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Sammanfattning 
 

Titel:  Introduktion av nyanställda i ett 
  IT-konsultföretag 

 
Seminariedatum: 13. Januari 2006 

 
Ämne/Kurs:  FEK 582, Kandidatuppsats 10 p 

 
Författare: Eva Bengtsson, Johan Björnsson, Andreas Scheja 

 
Handledare:  Nadja Sörgärde 

 
Fallföretag:  Teleca, ett IT-konsultbolag 

 
Nyckelord: Introduktion, nyanställda, kunskapsproduktion, 

kunskapsöverföring, kultur 
 

Syfte:   
Att närmre studera ett IT-företags introduktionsprocess för att därigenom 
identifiera vilka faktorer det är som möjliggör de nyanställdas integration i 
verksamheten och att undersöka om och hur väl dessa faktorer tillgodoses inom 
IT-företaget i fråga. 

 
Metod:  
Abduktiv ansats, fallstudie, kvalitativ datainsamlingsmetod, personliga intervjuer. 

 
Empiri:  
Intervju med en linjechef, en fadder och en nyanställd - nyckelpersonerna i den 
introduktionsprocess som är föremål för studien. 

 
Teoretiska Perspektiv: 
Empirin i del 1 har analyserats utifrån teorier om systematiserad introduktion. 
Till grund för analysen i del 2 ligger dels teorier om Knowledge Management, 
mer specifikt kunskapsproduktion och kunskapsöverföring, dels Scheins (1985) 
teorier om organisationskultur. 

 
Slutsatser:  
Studien visar att integrationen av nyanställda i verksamheten beror på den 
nyanställdes möjligheter till kunskapsproduktion, vilken gynnas av följande 
faktorer:  

- möjligheten att skapa personliga kontaktnät  
- samarbete med erfarna kollegor  
- tillgången till en arbetsmiljö som praktiskt främjar kunskapsutbyte  
- en positiv inställning till kunskapsutbyte inom organisationen  

Teleca uppfyller dessa faktorer i mycket stor utsträckning men uppvisar några 
brister som i framtiden kan leda till problem. För låg medvetenhet om 
introduktionsrutiners betydelse och kulturella motstridigheter är några exempel. 
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Abstract 
 
Title:  The introduction of new employees in an IT-company 
 
Seminar date: 13th of January 2005 
 
Course:  Bachelor thesis in Business Administration,  
  10 Swedish Credits, 15 ECTS  

 
Authors:  Eva Bengtsson, Johan Björnsson, Andreas Scheja 
 
Advisor:  Nadja Sörgärde 
 
Case:   Teleca, a consulting company in the IT-sector 
 
Key Words: Introduction, new employees, knowledge production, 

knowledge transfer, organisational culture.  
 
Purpose:  
To investigate the introduction process for new employees in an IT-company with 
the aim to identify what factors that serve the purpose of integrating new staff into 
the company. 
 
Methodology: 
Abductive onset, case study, qualitative data acquisition, interviews. 
 
Empirical foundation: 
Interviews with employees functioning as key figures during an introduction 
process at Teleca - a line manager, a tutor and a new employee. 
 
Theoretical perspectives:  
The analysis of the empirical data presented in part 1 will be based on theories 
regarding introduction routines for new employees. In part 2, theories regarding 
knowledge management will constitute the theoretical foundation of the final 
analysis which leads to the conclusion of this study. 
 
Conclusion: 
For the integration process to succeed, the new employee must be given the 
opportunity to gain knowledge, which is favoured by the following factors: 

- The opportunity to create personal networks 
- The opportunity of co-operation with more experienced colleagues 
- Access to a working environment which supports knowledge transfer by 

practical means 
- A positive attitude within the organisation towards the exchange of 

knowledge amongst the members 
Teleca presently fulfils these factors to a large extent but lacks consciousness 
regarding their importance, which in the future may cause difficulties.
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1 Inledning 
I inledningskapitlet ges läsaren en introduktion i ämnet som behandlas i denna 
studie, följt av en diskussion kring den problematik och det syfte som 

undersökningen bygger på. Därefter ges en kort beskrivning av den 

företagskategori undersökningen fokuserar på - kunskapsföretag. Avslutningsvis 

presenteras uppsatsens uppbyggnad.  

 
Enligt en nyligen gjord undersökning på uppdrag av JUSEK vill 52 % av unga 
akademiker inom IT-sektorn byta jobb inom en tvåårsperiod (JUSEK 2005). 
Undersökningen hävdar att en anledning till detta är de effekter som arbetet inom 
de projekt som IT-företag ofta organiserar sig kring, för med sig. Utbrändhet, 
strävan efter utmanande arbetsuppgifter och utvecklingen av den personliga 
kompetensen nämns som viktiga skäl till varför IT-konsulterna ser sig om efter 
nya arbetsgivare. Trenderna pekar således åt att IT-bolagen för tillfället drabbas 
av en hög personalomsättning som orsakar turbulens inom branschen och som 
kräver att de drabbade företagen snabbt nyanställer personal i syfte att kunna 
upprätthålla sin produktivitet. Detta i sin tur kommer att ställa en rad krav på 
företagens organisation och verksamhet. För att en nyanställd, eller t o m 
nyutexaminerad utan tidigare erfarenhet från arbetslivet, ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter på ett effektivt sätt, kommer han med största sannolikhet behöva 
vägledning och assistans av något slag.  
 
Rollag et al. (2005) hävdar exempelvis att nyanställda är i behov av introduktion, 
träning och vägledning.  För företaget innebär nyanställd personal därför en sänkt 
nettoproduktivitet eftersom den upptar kollegors arbetstid. Kostnaderna detta för 
med sig förstärks av att även de nyanställda ska få ersättning för sin arbetstid, 
trots att de egentligen inte tillför organisationen mervärde. Enligt författarna 
kunde introduktionsperioden då den nyanställde inte förväntades prestera i någon 
större utsträckning, för en tid sedan, i extremfall vara i flera år. I dagsläget 
däremot, då konkurrensen på marknaden är hård och miljön är snabbföränderlig, 
är det ytterst kritiskt för företaget, oavsett bransch, att den nyanställde snabbt 
kommer in i sitt arbete. Resonemanget grundar sig dock inte uteslutande på 
kostnadsmedvetenheten. En annan betydande faktor är nyttan av att snabbt kunna 
utnyttja den nyanställdes idéer och tankar om verksamheten. Om de nyanställda 
inte snabbt blir del av verksamheten, slösar man bort deras kreativitet och missar 
att utnyttja de kunskapsmässiga resurser som faktiskt finns i företaget, vilket leder 
till försämrad konkurrenskraft och utvecklingsförmåga (ibid.). 
 
