighetsbolaget. Personalstrategen frågade om jag var intresserad 

av att fördjupa mig i introduktionsprocessen på deras företag och undersöka dess 

förbättringsmöjligheter, vilket väckte mitt intresse för såväl ämnet och 

fastighetsbolaget. Företaget är präglat av förnyelse och förändring. Ett av företagets mål 

är att vara ett modernt fastighetsbolag som står rustat för framtidens utmaningar. 

Fastighetsbolaget äger, utvecklar och förvaltar bostäder och olika typer av kommunala 

och kommersiella lokaler, allt ifrån frilufts, – och idrottsanläggningar till förskolor och 

köpcentra. Företaget är uppdelat på fyra olika distrikt med varsitt distriktskontor, samt 

har sammanlagt ca 270 anställda. Bolaget använder sig idag av ett förtryckt 

introduktionsmaterial som den nyanställda får ta del av före sin anställning. 

Introduktionsmaterialet ska ge den nyanställde övergripande information om företaget 

samt ge svar på frågor som den nyanställde har kring sin nya anställning samt om 

företagets rutiner. I introduktionsmaterialet finns ämnen som tar upp information kring 

organisationens struktur, värdegrund, anställningsvillkor, kompetensförsörjning, 

arbetsmiljö, miljö, företagshälsovård, fritid, IT/telefoni, facklig information och 

kortfattade fakta om kommunen de verkar i. I introduktionsmaterialet finns bilagor som 

tar upp årsarbetad tid och tidsredovisning.  
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Syfte 

Syftet med föreliggande fallstudie på ett fastighetsbolag var att undersöka vilka styrkor 

och svagheter som finns i det befintliga introduktionsupplägget utifrån de anställdas 

egna perspektiv. Syftet har även varit att kartlägga introduktionsprocessens nuvarande 

förbättringspotential. 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Sju av studiens totalt åtta deltagare hade anställts på företaget under de senaste två åren. 

En av deltagarna hade varit anställd längre än två års tid på företaget, denne hade aktivt 

varit delaktig och arbetat med introduktionsprocessen av nyanställda under flera års tid. 

Fyra utav studiens deltagare hade olika chefspositioner inom företaget, vilket innebär att 

de hade alla varit aktivt delaktiga i introduktionsprocessen av nyanställd personal på 

företaget. De andra fyra deltagarna arbetade med olika tjänster inom företaget. Ålder på 

studiens deltagare var 35-52 år, och de var fyra män och fyra kvinnor. 

 

Datainsamling  

Data samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer. Jag använde en semistrukturerad 

intervjuguide (se appendix), där fokus låg på den intervjuades upplevelser och egna 

tankar. Detta för att ge deltagarna chans att framföra sådant som de själva ansåg vara 

betydelsefullt. Frågor bör vara av öppen karaktär vid kvalitativa intervjuer och 

lyssnandet ska alltid stå i fokus (Langemar, 2008). De två första intervjuerna fungerade 

för att se om intervjuguiden gav tillräckligt med innehållsrika svar kring ämnesområdet. 

För att belysa introduktionsprocessens mer utifrån den egne individuella synen på 

introduktionen och hur den upplevts ändrades intervjuguiden (appendix) något efter de 

två första intervjuerna. Intervjupersonerna blev informerade om att deltagande i studien 

var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun. De fick även veta att alla 

uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Samtliga intervjuer spelades in och 

intervjuerna varierade mellan 30 och 60 minuter. 

 

Analys  

Data bearbetades utifrån en empiristyrd tematisk analys vilket innebär att resultatets 

uppdelning i teman utgår från datan och inte på förhand bestämda teman (Langemar, 

2008). Intervjuerna transkriberades och. totalt motsvarar det transkriberade materialet 

58 sidor text. Data lästes igenom flera gånger och i samband med detta markerades citat 

i texten som var relevanta för att besvara frågeställningen. Citaten blev sedan sorterade i 

olika teman. När teman var valda gicks transkriberingarna igenom igen för att få med all 

relevant slutgiltig information. Efter att ha bearbetat all data och gjort uppdelningarna 

definierades och bestämdes slutgiltiga teman. Resultatet har sammanfattats utifrån det 

bearbetade materialet och skrivits om till egna ord. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

  

 

 

Resul tat  

 

Introduktionens betydelse 

Samtliga intervjupersoner menar att introduktionsprocessen är oerhört viktig och 

betydelsefull, detta för att få en bra start och komma igång med arbetet så fort det går, 

känna sig välkommen till den nya arbetsplatsen samt för att lära känna organisationen 

på ett bra sätt. Introduktionen uppfattas även som ett sätt att ge den anställde 

förutsättningar för att snabbt etablera en trygghet i bolaget, komma in i företagskulturen 

och socialisera sig med andra kollegor. Alla intervjupersoner menade att de mer eller 

mindre tidigt i introduktionen slussats in i sina yrkesroller och fått ta del av sina 

arbetsuppgifter. Introduktionsprocessen har sett olika ut för intervjupersonerna och 

anpassats efter den nyanställdes situation och arbetsuppgifter. Personerna har anställts 

till olika poster samt haft olika chefer som ansvarat för introduktionen. 

 

Den praktiska introduktionen 

Samtliga intervjupersoner upplever att den praktiska utrustningen för att komma igång 

med sina arbetsuppgifter var på plats redan under den första veckan på företaget efter 

anställningen. En av deltagarna berättar om första arbetsdagen på följande sätt. 

 

”Datorn var på plats, det var liksom klart. Ja, första dagen på måndagen fick jag ju 

hjälp och sällskap och gå och hämta telefon. Jag fick passageplupp jag menar data, 

telefoni det liksom bara funkar” 

 

Att få inloggningsuppgifter till datorn samt tillgång till en egen mail har också upplevts 

ha gått relativt fort och smidigt för samtliga intervjuade. Det framkommer att samtliga 

har haft en genomgång med företagets IT-avdelning kring IT-policy innan inloggning 

och lösenord till de olika datasystemen utdelats. Olika tjänster inom företaget innebär 

att några av de intervjuade har behövt ytterligare systemåtkomst för att utföra sina 

arbetsuppgifter. Vad det gäller att få behörighet och användaruppgifter till företagets 

olika system har det varierat tidsmässigt beroende på vilka system de anställda behöver 

använda i sin tjänst.  

 

”Jag stod rätt handikappad i början och det dröjde två månader innan jag fick tillgång 

till ekonomiprogrammen och så, vilket innebär att jag inte har kunnat hantera fakturor 

och sånt förrän nu” 

 

Samtliga av de intervjuade har fått gå runt på kontoret och hälsa på övriga kollegor på 

sitt kontor. Att hälsa på folk väldigt snabbt menade en av intervjupersonerna var kanske 

något förvirrande i början men samtidigt var det väldigt bra då det underlättade att 

placera personen när man behövde få be den personen om hjälp i olika arbetsrelaterade 

frågor. De respondenter som fått åka runt och besöka andra distriktskontor i samband 

med anställningen upplevde detta som mycket positivt, dels för att få en uppfattning om 

var de fyra olika distrikten ligger geografiskt samt för att träffa andra kollegor på de 

andra kontoren. En intervjuperson som arbetar på det centrala huvudkontoret 

poängterade att det var väldigt bra att besöka de andra distrikten och fastigheter ute på 

plats just för att få ett större helhetsperspektiv på hela organisationen utöver 

huvudkontoret. En respondent upplevde dock att det kändes lite ogenomtänkt och 

stressigt att hinna besöka alla distrikten på bara 2,5 timmar. De personer som inte hade 
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varit på en större rundvisning till de övriga distriktskontoren menar att de hade 

uppskattat att få besöka de andra kontoren, dels för att få en klarare bild över 

organisationens geografiska spridning samt för att få träffa kollegor från andra kontor. 