Enligt Richards (1999) kännetecknas IT-branschen av speciellt komplicerade 
förhållanden som kan orsaka problem då den nyanställde ska integreras i 
verksamheten. Branschen kräver, effektivitet, flexibilitet, reaktionsförmåga, samt 
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uppfyllandet av deadlines, vilket inledningsvis ofta vållar svårigheter för de 
nyanställda då de utför sina arbetsuppgifter. Dessa svårigheter kan i sin tur ha 
betydande konsekvenser för företaget i fråga om företagets produktivitet, 
effektivitet och möjlighet till resursutnyttjande. Inom IT-branschen råder således 
speciella förutsättningar under vilka de nyanställda ska introduceras i sitt arbete 
och integreras i verksamheten.  

1.1 Problematisering 
Rubenowitz (1978) är en av de författare som menar att integrationen av 
nyanställda kräver systematiserade introduktionsrutiner. Utan rutiner säkerställs 
inte introduktionens faktiska genomförande och ansvarsfördelningen blir lidande. 
Även Granberg (1998) betonar vikten av att ansvariga för introduktionen 
utnämns. De utnämnda personerna bär enligt författaren ansvaret för 
introduktionens utformning och för att en positiv inställning till arbetsgivaren 
skapas hos den nyanställde. Vidare är det viktigt att rutinerna är väl förankrade i 
organisationen och att alla dess medlemmar inser introduktionsprocessens värde i 
syfte att minska irritationer och konflikter de anställda emellan (ibid.). Lönnsjö 
(1972) i sin tur framhäver introduktionsrutinernas betydelse för den nyanställdes 
vilja att prestera och dennes strävan efter att kunna utföra sina arbetsuppgifter lika 
effektivt som kollegorna. 
 
Det IT-företag som denna studie utgår ifrån avviker i stor utsträckning från de 
ovan nämnda författarnas åsikter. Visserligen existerar systematiserade 
introduktionsrutiner inom företaget, men dessa uppvisar en rad brister. Framförallt 
säkerställs inte rutinernas faktiska genomförande då ansvarsfördelningen är vagt 
definierad och varierar mellan företagets olika enheter. Skapandet av positiva 
intryck hos de nyanställda gentemot arbetsgivaren, samt förankringen av 
introduktionens värde bland organisationsmedlemmarna, brister således i viss 
utsträckning. Dessutom får den vaga ansvarsfördelningen till följd att alla 
nyanställda inte genomgår en likvärdig och fullgod introduktionsprocess, utan att 
deras introduktion ofta ter sig slumpartad.   
 
Trots dessa negativa intryck av IT-företagets introduktionsprocess, ger de 
anställda inte uttryck för missnöje och upplever enligt egna utsagor introduktionen 
som fullt tillräcklig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt. Dessa motstridiga uppgifter tyder på att rutinerna inte på 
egen hand bestämmer den nyanställdes integration i verksamheten och 
hans/hennes möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter effektivt. Det verkar 
således finnas fler faktorer än företagets systematiserade introduktionsrutiner som 
har relevans i sammanhanget. Resonemanget utgör utgångspunkten för vår studie. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att närmre studera ett IT-konsultföretags 
introduktionsprocess för att därigenom identifiera vilka faktorer det är som 
möjliggör de nyanställdas integration i verksamheten. Vi vill även undersöka om 
och hur väl dessa faktorer tillgodoses inom företaget i fråga. 
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1.3 Beskrivning av kunskapsföretag 
För att ge läsaren en övergripande inblick i vilken typ av företag undersökningen 
kretsar kring, ges här en kortfattad beskrivning av kunskapsföretag och 
konsultföretag. Denna bakgrundsinformation syftar till att göra läsaren bekant 
med de speciella egenskaper dessa företag kännetecknas av, vilket enligt vår 
bedömning underlättar den fortsatta läsningen.  
 
Kunskapsföretag 
Alvesson (2004) hävdar att kunskap alltmer pekas ut som en av 
nyckeldimensionerna i företags- och organisationsledning. Begreppet 
kunskapsföretag beskriver, enligt honom, en organisation som anses skapa värde 
genom användning av avancerad kunskap och vars huvudsakliga konkurrenskraft 
ligger i att effektivt kunna utnyttja mänskliga resurser. Han uppmärksammar 
några, för kunskapsföretaget karakteristiska egenskaper, som flera författare 
verkar vara eniga om trots att vissa meningsskiljaktigheter råder angående den 
exakta definitionen av vad som utgör ett kunskapsföretag (Alvesson 2000). 
Kunskapsintensiva företag står följaktligen i motsats till arbetsintensiv och 
kapitalintensiv verksamhet och fokuserar i huvudsak på problemlösning och icke-
standardiserad produktion. Av den anledningen kännetecknas de anställda i ett 
kunskapsföretag normalt sett av en hög utbildningsnivå och 
professionaliseringsgrad. Stor vikt läggs vid kreativitet och självständighet, där de 
anställda förväntas kunna ta ansvar för sina arbetsområden. Dessa faktorer leder, 
enligt Alvesson (2000), till att kunskapsföretagets kritiska resurser finns i de 
anställdas huvuden, samt i nätverk, kundrelationer, manualer och 
tjänsteleveranssystem. På så vis blir kunskapsföretaget beroende av sin personal i 
mycket stor utsträckning och därmed starkt sårbart för att personal slutar (ibid.). 
 