Någon påpekade att det inte är i den första delen av introduktionen som det är mest 

väsentligt att träffa de andra kontoren, utan det ses mer stimulerande för den fortsatta 

utvecklingen på företaget. 

 

Den sociala introduktionen  

Gemensamt för samtliga av de intervjuade är att de alla tycker att välkomnandet och det 

sociala mottagandet är väldigt viktigt för hur pass bra trivseln på den nya arbetsplatsen 

blir. Samtliga upplever att mottagandet har varit väldigt välkomnande och 

omhändertagande när de själva påbörjade sin anställning på företaget. En uppfattning 

som kom fram från de intervjuade cheferna var en känsla av att de som har påbörjat sin 

anställning varit särskilt nöjda med just själva mottagandet och det goda arbetsklimatet. 

Alla respondenter poängterar att det finns en väldigt god stämning på företaget där de 

känt att kollegor och arbetskamrater varit väldigt hjälpsamma och stöttande i samband 

med integrerandet till den nya tjänsten. Flera intervjupersoner ansåg att den goda 

stämningen på arbetsplatsen medförde att de tidigt kände sig som en i gänget i ett 

väldigt tidigt skede av anställningsperioden. En av deltagarna uttrycker sig på följande 

sätt gällande upplevelsen av själva mottagandet. 

 

”Det var bra, jag kände mig välkommen. Det var positivt som jag upplevde det, jag blev 

nog positivt överaskad” 

 

En person menar dock att själva välkomnandet och mottagandet har skiljt sig åt mellan 

de olika distriktskontoren. Vissa distrikt har varit mer välkomnande, positiva och 

engagerade vid besöken än andra kontor. Denne person beskriver en upplevd känsla av 

att bli bemött med olika attityder med ett exempelvis ett ”vi och dom”-bemötande och 

beskriver sitt mottagande på de olika distrikten på följande sätt. 

 

”Nä men jag har nog upplevt till exempel att man kommer ut där så står man och ringer 

på och ingen öppnar fast de vet att man ska komma dit. Ja och liksom du kan ju skriva 

in dig här i besöksboken, fast man känner att hallå är inte vi kollegor? Och just att det 

var en ganska så stor skillnad där tycker jag mellan olika distrikt just hur man blev 

bemött” 

 

Företagskulturen och värderingar 

Som ny chef kan man uppleva att det är viktigt att känna till företagets värdegrund och 

innebörden av värdeorden för att kunna ta till sig kulturen. En av cheferna berättade att 

företaget i allmänhet skulle kunna bli bättre på att vid introduktionen introducera 

värdeordens innebörd och hur anställda ska agera kopplat till värdeorden. En annan chef 

upplever att värdeorden som arbetades fram för bara något år sedan inte känns direkt i 

väggarna ännu men att de är på god väg. Att kulturen skiljer sig mellan de olika 

distrikten har uppmärksammats uppifrån berättar en annan intervjuperson, detta är något 

som organisationen håller på att ta fram en strategi för hur man kan arbeta mer effektivt 

och enhetligt. 
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Kunskapsutbytet mellan nyanställd och mentor 

Några av de intervjuade har fått gå bredvid en kollega under den första tiden på 

arbetsplatsen, och det har uppfattas som något väldigt positivt. Dels både för att lättare 

ta sig an de nya arbetsuppgifterna och för att etablera en social kontakt med sina nya 

kollegor. Bland dem som inte haft en utsedd handledare har exempelvis chefen eller 

kollegor fungerat som ett stöd som den kunnat vända sig till om den behöver hjälp inom 

något område. En intervjuperson påpekar flertalet gånger att det underlättat väldigt 

mycket att ha haft en närvarande och stöttande chef för att komma in i arbetet och få 

feedback. Denne poängterar även att löpande avstämningssamtal tillsammans med 

chefen fungerat som bra dialogtillfällen för att ta upp hur det dagliga arbetet går. En 

annan respondent menar också att inbokade avstämningsmöten tillsammans med chefen 

har känts tryggt och bra dels för att veta att mötet är avsatt till att få stöd och hjälp i 

olika frågor så att inte chefen blir alltför störd i sitt dagliga arbete. En annan respondent 

uttryckte sig att man kanske inte direkt skulle behövt en mentor när man började utan 

mer en person som visar lite mer ingående var man kan söka information på exempelvis 

företagets intranät där det finns väldigt mycket information att ta del av. Flera personer 

uttryckte att de inte direkt fått någon upplärning alls på sin nya tjänst vilket inte har 

upplevts som något större problem. Dock så poängterar de att de har haft 

arbetslivserfarenheter från likande tjänster med sedan tidigare innan de började på 

företaget.  

 

Nätverk och dess betydelse för erfarenhetsutbyte  

Två personer menar att det skulle vara varit väldigt givande att få utbyta erfarenheter 

sinsemellan olika distrikt med personer som arbetar inom samma befattningar som de 

själva. De menar båda att kollegor kan ta med sig sina erfarenheter och implementera 

dem som är mest effektiva på sin nya arbetsplats. Dock är inte detta avgörande för 

själva introduktionen, utan personerna menar snarare att det hade varit framgångsrikt för 

den egna utvecklingen. 

 

Uppföljningssamtal kopplat till nyanställdas introduktion 

Uppföljning av introduktionen tyckte alla var viktigt för att ha en löpande dialog med 

sin chef. I dagsläget finns inget formaliserat uppföljningssamtal som endast är kopplat 

till introduktionen utan den följs upp mer på de avsatta utvecklingssamtalen där man 

pratar om vad den anställde ska prestera. En av respondenterna menar att de löpande 

avstämningssamtalen tillsammans med sin chef menar har i princip fyllt 

uppföljningssamtalets funktion. Intervjupersonen menar att liknande samtal är att 

rekommendera till andra avdelningar. Deltagande som inte haft regelbundna 

uppföljningssamtal kopplat till introduktionen är positivt inställda till dess funktion. Att 

på något sätt ha en löpande avstämning med chefen i någon form i början av 

anställningen för att stämma av hur det går ansågs vara av värde för samtliga. Samtliga 

deltagande chefer upplever att det finns brister vad det gäller att följa upp hur 

introduktionsprocessen har gått. De menar att det hade varit en styrka att avsätta tid för 

avstämningsmöten kopplat till introduktionen som är inplanerade tillsammans med den 

nyanställde redan från första början. En chef säger att det kan räcka med att boka in ett 

tillfälle tidigt i anställningen på ca 10-15 minuters över en kopp kaffe så att 

medarbetaren vet att det finns ett tillfälle inbokat där man kan lyfta frågor och 

funderingar denne separat kan berätta om vad denne inte har förstått i företaget eller har 