För att bäst kunna utnyttja de anställdas kunskaper avviker många 
kunskapsföretag från hierarkiska principer i sin verksamhet och tenderar istället 
att organisera sig kring plattare, innovativa och ad hoc-artade strukturer (Alvesson 
2004). Mintzbergs (1980) definition av en adhocrati är dels att organisationen 
kännetecknas av en organisk struktur, informellt beteende och en hög grad av 
horisontell arbetsspecialisering baserad på formell utbildning och kompetens. 
Dessutom uppvisar adhocratin en tendens till att gruppera personal i funktionella 
enheter för att underlätta administration och personalutveckling, men att dessa 
enheter sedan används i små blandade projektgrupper för att utföra själva jobbet 
(ibid.). Dessa projektgrupper i sin tur koordineras enligt Mintzberg (1980) genom 
hög grad av decentraliserat beslutsfattande och ömsesidig anpassning mellan 
projektmedlemmarna då de ”tvingas” samarbeta. 
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Konsultföretag 
En typ av företag som arbetar med komplex problemlösning i mycket stor 
utsträckning och som Alvesson (2000) refererar till som de ”renodlade” 
kunskapsföretagen, vid sidan om forskningsbaserade företag, är konsultföretagen. 
Dessa kännetecknas av att deras verksamhet är organiserad kring projekt, dvs. att 
deras organisation är av adhoc-karaktär. Projekten sätts samman i syfte att på 
bästa sätt kunna bemöta och tillfredsställa kundernas krav och upphör att existera 
då projektet är slutfört. På så vis erbjuds kunden möjlighet till ökad flexibilitet och 
en bättre förmåga att snabbt bemöta förändringar på marknaden. Men att erbjuda 
kunden denna tjänst ställer en rad krav på de anställda i konsultföretaget. Förutom 
osäkerhet om framtiden, spelar pressade scheman, skyldigheten att avsluta ett 
projekt tillfredsställande och i tid, vilket ofta är förknippat med att jobba övertid, 
in i konsultens stressiga arbetsmiljö (ibid.).  

 

1.4 Uppsatsens uppbyggnad 
Uppsatsen är indelad i tre huvuddelar: Del 1 behandlar introduktionsprocessen 
utifrån introduktionsteori. I Del 2 breddas perspektivet för att se om det finns 
andra faktorer än de som är direkt kopplade till den systematiserade 
introduktionsprocessen, som kan vara relevanta och intressanta för att finna svar 
på uppsatsens syfte. Analyserna från Del 1 och Del 2 vävs slutligen samman i Del 
3, som utgörs av en sammanfattande diskussion följt av slutsatserna som 
genererats. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nedan följer en kort genomgång av uppsatsens kapitel:  
 
1. Inledning 
Problemdiskussionen och syftet med undersökningen presenteras. Därutöver ges 
läsaren en kort introduktion i ämnet kunskapsföretag.  
 
 

 
Del 3. Sammanfattande Diskussion 

  Slutsats 

Del 1. Teori 
 Empiri  

Analys 

Del 2. Empiri 
 Teori 
 Analys 
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2. Metod 
Redogörelse för de metodval som görs i fråga om forskningsansats och 
datainsamlingsmetod, samt vilka för- och nackdelar valen innebär. 
 
Del 1 
3. Teoretisk referensram 
Redovisning av de teorier som ligger till grund för analysen i Del 1.  
 
4. Empiri 
Empiriskt material gällande introduktion av nyanställda presenteras. 
 
5. Analys 
Fallföretagets introduktionsprocess av nyanställda analyseras utifrån tidigare 
presenterad teori och empiri. 
 
6. Diskussion 
Diskussion förs kring fallföretagets introduktionsprocess. Motivering ges till 
varför vi väljer att gå vidare med studien 
 
Del 2 
7. Empiri 
Ytterligare empiriskt material presenteras. Kapitlet avslutas med en kortare 
diskussion kring de tolkningar vi gör av empirin, samt deras betydelse för studiens 
fortsatta utveckling. 
 
8. Teoretisk referensram 
Baserat på våra tidigare tolkningar av empirin görs ett urval av teorier som ska 
ligga till grund för analysen av vårt empiriska material. Dessa teorier presenteras  i 
detta kapitel. 
 
9. Analys 
Empirin analyseras utifrån den teoretiska referensram vi redogjort för i föregående 
avsnitt. 
 
Del 3. 
10. Sammanfattande Diskussion 
Avslutningsvis vävs Del 1 och Del 2 ihop genom en mer övergripande diskussion. 
 
11. Slutsats  
Syftet som presenterades inledningsvis besvaras. 
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2 Metod 
De metodval som ligger till grund för undersökningens vetenskapliga ansats och 
insamlingen av empirisk data presenteras i detta kapitel. 

 

2.1 Val av ansats 
 

2.1.1 Forskningsansats  
Vilka faktorer är det som möjliggör en snabb integration av nyanställda i ett IT-
företag? I syfte att finna svar på denna fråga tog vår studie avstamp i både empiri 
och teori.  
 
Det empiriska föremålet som undersökningen bygger på, är ett företags 
introduktionsprocess för sina nyanställda. För att kunna identifiera intressanta 
faktorer och företeelser i introduktionsprocessen som möjliggör en snabb 
integration av nyanställda, krävdes dock vissa teoretiska förkunskaper. Dessa 
tillägnade vi oss under arbetets gång. På så vis skedde en ständig växelverkan 
mellan teori och empiri och följaktligen även en viss jämförelse dem emellan. 
Jämförelsen mellan teorin och empirin gav oss möjligheten att identifiera en 
anomali mellan teoretikers förhållningssätt till introduktion av nyanställda och 
företagets till synes något annorlunda förhållningssätt i ämnet. Denna avvikelse 
gav oss anledning att tro, att det måste finnas fler intressanta faktorer, förutom de 
formella introduktionsrutinerna, som kan vara relevanta i samband med 
integrationen av nyanställda i företaget. Detta valde vi att koncentrera oss på.  
 
Den utpekade anomalin blev således föremål för studiens andra del, som tar 
avstamp i empirin. Genom att studera företagets arbetsförhållanden i ett något 
vidare perspektiv, kunde intressanta företeelser identifieras som undersökningen 
kunde bygga vidare på. För att öka vår förståelse för dessa företeelsers relevans 
studerades dessa ur ett teoretiskt perspektiv innan svar kunde finnas och slutsatser 
dras. 
 