övriga funderingar om. 
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Praktiska hjälpmedel för chefer  

Två av cheferna beskriver att det är upp till varje enskild chef på bolaget hur 

introduktionen av nyanställda läggs upp i dagsläget, detta då det inte finns någon 

gemensam introduktionsutbildning eller något formaliserat introduktionsprogram. De 

menar båda att varje enskild chef får sätta upp ett introduktionsprogram och själva välja 

vilka på företaget den nyanställde bör träffa. Det gäller även då som chef att vara 

uppdaterad och lägga till eller dra ifrån information beroende på vad som har hänt i 

bolaget och att se över vilka utbildningar personen bör gå. Att upprätta ett nytt 

introduktionsprogram vid varje nyanställning tar mycket tid och energi från det dagliga 

chefsarbetet vilket kan leda till att introduktionen kan nedprioriteras av chefer eftersom 

man oftast har ett annat jobb att sköta. Eftersom mycket ansvars läggs på chefen vid 

introduktionen innebär det även att nyanställd personal får olika förutsättningar vid 

introduktionen beroende på hur chefens arbetsbelastning ser ut. De menar även att det 

vore mer effektivt om introduktionen formaliserades på något sätt så att det blir tydligt 

för chefen att bocka av exempelvis utifrån en checklista vilka saker som ska tas upp vid 

introduktionen, detta för att underlätta så att man som chef inte glömmer att informera 

omkring viktiga områden. Några av de deltagande cheferna menar att 

introduktionsprocessen skulle kunna bli mycket smidigare om det fanns ett formaliserat 

introduktionsprogram eftersom det skulle underlätta deras eget dagliga arbete. Flera 

deltagare kände att deras introduktion var rätt rörig och menade att man hade hoppats på 

mer struktur och förberedelse från företagets sida.  

 

Introduktionen till företaget  

Några av de intervjuade fick en muntlig genomgång av organisationen under 

anställningsintervjun medan andra fått läsa sig till hur organisationen fungerar via 

företagets intranät. Vissa av de intervjuade har fått ta del av företagets 

introduktionsmaterial innan sin anställning, medan en del inte har blivit tilldelade något 

introduktionsmaterial alls. De som fått ta del av introduktionsmaterialet upplevde det 

som positivt för att få en övergripande syn på regler och policys. De som inte blivit 

tilldelade introduktionsmaterialet upplevde att informationen saknades dem, de menade 

dock att företagets intranät fungerat som en väldigt bra informationskälla att läsa sig till 

riktlinjer, policyer och rutiner som företaget har. De upplevde dessvärre att det tog lång 

tid att navigera och hitta informationen de sökte på intranätet. Cheferna menar att 

introduktionsmaterialet som tilldelas idag inte är uppdaterat och skulle behöva 

kompletteras med information från intranätet. En av cheferna menar att 

introduktionsmaterialet inte delas ut längre till de nyanställda just på grund av att det 

inte är uppdaterat. Det är flera deltagare som menar att de hade önskat mer tydlig 

information om vad de andra avdelningarna arbetar med, vilka deras huvudområden är 

och vad de levererar.  

 

Den interna kommunikationen och dess förbättringspotential 

Samtliga intervjudeltagare upplever att det har tagit väldigt lång tid för dem att få koll 

på den interna kommunikationen på företaget. Att få kännedom om vilka personer man 

kan vända sig till vid olika arbetsrelaterade frågor för att utbyta information har 

upplevts vara oklart enligt flera av respondenterna. Det upplevts ha tagit mer tid än 

nödvändigt att få koll på vilka företagets olika avdelningar är och vad de levererar. Flera 

berättar att det har tagit särskilt tagit lång tid att få koll på organisationens uppsättning i 

början av anställningen. En deltagande säger att det tog upp mot fyra månader att få koll 
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på vad personalen internt arbetar med och beskriver uttryckligen att detta är något 

organisationen kunde bli bättre på att förmedla inledningsvis. 

 

”Att man kanske skulle fått lite mer input, på vad olika avdelningar jobbar med.  För nu 

känns det som att det tog ganska lång tid för mig att upptäcka, och hitta rätt personer 

som jag behövde utbyta information med” 

 

Det efterfrågas exempelvis en utförlig beskrivning över vad den interna personalen 

arbetar med, ett förtydligande av detta skulle innebära en mer effektiv 

navigeringsprocess över vilka personer som kan kontaktas vid olika arbetsrelaterade 

frågor. Samtliga intervjuade värdesätter företagets intranät och menar att intranätet 

fungerat som en väldig bra informationskälla. Några upplever att det har varit enkelt och 

smidigt att hitta den information de söker på intranätet, medan andra menar att det varit 

krångligt att både navigera och hitta den information de efterfrågar. 

 

”Det interna framförallt var jobbigt i början. Att söka information och så kanske man 

inte vet hur företaget internt fungerar så det var väl lite jobbigt under en period” 

 

Ett flertal av respondenterna menar uttryckligen att just själva sökandet efter 

information internt har upplevts varit tidskrävande och tagit mycket tid från det dagliga 

arbetet. De upplever att det dels har tagit tid att hitta vilka personer de ska kontakta 

inom företaget, vilka dokument de ska och kan arbeta med samt var de kan hitta bra 

information. Vilka personer man sedan bör kontakta inom företaget för att få ett bra 

informationsutbyte med har också upplevts vara svårt att urskilja för ett flertal 

respondenter. Respondenterna upplever att den interna kommunikationen förmedlats på 

ett relativt bristfälligt och otydligt sätt samt att detta är något som kan förbättras vid 

introduktionen av ny personal. De menar även att det hade gått fortare att komma in i 

arbetet om den interna kommunikationen kommunicerats på ett tydligare sätt i början av 

anställningen. Flera av deltagarna anser att en praktisk genomgång av intranätets 

struktur saknades och menar att orienteringen hade underlättat betydligt om en sådan 

genomgång hade getts när de påbörjade sin anställning. Två av de deltagande cheferna 

uttrycker att det ligger ett stort förtroende på varje nyanställd att söka upp information 

denne kommer att behöva på egen hand. En av cheferna berättar att man brukar ge den 

nyanställde en checklista över vilka kontakter den nyanställde bör träffa, den 

nyanställde får sedan ansvara själv för att boka in och träffa de personer som denne 

behöver utbyta information med.  

 

En av de intervjuade hade även varit på en gemensam introduktionsträff med andra 

nyanställda, där en muntlig genomgång av företaget gjordes. Upplevelsen av den 

gemensamma introduktionsträffen var väldigt positiv, dock saknade intervjupersonen en 

mer ingående genomgång av de olika systemen som denne skulle arbeta i. Det är flera 

av de intervjuade som anser att introduktionen varit bristfällig med att förmedla ett 

perspektiv på organisationen och dess helhet. Introduktionen har mer har handlat om de 

dagliga uppgifterna men sällan om företagets övergripande syfte. Det är flera av 

respondenterna som poängterar att introduktionsprocessen skulle kunna bli tydligare om 

en formell introduktionsutbildning implementerades, detta för att orientera sig på ett 

mer effektivt sätt till företaget. De intervjuade cheferna menar även att det hade varit 
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väldigt bra om det fanns någon person som arrangerar en introduktionsutbildning och 

styr allt det praktiska kring det.  

 

 Teoretiska kunskapsområden som kan förtydligas  

De intervjuade berättar att det finns vissa kunskapsområden som har tagit mer tid att 

lära sig i arbetet. De hävdar att de skulle önska att de hade haft en genomgång inom 

dessa områden i ett tidigt skede av anställningen för att lättare komma in i arbetet. Det 

efterfrågas exempelvis tydligare introduktion i de olika delarna vad det gäller 

Personuppgiftslagen (PUL), Lagen om offentlig upphandling (LOU) och 

Offentlighetsprincipen. Det viktiga med att känna till om PUL, personuppgiftslagen, 

menar en av cheferna, är att man som nyanställd ska vara medveten om att företaget är 

inom en offentlig enhet som kan bli utsatt för utdragning av personsregister, det är 

därför viktigt att veta hur uppgifter i systemen ska registreras på rätt sätt. 

Offentlighetsprincipen är viktig att känna till för att veta hur uppgifter ska 

dokumenteras och arkiveras. LOU är viktig att även känna till då företaget är en 

upphandlande enhet.   

 

Flera av de intervjuade menar att det är viktigt att känna till ägarstrukturen såväl som 

företagets värderingsgrunder och att detta också skulle kunna förtydligas vid 

introduktionen. Några respondenter poängterar att det hade varit bra att få kännedom 

om dessa områden redan tidigt i anställningen och menar att informationen skulle kunna 

kompletteras i det befintliga introduktionsmaterialet. Om man som nyanställd har den 

informationsgrunden kan man snabbt upptäcka vilka ytterligare kunskapsbehov man 

behöver i sin anställning kring de olika områdena, menar en av cheferna.  

 

Flera av deltagarna menar att det finns väldigt bra information att läsa igenom på 

intranätet med policyer, riktlinjer och rutiner. Dock så menar flera att det kan upplevas 

vara svårt att navigera sig till allt material på intranätet som nyanställd. Att komplettera 

information som finns på intranätet med introduktionsmaterialet menar flera deltagare 

hade underlättat kunskapsinlärningen. En deltagare menar även att 

introduktionsmaterialet skulle kunna kompletteras med en karta på företagets 

geografiska spridning, detta för att ge en överblick av alla distrikt och i vilka områden 

företaget verkar i. Förutom det rent praktiska menar två av de deltagande cheferna att ett 

introduktionsmaterial kan innehålla mer djupgående information om något av företagets 

affärssystem.   

 

 Introduktionen till företagets system  

Gemensamt för samtliga av de intervjuade är att de instämmer att introduktionen till 

företagets olika program och system skulle kunna förbättras och vara smidigare. En av 

de intervjuade uttrycker sig på följande sätt;  

 

”Så det känner man kanske att man inte fick så bra introduktion då hur företaget 

fungerade, företagets system och arbetssätt. Och det kanske man hade hoppats på hade 

varit lite bättre” 

 

För att få kunskap om de olika systemen och hur man använder dessa menar de 

intervjuade att kollegor varit till stor hjälp. Detta för att få kunskap om hur de olika 

systemen används och vilken information man kan få ut av att arbeta i respektive 
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system. En deltagare uttrycker att denne har behövt fråga sina kollegor om i princip 

varenda sak vid användning av ett av affärssystemen företaget använder sig av. Någon 

av respondenterna berättar hur denne fick märka vartefter arbetets gång vilka system 

och inloggningar som behövdes i tjänsten. För att lösa systemåtkomsten behövde 

respondenten kontakta IT-avdelningen vid ett flertal tillfällen vilket upplevdes ta 

mycket tid.  

 

”Det som jag skulle vilja är att introduktionen i de olika programen går fortare. Att 

man snabbt blir omhändertagen i företaget, kanske under den första veckan 

koncentration på bara att komma in i olika system.” 

 

Respondenter efterfrågar en tydligare beskrivning av vilka system företaget arbetar med 

och vad systemen kan användas till i arbetet. Att sedan få ytterligare information om 

vilka system man som anställd troligtvis kommer att behöva använda i tjänsten är även 

något de intervjuade menar skulle kunna förtydligas från företagets sida. För att 

effektivisera introduktionsprocessen på företaget efterfrågar de intervjuade generella 

systemutbildningar till företagets olika affärssystem och menar att det hade underlättat 

deras egen introduktion avsevärt. 

 

Introduktionens effektivitet 

 

Introduktionens effektivitet kopplat till de praktiska förutsättningarna 

De praktiska förutsättningarna för att komma igång med arbetet och arbetsuppgifterna 

upplevs som har tidigare nämnts gått smidigt för intervjupersonerna. Tidigt i 

anställningen har de fått tillgång till den utrustning som arbetsuppgifterna kräver som 

kontor, dator, telefon, nycklar och arbetskläder. Flera upplever att det har varit smidigt 

att få inloggningsuppgifter, egen mail och åtkomst till olika system som behövs relaterat 

användas i arbetet. Vissa tjänster inbegriper att den anställde behöver fler 

systemåtkomster och att få behörighet till de olika systemen varierar tidsmässigt i 

omfång. Till vissa system går det fort att både få både behörighet och komma igång och 

arbeta, medan andra system tar det längre tid att dels få behörighet och att sedan lära sig 

använda. Kollegor ses som ett viktigt stöd för att få svar på hur användningen av 

systemen går till. Att fråga kollegor uppfattas inte som ett hinder utan alla delar 

uppfattningen om att atmosfären och klimatet varit öppet och tillåtande. En deltagare 

menar att som nyanställd känner man krav på den egna prestationen och kanske inte 

alltid vill fråga kollegor vid frågor som man kanske förväntas kunna. 

 

”Alltid när man är ny så är det en inkörningsperiod. Och det betyder ju att man känner 

sig stressad ett tag när man börjar, att man kan ha mycket krav på sig själv. Man ställer 

högst krav på sig själv och då känner man kanske att man inte, eller kanske inte 

levererar som de förväntar sig så man hamnar lite i en tokig situation eftersom att man 

kanske känner att man inte vill fråga heller. Saker som man förväntas kunna” 

 

Förutsättningar för produktivitet kopplat till den sociala introduktionen 

Alla respondenter understryker vikten av att känna sig välkommen och det sociala 

mottagandet och menar att det är viktigt för hur pass bra trivseln på företaget blir. Flera 

drar konsekvensen att trivseln hör ihop med en förbättrad och ökad arbetsinsats. Den 

öppna och tillåtande företagskulturen för med sig att respondenterna känner sig väl 
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mottagna till organisationen. Det sociala samspelet tillsammans med kollegor samt att 

ha en god kontakt med den närmaste chefen innefattar ett positivt värde kopplat till 

upplevelsen av den egna produktiviteten vilket är en delad mening bland de intervjuade. 