Vår forskningsansats kan liknas vid, vad Alvesson och Sköldberg (1994) 
benämner, en abduktiv ansats. Enligt författarna kan analysen av empirin mycket 
väl kombineras med tidigare studier i ämnet där teorin fungerar som 
inspirationskälla och ger ökad förståelse. Forskningsprocessen kännetecknas 
således av en alternering mellan empiri och teori varvid båda successivt omtolkas 
i skenet av varandra (ibid.).  
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2.2 Forskningsmetod  

 

2.2.1 Kvalitativ forskningsmetod  
För att få svar på vilka faktorer det är som möjliggör en snabb integration av 
nyanställda i ett visst IT-företag, kan vår undersökning, enligt vår mening, enbart 
bygga på information som inhämtats genom kvalitativa forskningsmetoder. 
Anledningen är att de integrationsfrämjande faktorerna enbart kan identifieras 
genom analys av utlåtanden från personer som är verksamma i företaget och som 
således har erfarenheter av introduktionsprocessen och av arbetsförhållanden som 
råder på arbetsplatsen. Dessa erfarenheter och attityder gentemot introduktionen 
av nyanställda kan inte uttryckas i konkreta kvantitativa storheter utan det krävs 
rikligare resonemang kring ämnet. Vårt resonemang stämmer överens med Holme 
(1991) som menar att forskare bör välja den kvalitativa metoden då syftet med 
undersökningen är att på ett mera genomträngande sätt sätta sig in i 
undersökningsobjektets situation. På så vis ökar möjligheterna till insiktsfullare 
förståelse och till en mer rättvisande analys av eventuella problem (ibid.). För vår 
undersökning innebär användningen av den kvalitativa metoden möjlighet till att 
inte bara identifiera viktiga faktorer i introduktionsfasen, utan att även kunna 
analysera betydelserna av dem och sätta in dem i ett större sammanhang. 
Dessutom erbjuder den kvalitativa forskningsmetoden möjligheten att öka 
undersökningsobjektets inflytande på studien vilket kan leda till att nya värdefulla 
aspekter kan uppdagas under datainsamlingsprocessen.  
 
Det finns dock synsätt som istället förespråkar den kvantitativa metoden framför 
den kvalitativa och som menar att kvantitativ forskning har mer värde ur 
forskningssynpunkt. Kvale (1997) redogör t ex för det ontologiska antagandet att 
den sociala världen i grunden är matematiskt ordnad och att allt som existerar i 
den, kan uttryckas i numerisk form. Vi företräder dock synsättet att erfarenheter, 
iakttagelser och bedömningar från de anställda på ett företag, inte bör mätas i 
absoluta termer. Om man skulle be alla inblandade att värdera sina svar numeriskt 
i form av en enkätundersökning med givna svarsalternativ, skulle vissa 
antaganden från vår sida ligga till grund för de tillfrågades svar. Vidare skulle 
många intressanta synpunkter och svar gå förlorade då undersökningsobjekten 
inte ges möjlighet att avvika från de givna svarsalternativen. 
 

2.2.2 Fallstudie som metod 
Kännetecknande för en kvalitativ fallstudie är att undersökningen kretsar kring en 
eller ett fåtal observationsenheter. Dessa observationsenheter undersöks sedan 
utifrån flera olika variabler som finns för handen i den företeelse eller det skeende 
man studerar (Merriam 1994). Enligt Denscombe (2000) innebär denna metod 
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ökade möjligheter att gå på djupet och att skaffa sig en mer djupgående insikt för 
vilka händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppträder i just den 
valda undersökningsenheten.  
 
Då vårt mål är att få en djupare förståelse för en specifik grupps upplevelser, 
erfarenheter och tankar, samt hur dessa hänger ihop med andra faktorer inom en 
begränsad enhet, lämpar sig en fallstudie väl som forskningsmetod för vår studie. 
Fallstudiens styrka är enligt vår mening, att den tar hänsyn till den kontext som 
företeelsen vi undersöker befinner sig i. Fallstudien ger oss förhoppningsvis en 
möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå, snarare än att enbart ta reda 
på vilka dessa är (Denscombe 2000). 

 
Val av Fall 
Som tidigare påpekats, är målet med vår undersökning att få en djupare förståelse 
för vilka faktorer det är, som främjar en snabb integration av nyanställda på ett 
företag. I syfte att på djupet kunna analysera dessa faktorer, väljer vi att 
koncentrera oss på en nyanställds introduktionsprocess, vilken utgör det valda 
fallet. Introduktionsprocessen som vi valt att studera äger rum på Teleca, ett IT-
konsultföretag som har delar av sin verksamhet i Lund/Malmö-regionen. 
 
Merriam (1994) skiljer på ett antal urvalskriterier som ligger till grund för val som 
görs i en undersökning liknande denna. Det kriteriet som närmast beskriver vårt 
initiala tillvägagångssätt vid bestämmandet av fallföretag är det målinriktade 
urvalet. Teleca är ett IT-konsultföretag som genomfört ett större antal 
nyanställningar de senaste månaderna och som, enligt egna utlåtanden, har en 
relativt hög personalomsättning. Teleca är dessutom ett företag som i hög 
utsträckning anställer nyutexaminerade ingenjörer utan nämnvärd 
arbetslivserfarenhet. Situationen företaget därmed befinner sig i tyder på att man 
har ett stort behov av att snabbt integrera de nyanställda. De nyanställda måste 
kunna utföra sina ordinarie arbetsuppgifter och prestera fort, om företaget ska 
kunna bibehålla och skapa effektivitet trots en relativt oerfaren personalstab. 
Därför borde introduktionsprocessen utgöra ett viktigt led i Telecas verksamhet. 
En undersökning av Telecas introduktionsprocess för sina nyanställda kommer 
således att ge värdefulla svar och föra oss närmre vårt mål med studien. 
 
Efter att ha fått en initial inblick i företagets verksamhet, struktur och arbetssätt 
kunde vi avgöra på vilket sätt det valda fallet bäst skulle undersökas. Vi upptäckte 
att det fanns en kontinuerligt återkommande rollfördelning inom Telecas 
introduktionsprocess oavsett var och när introduktionen äger rum på företaget. 
Denna rollfördelning fann vi värdefull att undersöka och den kom därför att bilda 
utgångspunkten för vår studie och för inhämtningen av vårt empiriska material. 
Rollerna som identifierades var: 
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• linjechefen  

• faddern  

• den nyanställde  
 
Personerna i fråga fyller en betydande funktion i introduktionsprocessen varför 
deras erfarenheter och redogörelser är av största värde. Linjechefen och faddern är 
de två personer på Teleca som den nyanställde först kommer i kontakt med på den 
nya arbetsplatsen och som därigenom har mycket stort inflytande på 
introduktionen. De bär dessutom det inledningsvis största ansvaret för att den 
nyanställde ska finna sig till rätta och kan utföra sina arbetsuppgifter obehindrat. 
Vårt tillvägagångssätt benämns av Merriam (1994) ett idealtypiskt urval. Urvalet 
innebär att forskaren utvecklar en egenskapsprofil över de individer, som skulle 
vara de mest önskvärda föremålen för studien (ibid.), dvs. i vårt fall linjechefen, 
faddern och den nyanställde. Därefter väljs personer ut som motsvarar denna 
profil i praktiken.  
 

2.3 Tillvägagångssätt vid datainsamling 
De data som ligger till grund för vår undersökning har i huvudsak inhämtats av 
oss själva och faller därmed under benämningen primärdata. Eftersom vi 
genomför en fallstudie, finner vi att primärdata som inhämtats just med tanke på 
studiens syfte har större relevans för undersökningen och representerar mer 
trovärdig fakta än sekundärdata som inhämtats av andra anledningar.  
 
Viss sekundärdata har dock använts, om än i mycket begränsad omfattning. Vi har 
exempelvis haft nytta av Telecas hemsida på Internet. Därutöver har information 
om företagets verksamhet och exakta uppgifter om exempelvis 
personalomsättning osv., hämtats från Telecas årsredovisning. Dessa data har haft 
viss relevans för vår studie och har därför inkluderats där detta ansetts vara 
lämpligt. I övrigt har inga sekundärdata tagits i anspråk i denna undersökning. 
 

2.3.1 Primärdata 
De empiriska primärdata som ligger till grund för vår undersökning har inhämtats 
genom personliga intervjuer. Intervjuer kännetecknas av att de ger flexibilitet och 
att undersökningens fokus kan anpassas efter de viktiga frågor som dyker upp 
under intervjuernas gång (Bryman och Bell 2005). Denna flexibilitet i 
datainsamlingen som ger respondenten möjlighet att påverka informationsflödet 
och att kunna ge detaljerade personliga svar, där så önskas, var avgörande för vårt 
val av datainsamlingsmetod. Även att de data som skulle ligga till grund för vår 
undersökning var baserade på emotioner och erfarenheter och att informanten på 
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så vis kunde ge privilegierad information, som ingen annan kan ge, talade för 
valet att samla in data via intervjuer (Denscombe 2000). 
 
Ett alternativ hade enligt Bryman och Bell (2005) varit att genomföra deltagande 
observationer, men då i vårt fall endast som ett komplement till intervjuerna. Att 
följa en nyanställd under hans/hennes första vecka på den nya arbetsplatsen hade 
kunnat tillföra vår undersökning intressant information i form av utomstående 
personers uppfattningar av situationen. En observation hade dock inte kunnat ge 
någon djupare information angående de inblandades personliga tankar, vilka var 
mest relevanta för vår undersökning. Det faktum att observationer är mycket 
tidskrävande och att deras relevans för vår undersökning var begränsad, 
resulterade i att vi valde bort denna form av datainsamling. 
 

Intervjuer 
Fyra individuella intervjuer ligger till grund för våra empiriska data. Anledningen 
till att vi genomförde individuella intervjuer och inte gruppintervjuer, var att de 
utvalda respondenternas befattning och därmed deras perspektiv skiljde sig åt. 
Därutöver gjorde vi bedömningen att risken för att respondenten svarar på ett 
annat sätt i en gruppintervju, än i en individuell intervju, förstärks av att 
respondenterna till viss del befinner sig på olika nivåer i hierarkin (Andersson 
1994). En nyanställd på företaget skulle nog känna sig obekväm och mindre 
benägen att svara uttömmande på våra frågor om hans/hennes chef var 
närvarande.  
 

Urval av respondenter 
Respondenterna till intervjuerna valdes ut med tanke på de funktioner de fyller 
inom Telecas introduktionsprocess. Som tidigare nämnts är vår 
undersökningsenhet begränsad till att omfatta en linjechef, en fadder och en 
nyanställd.  
 
Vid urvalet av respondenter använde vi oss av vad Merriam (1994) betecknar som 
nätverksurvalet. Genom personliga kontakter lyckades vi hitta en anställd inom 
Teleca som har erfarenheter av att vara fadder för en nyanställd. Han erbjöd sig 
således att bli intervjuad kring sina tankar om introduktionsprocessen. Då vi i 
övrigt inte hade någon access till företaget, fann vi det svårt att själva identifiera 
de personer som i dagsläget innehar rollen som linjechef och nyanställd. Därför 
tog vi hjälp av personen vi redan intervjuat, som på vår begäran rekommenderade 
en linjechef som kunde tänkas vara till nytta för vår studie. Linjechefen i sin tur 
rekommenderade en nyanställd som hon ansåg vara lämplig. Nätverksurvalet som 
bestod av intervjupersonernas rekommendationer, tillsammans med vårt krav på 
vilka roller dessa personer skulle ha inom företaget, låg således till grund för vårt 
urval av intervjurespondenter.  
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Utförandet av Intervjuerna  
Beroende på respondent varierade intervjuerna något gällande frågornas fokus 
samt intervjuernas struktur och längd. Generellt sett var dock vår genomgående 
avsikt att ge respondenterna mycket utrymme och möjlighet att påverka samtalens 
fortlöpning. 
 