 

Introduktionens effektivitet applicerat till systemen 

Det är flera som påpekar att effektiviteten på den egna produktiviteten dras ner just på 

grund av användningen av systemen. Flera påpekar att effektiviteten kopplat till 

arbetsprestationen skulle öka ifall de blivit introducerade till systemen inledningsvis av 

anställningen. Det efterfrågas exempelvis systemutbildningar på en mer övergripande 

och generell nivå. Deltagarna menar att systemutbildningar skulle öka den egna 

individuella upplevelsen av en känsla på en mer integrerad och smidigare 

introduktionsprocess. De menar även att utbildningarna skulle medföra en snabbare och 

ökad produktivitet.  

 

Flera poängterar intranätets viktiga funktion och stöd vid själva informationssökandet 

samt att dess åtkomst underlättat för den egna inlärningen. Det framkommer dock av 

flera att sökandet efter information tagit mycket extra tid eftersom det inte varit så 

tydligt inledningsvis vart informationen finns att tillgå. Flera menar att 

informationssökandet resulterat i en minskad effekt på den arbetsrelaterade 

produktiviteten.  

 

”då har jag suttit och letat, och det har funnits spritt och jag vet inte om jag har hittat 

att veta och jag har letat själv på intranätet och på serven direkt. Och det har faktiskt 

varit väldigt knöligt, och vad letar jag efter? Är det någon rutin, någon checklista, 

någon mall eller struktur, eller någon rådgivande text. Det har varit lite knepigt, 

kopplat till olika frågor” 

 

Effektiviteten kopplad till den interna kommunikationen 

Att känna sig trygg och bekväm i sin arbetsroll menar respondenterna har en 

tidsomfattning på några veckor upp till sex månader. Respondenterna efterfrågar en 

tydligare struktur, planering och kommunikation från företagets sida kopplat till 

introduktionsprocessen och menar att det skulle leda till en ökad känsla av kontroll ökar 

var information hämtas både på intranätet samt på avdelningsnivå. Det är några som 

menar att de saknar en tydligare översikt på olika arbetsrelaterade flöden och processer 

på avdelningsnivå. Det efterfrågas exempelvis en deskriptiv översikt på hur lång tid 

olika processer beräknas ta, dess genomförbarhet med olika överlämningspunkter. 

Underliggande mappar med relaterade dokument eller checklistor som kan vara bra att 

använda vid de olika skulle effektivisera arbetet. Kommunikationen internt skulle på 

detta sätt kunna bli mer lättöverskådligt och skapa effektiva och enhetliga processer som 

ser likadana ut mellan de olika distrikten. Detta skulle leda till att hjulet slapp uppfinnas 

varje gång och spara mycket tid menar respondenterna. Flera deltagare menar att 

introduktionsprocessen skulle upplevas mer integrerad och effektiv ifall en tydligare 

struktur och planering kring introduktionsupplägget infördes. På detta vis menar de 

även att det skulle gå snabbare att bli varm i kläderna och känna sig trygg i sin 

arbetsroll.  
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Förväntningar  

De nyanställda behöver veta vilka förväntningar och krav företaget ställer på deras 

arbetsprestationer för att underlätta övergången till tjänsten och dess arbetsuppgifter. 

Flera intervjupersoner anser att det varit väldigt tydligt med vilka arbetsuppgifter 

anställningen har kommit till att innefatta på företaget. En del tycker att de redan efter 

anställningsintervjun vetat tydligt vilka arbetsuppgifter som ska komma att utföras i 

tjänsten. De är flera som tycker att organisationen levt upp till deras förväntningar och 

att tjänsten motsvarat det som de hade tänkt sig. En deltagare var särskilt nöjd med sin 

introduktion på företaget och uttrycker sig på följande sätt. 

 

”Så jag tycker absolut, att det då överträffade förväntningarna i så fall det låter ju helt 

om man ska säga det så i så fall” 

 

En uppfattning var att det var svårt att veta vilka förväntningar som ställdes på tjänsten, 

den anställde fick gissa sig till hur arbetet skulle utföras och visste inte om det gick i rätt 

riktning. Några av de intervjuade menar att de upplevde ett visst missnöje. De trodde att 

deras första tid på företaget skulle vara mer planerad, strukturerad och förberedd. Det är 

framförallt kommunikationen från företagets sida som upplevts som bristfällig och 

deltagarna menar att företaget behöver se över hur informationen förmedlas till 

nyanställda på ett mer effektivt sätt. 

 

”Lite besviken är jag. Jag trodde nog att de skulle ha lite mer koll egentligen. Jag har 

jobbat i kommunal verksamhet tidigare och på vissa ställen så är de långt framåt och 

på vissa andra lite mindre – men eftersom det ändå är ett relativt stort bolag så borde 

de ha lite mer koll och kunna förmedla lite fler saker på ett bättre sätt” 

 

Effektiviteten kopplat till introduktionen på företaget 

Som redan nämnts så upplever flera deltagare att det går åt mycket energi och tid på att 

söka information. Informationssökandet upplevs både krångligt och besvärligt vilket 

dessutom upplevts haft negativ effekt i förhållande till den egna produktiviteten. Att ha 

erfarenhet från tidigare arbetsuppgifter påpekar flera varit till deras fördel och inneburit 

en smidigare introduktionsprocess till tjänsten och dess arbetsuppgifter. Dock menar 

flera att det är inlärningen kring den företagsspecifika hanteringen om hur saker och 

ting fungerar kopplat till företagets rutiner som tagit längre tid att lära sig än förväntat. 

 

Diskussion  

 

Syftet med föreliggande fallstudie på ett fastighetsbolag var att undersöka vilka styrkor 

och svagheter som finns i det befintliga introduktionsupplägget utifrån de anställdas 

egna perspektiv. Syftet har även varit att kartlägga introduktionsprocessens nuvarande 

förbättringspotential.  

 

Deltagarna delar uppfattningen om att introduktionen är viktig då processen skapar 

förutsättningar för att dels lära känna det nya företaget, kollegor samt för att komma 

igång med de nya arbetsuppgifterna i den nya tjänsten. Samtliga menade att de känt sig 

välkomna och lyfter fram en ett positivt företagsklimat, dock fanns det skillnader hur 

företagsklimatet uppfattas mellan distrikten där vissa distrikt har varit mer välkomnande 

än andra. Att ha haft en fadder/mentor eller en chef som varit väldigt närvarande och 



17 

  

 

 

stöttande under sin första tid på företaget har inverkat positivt på 

introduktionsprocessen. Chefer efterfrågade en utökad formell struktur och menade att 

ett utarbetat introduktionsprogram och checklistor skulle avlasta dem i sitt arbete. Det 

framkommer av resultatet att det finns ett antal förbättringsmöjligheter av 

introduktionen till företaget. Det efterfrågas exempelvis ett uppdaterat 

introduktionsmaterial med utökad information om viktiga kunskapsområden. Det 

efterfrågas även en tydligare intern kommunikation, dels för att enklare navigera sig på 

intranätet samt för att få kännedom om vad de andra avdelningarna arbetar med. 

Samtliga menar att introduktionen kopplat till företagets system varit otillräcklig och 

menar att systemutbildningar kopplat till introduktionen skulle påverka 

introduktionsprocessen mer effektivt. Introduktionsprocessen beskrivs sedan utifrån ett 

effektivitetsperspektiv baserat på de praktiska förutsättningarna, sociala introduktionen 

och system. Den sociala introduktionen och de praktiska förutsättningarna har upplevts 

som positiv vilket medfört en mer integrerad introduktionsprocess. Dock har den 

bristfälliga upplärningen kopplat till företagets system samt en otydlig intern 

kommunikation inverkat negativt på introduktionsprocessen utifrån ett 

effektivitetsperspektiv. 

 

Resultatdisskussion 

 

Introduktionens betydelse 

Intervjupersonerna menar samtliga att introduktionen är betydelsefull för att känna sig 

välkommen, få en bra start till de nya arbetsuppgifterna och för att lära känna 

organisationen. Introduktionen ses även som en process för att lättare komma in i den 

nya arbetsrollen och etablera en trygghet i bolaget. Deras uppfattningar kan appliceras 

till Armstrongs (2011) teorier om introduktionens syften om att plana ut vägen till 

företaget, skapa en positiv inställning och uppnå goda arbetsresultat. De menar även att 

introduktionen skapar en trygghet för att enklare etablera sin arbetsidentitet vilket kan 

kopplas samman med dilemmat som nyanställda ställs inför när man byter arbetsplats 

(Lave & Wenger 1991). 

 

Introduktionens struktur  

I resultatet framkommer det att introduktionsprocessen har skilt sig åt mellan de olika 

tjänsterna på många plan. Introduceringen individanpassas vilket kan förklaras av att 

deltagarna anställts till olika tjänster på företaget. Att kombinera och ha olika 

introduktionsmetoder är av betydelse enligt Granberg (2011) då detta medför en mer 

integrerad inlärningsprocess. Företaget tillämpar idag olika introduktionsmetoder vilket 

är bra eftersom det hjälper de anställda med att fastställa rutiner och uppleva personlig 

kontroll (Feldman & Brett, 1983). Dock ges olika förutsättningar till introduktionen 

med tanke på att introduktionen ser olika ut beroende på vilken tjänst man anställs till. 

Att ha fått tilldelat ett skriftligt introduktionsmaterial i samband med anställningen har 

varierat mellan deltagarna, en del hade fått ta del av ett material medan andra inte visste 

ens om att ett sådant material fanns. Cheferna menade att materialet är så pass 

ouppdaterat att det inte ges ut i samband med nyanställningar längre. Enligt Armstrong 

(2011) borde åtminstone ett skriftligt informationsmaterial tilldelas i samband med 

anställningen. Det framkommer av deltagarnas redogörelser att det inte upprättas 

individuella introduktionsplaner när nyanställda börjar. Enligt Allen (2006) skulle 

individuella introduktionsplaner medföra en tydligare överblick på de anställdas egen 
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introduktionsprocess. Dessutom skulle förutbestämda introduktionsplaner medföra en 

minskad osäkerhet och medföra en positiv inverkan sant en högre känsla av kontroll på 

det egna lärandet. Att introduktionsprocessen varierat mellan deltagarna kan bero på att 

personerna anställts till olika poster samt haft olika chefer som ansvarat för 

introduktionen. 

 

Den sociala introduktionen 

Samtliga intervjupersoner menar att de känt sig väl mottagna och omhändertagna till 

företaget. Den sociala delen av introduktionen är viktig på så sätt för att känna en 

organisatorisk tillhörighet till den nya arbetsplatsen (Wood & West, 2010). Wood och 

West anser att ett öppet klimat är viktigt för att skapa innovation, samtliga intervjuade 

menar att det finns en god stämning på företaget och det har inte känts besvärande att 

fråga kollegor om hjälp då alla varit väldigt hjälpsamma och stöttande. Det har upplevts 

vara positivt att få åka runt på större rundvisning till övriga distriktskontor för att få en 

tydligare geografisk överblick och hälsa på övriga kollegor. Att hälsa på övriga kollegor 

på dels det egna kontoret samt åka runt och se de övriga distriktskontoren kan ses som 

en institutionaliserad socialiseringsteknik. Institutionaliserade socialisationstekniker har 

en positiv inverkan på dels arbetsrelaterade attityder, arbetstillfredställelse och 

organisatoriskt engagemang till arbetsplatsen vilket Cooper-Thomas och Andersson, 

(2002) fick stöd för i sin studie. För att stärka den organisatoriska tillhörigheten på 

företaget skulle det vara till organisationens fördel att ge samma förutsättningar till alla 

nyanställda. Det framkommer i resultatet att företagsklimatet dock varierar mellan 

distrikten. Det är möjligt att olika subkulturer med olika företagsklimat skapas med 

tanke på organisationens geografiska spridning.  

 

Det råder en viss typ av mentorskap på fastighetsbolaget. Flera av deltagarna har 

antingen gått bredvid en kollega för att lära sig arbetsuppgifter, eller så har de frågat 

kollegor eller närmaste chefen hur de ska förhålla sig vid olika arbetsrelaterade frågor. 

Granberg (2011) beskriver fördelarna en nyanställd kan få av att ha en fadder eller 

mentor. En fadder/mentors funktion som förebild, samtalspartner och utbildare medför 

ett väl integrerat erfarenhetsutbyte. Dessutom genererar mentorskapet att nyanställda 

lättare kommer igång med sitt arbete, deras självförtroende för att etablera 

arbetsrelaterade relationer ökar vilket i sin tur leder till effektivare arbetsprestationer 

och ökad motivation (Orpen 1977 refererat i Granberg, 2011).  

 

Praktiska hjälpmedel för chefer  

Det saknas idag en tydlig formell struktur som chefer kan använda sig av när de 

anställer ny personal. Som det framgår av resultatet finns det inga formaliserade 

uppföljningssamtal kopplat till introduktionen. De intervjupersoner som har haft 

kontinuerliga avstämningssamtal menar att dessa har varit bra för att få att både ta upp 

arbetsrelaterade frågor och ta emot feedback. Introduktionsplanen kan därmed arbetas 

fram på ett sådant sätt att det framgår att korta uppföljningssamtal, kopplat till 

introduktionen kan bokas in i början av anställningen tillsammans med den närmaste 

chefen. Granberg (2011) menar att en introduktionsplan kan användas för att få en 

övergripande struktur på nyanställdas introduktion. Introduktionsplanen skulle kunna 

fungera som ett hjälpmedel för cheferna. 
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Förväntningar 

Det framkommer i resultatet att flera intervjupersoner delar uppfattningen om att det har 

varit tydligt vad som förväntas på deras arbetsprestation och vilka arbetsuppgifter 

tjänsten omfattar. Som tas upp i resultatet menar dock flera att de trodde att den första 

tiden på företaget skulle vara mer planerad, strukturerad och förberedd. Någon antydde 