Respondenterna hade inför mötet informerats om hur lång tid intervjun skulle ta i 
anspråk och kring vilka ämnesområden frågorna skulle kretsa. Mötena med 
respondenterna ägde rum i företagets lokaler på avtalad tid. Inför intervjuerna 
valde vi att förbereda en intervjuguide (se Bilagor). Intervjuguiden skulle 
säkerställa att vi täckte alla ämnesområden som var relevanta för undersökningen 
och fungerade således enbart som stöd, inte som tvingande manus. Under 
intervjuernas gång var vårt mål att det skulle finnas gott om utrymme för såväl 
spontana följdfrågor från vår sida, som intressanta sidospår från respondenternas 
sida. Frågornas ordningsföljd var därför flexibel och svaren helt öppna, vilket är 
typiska egenskaper för en semistrukturerad intervju enligt Denscombe (2000).  
 
Intervjuerna registrerades på bandspelare, vilket respondenterna inte hade några 
invändningar emot. Anledningen till att anteckningar valdes bort, är att alltför stor 
koncentration på annat än respondenten, lätt kan bryta kommunikationsprocessen 
under intervjuns gång (Andersson 1994). Det kontinuerliga flödet i samtalet skulle 
på så vis hämmas och möjligheten till spontana frågor och svar inskränkas. Enligt 
Denscombe (2000) är fördelen med ljudupptagning via bandspelare, att fullständig 
dokumentation av det som sägs erbjuds. Risken med att använda sig av 
bandspelare är som Andersson (1994) också påpekar, naturligtvis att den 
intervjuade blir mer återhållsam i sina svar. Vår bedömning, i den mån detta är 
möjligt att avgöra, är att bandspelaren inte hade några negativa inverkningar på 
respondenternas svar i fråga om frispråkighet eller uppriktighet. Mot vår 
förmodan kunde vi inte fastställa undvikande reaktioner på någon av våra frågor 
utan fick istället intrycket att respondenterna svarade så uttömmande som möjligt, 
trots ljudupptagningen 
 
Intervjuernas längd varierade något beroende på hur mycket tid respondenterna 
kunde avvara. Generellt sett upplevde vi att tiden intervjupersonerna var beredda 
att lägga på samtalen med oss var tillräcklig för att vi skulle kunna få den 
information vi sökte. Dessutom erbjöd sig samtliga respondenter att delta i 
uppföljningsintervjuer via e-post, vilket i linjechefens och den nyanställdes fall 
inte behövdes. Däremot tog vi fadderns tid i anspråk vid ytterligare ett tillfälle och 
genomförde en muntlig uppföljningsintervju då några förtydliganden krävdes. 
Fadderns första intervju varade i 60 minuter, Linjechefens i 80 minuter och den 
Nyanställdes i 45 minuter. Uppföljningsintervjun varade i 40 minuter. 
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2.4 Sammanställning och analys av data 
 

2.4.1 Sammanställning av intervjumaterial 
Direkt efter att varje intervju ägt rum, skrevs samtalet ner till en skriftlig text. 
Vissa avsnitt som vi ansåg vara av särskilt stor betydelse skrevs ner ordagrant, 
medan andra för undersökningen mindre viktiga avsnitt återgavs mer 
övergripande. Kvale (1997) uppmärksammar på de problem som kan uppstå då 
man betraktar utskrifterna av intervjuerna som den enda pålitliga empiriska data, 
eftersom man då glömmer bort kontexten intervjuerna utspelade sig i. Vi försökte 
motverka denna problematik genom att under arbetets gång återuppta 
diskussionen kring intervjuerna och situationen de utspelade sig i. På så vis hölls 
intervjuerna relativt färska i minnet. Dessutom valde vi att spara banden, på vilka 
samtalen fanns registrerade, i syfte att kunna återgå till inspelningarna i ett senare 
skede om så skulle bli nödvändigt. Då vi använde oss av ett hanterbart antal 
intervjuer, ansåg vi detta vara rimligt. 
 

2.4.2 Analys av intervjumaterial 
Vårt förhållningssätt vid analysen av den insamlade data kan liknas vid det 
hermeneutiska förhållningssättet. Kvale (1997) pekar på några principer som är 
karakteristiska för en hermeneutisk tolkning av intervjumaterial och som väl 
beskriver hur vi har gått tillväga vid vår analys. Han skriver bl. a. om den 
hermeneutiska cirkeln, som innebär en ständig växelverkan mellan att tolka 
helheten av en intervju och att tolka enskilda delar av den. Att arbeta på det viset 
och att ta tillvara på möjligheten att ständigt kunna pröva nya synsätt, har 
fördjupat vår förståelse för vad som sagts under intervjuerna avsevärt. Olika 
tolkningsmöjligheter har uppdagats under analysens gång. Den preliminära 
bedömningen av betydelsen i respondenternas uttalanden har kunnat utvecklas 
och fördjupas genom jämförelse mellan helhetsintrycket och intrycket av enskilda 
uttalanden. Därutöver har vi följt Davidsons och Patels (1994) rekommendation 
att bearbeta de insamlade data löpande, istället för att göra så efter att all data har 
inhämtats. Vi ansåg det vara viktigt att göra en preliminär analys direkt efter 
intervjun då den fortfarande var i färskt minne, för att senare återgå till analysen 
mer noggrant. 
 
Kvale (1997) påpekar förutom den hermeneutiska cirkeln även vikten av att 
intervjuaren har kunskap om temat som behandlas i intervjun. Anledningen är att 
kunskap krävs för att denne ska kunna förnimma nyanser i meningar som kommer 
till uttryck. Även Davidson och Patel (1994) hävdar att den kunskap och den 
förförståelse som intervjuaren enligt det hermeneutiska synsättet har, inte är något 
hinder utan snarare en tillgång vid genomförandet och analysen av intervjuerna. 
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Detta är i linje med vår uppfattning om att vi hade nytta av våra allmänna 
förkunskaper i företagsekonomi vid analysen av vårt empiriska material. Dock 
försökte vi under analysens gång ha i åtanke hur vår bakgrund och våra 
erfarenheter kunde ha kommit att påverka frågorna till respondenterna och 
svarstolkningarna av dessa. 
 