även att det har svårt att veta vilka förväntningar som ställdes på tjänsten. Deras 

uppfattningar kan bedömas som ett brott mot det psykologiska kontraktet applicerat till 

de anställdas kognitiva värderingar där uppfattningen kring anställningsrelationen inte 

varit tillräckligt tillfredställande (Aronsson, 2012). Detta innebär att organisationen bör 

se över sin struktur kring introduktionsupplägget och arbeta fram en tydlig struktur för 

att minska risken för brott gentemot det psykologiska kontraktet. Det psykologiska 

kontraktet som handlar om hur arbetsgivare och arbetstagare upplever 

anställningsrelationen och vilka förväntningar som finns på utbytet i 

anställningsrelationen utvecklas mest intensivt under den första tiden på arbetsplatsen 

(Aronsson et.al, 2012). För att det inte ska skapas en inkongruens där de båda parterna 

har olika förväntningar kan en tydlig upprättad introduktionsplan även kunna ses som 

ett underlag som har en positiv inverkan på det psykologiska kontraktet som dessutom 

ligger till grund för att arbetsrelaterade attityder utvecklas på ett tillfredställande sätt 

(Robinson & Morrisson 2000, refererat i Aronsson 2012).  

 

I resultatdelen framkommer det utifrån respondenternas svar att uppföljningssamtal och 

avstämningssamtal förekommer. Samtalen har varit uppskattade för att de varit tillfällen 

för att ställa frågor och stämma av hur arbetet har gått. Allen (2006) konstaterar att en 

tydlig introduktionsprocess som är fixerad i tid borde minska graden av osäkerhet i 

början och inge en känsla av kontroll. Allen förklarar även introduktionen som en 

indelning i tre stadier; förväntningsstadiet, anpassningsstadiet och godkännandefasen. 

Som det nämns i resultatet så menar flera av deltagarna att det varit tydligt vad som 

förväntas i anställningsrelationen mellan dem och organisationen. En del menar dock att 

de hade hoppats på att förväntningarna kommunicerats på ett tydligare sätt.  Som det 

beskrivs i resultatet delar respondenterna uppfattningen om att anpassningsstadiet 

kopplat till den sociala introduktionen har varit väldigt positiv med tanke på det 

omtänksamma företagsklimatet. Dock menar deltagarna att anpassningsstadiet gällande 

att lära känna företaget tagit längre tid än förväntat. 

  

Introduktionen till företaget  

I resultatet framkommer det att det är ett fåtal av de intervjuade som deltagit på 

gemensamma introduktionsträffar, de som har deltagit upplever att det har haft en 

positiv inverkan till deras egen introduktion för att lära känna företaget. Armstrong 

(2011) lyfter fram att inledande introduktionsmöten individuellt eller på en gruppnivå är 

en viktig del i introduktionsprocessen då dessa skapar en personlig kontakt och känsla 

av tillhörighet för den anställde gentemot organisationen.  

 

Av resultatet framkommer det att nyanställda behöver aktivt vara delaktiga i sin egen 

introduktionsprocess och söka information själv på intranätet och kontakta andra 

personer på företaget. Flera deltagare menar dessvärre att informationssökandet varit 

krångligt och tagit mycket tid från det dagliga arbetet. Ett proaktivt beteende där den 

nyanställde aktivt söker information på egen hand är viktigt för den egna inlärningen 

samt för att etablera kontakt med övriga kollegor (Saks et.al, 2010). Enligt Saks et.al 
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(2010) finns det en risk för att negativa attityder kan bildas till både sitt eget arbete och 

organisationen om nyanställda har ett proaktivt beteende men dessvärre misslyckas med 

att hitta information som de söker. Organisationen behöver därmed se över hur de 

förmedlar sin interna kommunikation, detta för att inte riskera att negativa attityder 

uppstår kopplat till arbetet och organisationen. Med tanke på arbetets utformning där 

endast ett fåtal anställda intervjuades kring introduktionsupplägget är det dock svårt att 

få en klar uppfattning om exakt hur mycket information en nyanställd faktiskt behöver 

leta efter information på egen hand, samt om de upplever att det är en nackdel eller 

fördel för dem själva.  

 

Resultaten i föreliggande fallstudie visar även att det skulle behövas en mer utarbetad 

formell introduktionsmetodik för att introduktionen inte ska tendera att bli så spretig. 

Introduktionsmaterialet behöver ses över och eventuellt kompletteras med ytterligare 

information som kan vara bra för nyanställda att känna till som finns på företagets 

intranät. Introduktionsmaterialet skulle exempelvis kunna uppdateras med viktiga 

uppgifter om PUL, LOU och offentlighetsprincipen eftersom de är väldigt viktiga att 

känna till med tanke på att företaget är ett kommunalt fastighetsbolag. Att tillägga en 

karta över organisationens områden och distrikt i introduktionsmaterialet skulle 

dessutom förtydliga områden företaget verkar i. Att upprätta en individuell 

introduktionsplan skulle hjälpa den nyanställde att få en lättöverskådlig översikt över 

vilka områden och inom vilken tidsram det på ett ungefär beräknas ta att lära sig 

(Granberg, 2011). Introduktionsplanen skulle även kunna fungera som ett verktyg för att 

se vilka förväntningar organisationen har på ens prestation kopplat till tidsplanen och 

alltså inbringa en positiv effekt kopplat till det psykologiska kontraktet (Granberg et.al, 

2012).  

 

Introduktionens effektivitet 

Samtliga intervjupersoner upplevde att det gick relativt fort att komma igång och arbeta 

med sina arbetsuppgifter då de hade de praktiska förutsättningarna på plats redan under 

den första veckan efter sin anställning. För att kunna utföra ett bra arbete behöver den 

anställde ha tillgång till den utrustning som arbetsuppgifterna kräver så som kontor, 

dator, telefon, nycklar och arbetskläder (Granberg, 2011). Det framkommer av 

resultatdelen att introduceringen till företagets system upplevs tagit lång tid. Flera 

deltagare menar att de fått fråga kollegor hur företagets olika system skall användas. 

Detta innebär således att det läggs över ett stort ansvar på befintlig personal att lära ut 

hur arbetet i systemen skall gå till. Att lära upp andra kollegor medför dessutom en 

minskad produktivitet för de kollegor som fått ansvaret att lära ut. Ansvaret innebär att 

kollegorna behöver avsätta tid för att lära arbetsuppgifter till de nyanställda, och utöver 

detta ska de hinna med sina övriga arbetsuppgifter. För att minska detta ansvar skulle 

det vara till organisationens fördel att upprätta separata och generella 

systemutbildningar i samband med introducering av ny personal. 

Introduktionsutbildningar är enligt Granberg (2011) ett av de vanligaste instrumenten 

för introduktionen. Armstrong (2011) menar även att formella utbildningstillfällen även 

skapar tillfällen för organisationen att förmedla dess organisationsstruktur och 

processer. Generella systemutbildningar kopplat till introduktionsprocessen skulle 

kunna utgöra en del av en formaliserad introduktionsutbildning och medföra att en mer 

effektiv och enhetlig introduktionsprocess på företaget skapades.  
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För att inte introduceringen ska bli alltför spretig skulle organisationen kunna upprätta 

en tydligare formell introduktionsutbildning där samtliga nyanställda samlas ihop och 

blir tilldelade samma information om organisationsstrukturen, dess övergripande mål 

och värderingar (Armstrong, 2011). Utav alla intervjuade var det endast ett fåtal som 

hade deltagit på en uppsamlad informationsträff. Det verkar som att det finns ett behov 

av att strukturera upp informationsträffarna mer kontinuerligt för nyanställd personal. 

Informationsträffarna kan exemplifieras som primära kultursättare som hjälper till att 

stärka den organisatoriska tillhörigheten gentemot företaget (Woods & West, 2010). 

Som det tas upp i resultatdelen upplever chefer att det tar mycket av deras egna dagliga 

arbete med att förbereda allt som behöver ordnas varje gång någon ny börjar. En 

enhetlig introduktionsprocess med en tydligare struktur, skulle underlätta för chefer. Ett 

introduktionsupplägg med introduktionsutbildning och checklistor för chefer skulle 

innebära en mer effektiv introduktionsprocess vilket i sin tur skulle medföra en positiv 

inverkan på såväl den egna produktiviteten och företagets effektivitet. 

 

Metoddiskussion  

Valet av deltagare kan ses som ett tillgänglighetsurval. I samband med att jag kom i 

kontakt med fastighetsbolaget kunde personalstrategen hjälpa mig med att komma i 

kontakt med individer som antingen var relativt nyanställda på företaget eller var aktivt 

delaktiga i introduktionsprocessen på något sätt. Vid en kvalitativ studie bör man sträva 

efter ett kvalitativt representativt urval och för att finna rätt deltagare är det bättre att 

handplocka dem som kan tänkas ge den bästa informationen (Langemar, 2008). Det är 

möjligt att intervjupersonernas berättelser kan ha påverkats av att det var företagets 

personalstrateg som hjälpte med att ta fram en lista över lämpliga intervjudeltagare. Det 

var dock genom detta urvalsförfarande som jag fick möjlighet att träffa 

intervjupersonerna. Det hade därmed blivit svårt för mig att få svar på ett annorlunda 

sätt av praktiska skäl. Dock finner jag att deltagarna är representativa på så sätt att de 

antingen deltar aktivt vid introduktionen då nyanställda börjar eller varit anställda på 

företaget under en relativt kort period. Man skulle kunna kritisera deltagarnas 

ålderspann, då alla var mellan 35 och52 år, vilket utelämnar information om hur yngre 

och äldre personal har uppfattat sin introduktion. 

 

Studiens resultat kopplat till syftet anser jag uppfyller validitetsaspekter kring 

meningsfullhet. Detta eftersom resultatet påvisar att det finns ett flertal 

förbättringsområden kopplat till introduktionsprocessen nuvarande upplägg vid 

introducering av nyanställda på fastighetsbolaget. Vid bedömning av resultatets 

empiriska förankring är det viktigt att se över förankring i data. Analys och resultatdelen 

baseras på min egen uppfattning kring intervjusvaren. Alltför långtgående tolkningar, 

generella och långsökta slutsatser bör undvikas i analysen vilket jag har tagit hänsyn till. 

Jag anser att mitt syfte blev besvarat med hjälp av den intervjuguiden jag använde. 

Studien har begränsningar på så vis att intervjuunderlag saknas ifrån samtliga anställdas 

egna upplevelser samt synpunkter på introduktionen.  

 

Kvalitativ generaliserbarhet handlar dels om datainsamlingen gav en generaliserbar bild 

av ämnesområdet samt om urvalet gjordes på ett adekvat sätt (Langemar, 2008). 

Deltagarnas erfarenheter och synpunkter kan vara av intresse för andra organisationer 

som också är uppdelade över en stor geografisk spridning med exempelvis kontor i flera 

distrikt eller i olika städer. Det är en fördel att se över hur introduktionsprocessen ser ut 



22 

  

 

 

på alla företag för att arbeta enhetligt och för att uppnå effektivitet. Det är av en särskild 

betydelse att se över introduktionens upplägg och struktur för organisationer med stor 

geografisk spridning. Jag anser att jag fick en bra bild kring aktuellt ämnesområde 

baserat på deltagarnas svar men det täcker förstås inte alla nyanställdas synpunkter. 

Som förslag på vidare forskning kan mina resultat ligga till grund för en mer 

strukturerad enkät till alla anställda, detta för att få ett heltäckande perspektiv på 

introduktionen i allmänhet på fastighetsbolaget.  
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Appendix  

 

1. Bakgrund 

a. Arbetad tid på företaget 

 

2. Egen upplevelse  

a. Kan du berätta om din egen introduktion? 

b. Beskriv vilka delar av introduktionen du genomgått? 

c. Vad är din upplevelse? Positiv/Negativ 

d. När i tiden fick du din introduktion? Bra/Dåligt 

e. Kan du berätta vad du upplever saknades i introduktionen när du började? 

f. Har du själv anställt någon? Hur brukar du själv lägga upp introduktionen 

när någon ny börjar?  

g. Hur upplever du att ditt sätt att introducera nyanställda fungerar? Bra/Dåligt 

h. Hur länge tycker du att introduktionsprocessen pågick? Har det gjorts någon 

uppföljning på din introduktion? 

i. Tycker du att introduktionen är viktig, och i så fall varför? 

 

3. Välkomnande  

a. Hur var din upplevelse då du började, kände du dig välkommen? 

b. Hur upplever du att det gick att komma in i arbetsgruppen? 

c. Hur gick din upplärning till din nya tjänst? 

d. Har du haft någon mentor/fadder? Om nej – skulle du velat ha haft det? 

 

4. Introduktionens struktur 

a. Hur fick du ta del om organisationen och hur den fungerar? Kulturen & 

värderingar?  

b. Hur fick du information om dina arbetsuppgifter innan du började?  

c. Fick du någon praktisk rundvisning? 

d. Finns det något du skulle vilja förändra i din egen introduktion? 

e. Är det något som du upplever fungerar väldigt bra och som fler enheter 

borde ta efter? 

f. Levde introduktionen upp till dina förväntningar?  

g. Upplever du att det befintliga introduktionsmaterialet gav dig tillräckligt 

med information? Om nej – vilka områden önskar du fanns med? 

 

5. Introduktionens effektivitet 

a. Hur lång tid dröjde det innan du hade allt det materiella för att kunna utföra 

dina arbetsuppgifter? (dator, telefon, tillgång till system) 

b. Hur lång tid tog det innan du kunde utföra dina arbetsuppgifter?  

c. Har du känt att du har haft möjlighet att vända dig till någon om du har haft 

frågor? Om nej – hur har du gått tillväga då? 

Upplever du att du har behövt söka upp mycket egen information som 

behövs för att utföra ditt arbete? Om Ja – inom vilka område 

 

 