2.4.3 Primärdatans trovärdighet 
Som påpekats tidigare var vårt intryck av intervjusamtalen, att respondenterna var 
uppriktiga och att de framförallt inte agerade uppenbart återhållsamt i sina svar. 
Vår uppfattning är, att deras berättelser ofta var detaljrika och att 
intervjupersonerna ibland till och med aktivt förde samtalen framåt, genom att 
självmant utveckla sina svar och även leda in samtalet på sidospår. 
Respondenterna var heller inte rädda för att ibland öppet kritisera det egna 
företaget och att dela med sig av sina negativa intryck, vilket vi fann 
överraskande. Dessa faktorer stärker, enligt vår mening, primärdatans trovärdighet 
även om respondenternas svar naturligtvis inte bör ses som allmängiltig sanning. 
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Del 1 Systematiserade introduktionsrutiner 

 

3 Teoretisk referensram 
Vi avser att i detta kapitel redovisa litteraturens syn på introduktionens syfte och 

genomförande.  

 
Enligt Gabrielii (1995) kan introduktionen av en nyanställd ses som ett första led i 
företagets personalutveckling. Han menar vidare att introduktionen är en process 
som innefattar företagets ansträngningar att förse den nyanställde med kunskap 
om arbetsuppgifter, arbetskamrater och arbetsmiljö. Rubenowitz (1978) definierar 
introduktionen något mer allmänt genom att säga: ”Introduktion är hela den 
process, under vilken den nyanställde anpassas till en ny arbetsplats.” Ytterligare 
en definition av introduktion presenteras av Granberg (1998:334): ”Introduktion 
beskriver processen att ta emot och välkomna anställda när de börjar på ett företag 
och att ge dem den grundläggande information de behöver för att snabbt och på 
ett tillfredsställande sätt komma till rätta och börja arbeta.” Ur dessa definitioner 
kan tre uppgifter urskiljas som introduktion kan sägas ha. Introduktionen ska:  

• underlätta för den nyanställde då allt är nytt och obekant. 

• från första stund skapa en positiv inställning hos den nyanställde gentemot 
 företaget. 

• snabbt möjliggöra den nyanställdes förseelse med nödvändig information 
för att denne så snart som möjligt ska kunna leverera goda arbetsresultat. 

   

3.1  Introduktionens syften 
Rubenowitz (1978) företräder åsikten att introduktion utgör ett viktigt led i 
företagets verksamhet. Författaren talar om systematiska introduktionsrutiner och 
menar att dessa garanterar att organisationen verkligen genomför introduktionen 
fullt ut. Utan rutiner finns risken att vissa moment i introduktionen går förlorade, 
enligt hans bedömning. Detta resonemang får stöd av Lönnsjö (1972). Han hävdar 
att ett företags rutiner för introduktion, underlättar arbetet för dem som bär 
ansvaret för att den nyanställde introduceras rätt. Dessutom bäddar fasta 
introduktionsrutiner för att alla nyanställda får ta del av en likvärdig och fullgod 
introduktion. Vidare anser Lönnsjö (1972) att en systematisk introduktion även 
stärker viljan hos den nyanställde att snabbt komma in i arbetet och att kunna 
utföra arbetsuppgifterna på samma nivå som övriga kollegor. Rubenowitz (1978) 
går därför så långt som att påstå att de genomsnittliga kostnaderna för 
introduktionen per anställd kan minskas genom rutinmässighet.  
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Ytterligare en aspekt belyses av Rubenowitz (1978), som menar att systematiska 
introduktionsrutiner skapar bättre förutsättningar för att alla 
organisationsmedlemmar ska förstå och uppskatta värdet av introduktionens 
delkomponenter. På detta sätt kan motsättningar och irritation mellan den 
nyanställde och befintliga anställda undvikas. Detta resonemang återfinns även 
hos Granberg (1998) som betonar vikten av att ansvariga för introduktionen klart 
och tydligt identifieras så att inga konflikter uppstår.  

 
Helzel och Klangebo (1990) sammanfattar på ett tydligt sätt vilka syften en 
strukturerad introduktionsprocess ska fylla och kompletterar samtidigt de syften 
som urskiljdes ur introduktionens definitioner, vilka presenterades inledningsvis. 
Introduktionen syftar således till att: 

• ge information om arbetsplatsen och därigenom bidra till en positiv 
inställning till denna 

• förmedla företagets mål och visioner. 

• underlätta snabbare inlärning av rutiner och arbetsuppgifter 

• undvika fel och missförstånd under den första tiden 

• skapa trivsel för den nyanställde och på det sättet undvika 
personalomsättning 

 
Om introduktionens syften som nämns här uppnås, har detta positiva följder såväl 
för företaget som för den nyanställde. Granberg (1998) pekar på några av dem. 
Exempelvis kan företaget minska sin personalomsättning, vilket har positiv 
inverkan på produktiviteten och på kostnadsbilden, eftersom ständig 
nyrekrytering kan bli mycket dyrt i längden. För den nyanställde betyder en 
lyckad introduktion att en positiv inställning till företaget har uppstått. Detta 
menar Granberg (1998) är viktigt för att den nyanställde inte ska känna sig osäker 
och främmande på sin arbetsplats. Trivseln ökar på så vis och därmed även hans 
välbefinnande och hans motivation till att prestera bra (ibid.). 
  

3.2 Ansvariga för introduktionen 
Resonemanget ovan tydliggör betydelsen av att företag har genomtänkta 
introduktionsrutiner. Bland andra Granberg (1998) påpekar dock att fasta rutiner i 
sig själva inte räcker till, för att de positiva effekterna av dem ska uppnås. 
Framförallt, menar han, måste hela organisationen vara införstådd med dem och 
uppskatta deras värde. Dessutom betonar han vikten av att ansvariga utnämns som 
ser till att introduktionen verkligen genomförs. Granberg (1998) anger tre enheter 
inom företaget som bär ansvaret för att introduktionen genomförs på rätt sätt. 
Först och främst är det den närmaste chefen som har det övergripande ansvaret för 
introduktionen. Chefen ska sedan introducera den nyanställde för en eventuell 
arbetsgrupp som har till uppgift att fortsätta och fördjupa introduktionsprocessen. 
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Sist men inte minst är det också viktigt att den nyanställde själv tar sitt ansvar, 
agerar intresserad och påpekar brister och behov i introduktionen (Granberg 
1998). 
 

3.3  Fadderns betydelse för introduktionen 
För Rollag et al. (2005) skiljer sig syftet med en bra introduktion för nyanställda 
något från de tidigare nämnda författarna. Enligt författarna bör företag 
framförallt utforma introduktionen till att ge den nyanställde förutsättningar att 
skapa nätverk och relationer inom organisationen. Författaren menar att detta är 
den viktigaste framgångsfaktorn för en snabb och lyckad introduktionsprocess.  

 
Vidare menar Rollag et al. (2005) att företaget bör tilldela den nyanställde en 
fadder. Faddern kan med fördel vara relativt ny på företaget och befinna sig på 
samma nivå som den nyanställde. Den nyanställde ska kunna känna sig bekväm 
att ställa till synes banala frågor som eventuellt har stor betydelse för dennes 
introduktion. Exempel på dessa frågor kan vara hur kontorsmateriell beställs, 
vilken betydelse erfarna kollegors synpunkter på hans prestation har för karriären 
osv. Tilldelningen av en fadder bedömer Rollag et al. (2005) som bättre än 
tilldelningen av en mentor. En mentor är, enligt författarnas synsätt, ofta en 
mycket erfaren medarbetare som kan vara behjälplig med komplexa 
arbetsuppgiftsrelaterade frågor. Detta är dock inte vad den nyanställde är i behov 
av under sin första tid på den nya arbetsplatsen (ibid.). 
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4 Empiri 
I kapitlet redovisas de empiriska data som genererats under samtalen med 

intervjurespondenterna gällande introduktionen av nyanställda inom Teleca. 

 
Till grund för de empiriska data som vi inhämtat, ligger intervjuer gjorda med 
följande tre anställda på IT-konsultföretaget Teleca: 
 

Linjechefen 
Linjechefen har arbetat på Teleca sedan 1999 och är i grunden civilingenjör. 
Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter ligger i att den konsultstab om ungefär 30 
konsulter, som hon ansvarar för, har hög beläggningsgrad. Därutöver ansvarar 
hon även för konsulternas professionella utveckling på företaget. 

 

Faddern 
Faddern har arbetat som konsult på Teleca i 1,5 år. Även han är civilingenjör. Till 
hans arbetsuppgifter på Teleca hör programmering samt utveckling av mjukvara 
till mobiltelefoner.  

 

Nyanställde 
Den nyanställde intervjurespondenten har arbetat på Teleca i knappt 6 månader. 
Då examensarbetet återstår är han ännu inte klar med sin civilingenjörsutbildning. 
Även den Nyanställde arbetar med programmering och utveckling av mjukvara 
till mobiltelefoner. 

 
För att undvika missförstånd och förväxlingar, vill vi påpeka att vi under 
uppsatsens gång alltid hänvisar till intervjurespondenterna som Linjechefen, 
Faddern och den Nyanställde.  
 

4.1 Introduktion  
Då den nyanställde kommer till arbetsplatsen första arbetsdagen, tas han/hon emot 
av sin blivande närmsta chef – linjechefen. En kort informationsstund äger rum, 
där den nya medarbetaren hälsas välkommen till företaget. Han/hon erhåller 
dessutom en övergripande genomgång av praktiska detaljer kring sin anställning 
och visas till sin arbetsplats. 

 
Det första informationsmötet mellan linjechefen och den nya konsulten pågår 
normalt sett i ungefär en timme. Det finns inga allmänna riktlinjer på företaget, 
som beskriver hur varje linjechef måste sköta introduktionen inom sin stab. Hur 
varje nyanställd bemöts och vilken information han/hon får, kan därmed variera 
något beroende på linjechefernas olika preferenser. Dock har även Human 
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Resource-avdelningen på Teleca ett övergripande ansvar för att det någon gång 
per år hålls en större introduktionsdag. Denna introduktionsdag är till för dem 
som anställts under senaste årets lopp. Vid dessa tillfällen får de nyanställda träffa 
högre chefer samt höra mer om företagets visioner, strategier, processer osv. På 
senare tid har introduktionsdagarna dock inte blivit av och Linjechefen kritiserar 
att de endast hålls en gång per år: 

 

”Om det vill sig riktigt olyckligt har ju vissa av de så kallade 

nyanställda redan jobbat på Teleca i ett år. Frågan är om en sådan 

introduktionsdag fortfarande ger dem någonting då…?” 

 

4.2 Fadderverksamhet 
Linjechefens uppgift är att förse den nya konsulten med praktisk och relevant 
information och dessutom att utse en så kallad fadder som kan ta sig an den 
nyanställde. Faddern är en person som arbetat en viss tid inom företaget och som 
är väl förtrogen med företagets rutiner och processer. I övrigt behöver den 
tilltänkta faddern inte uppfylla några speciella kriterier. Skulle det vara så att den 
nyanställde redan känner någon anställd på Teleca, får denna kontakt agera som 
fadder om så önskas, under förutsättning att detta är förenligt med respektive 
persons momentana arbetssituation. 

 
Till sin hjälp under introduktionsprocessen har såväl den nyanställde, som även 
faddern själv, en så kallad fadderpärm, där värdefull information kring praktiska 
detaljer finns lagrad. Tanken bakom fadderpärmen är, att de inblandade ska ha en 
lista att följa under informationsgenomgångarna. På så vis vill företaget säkra att 
all relevant information verkligen kommer på tal och att den nyanställde kan 
återgå till vad som sagts i ett senare skede, om detta skulle visa sig vara 
nödvändigt.  

 
Fadderns huvudsakliga uppgift är att förse sin nya kollega med allmän 
information av mer praktisk karaktär. Exempelvis guidar faddern runt den 
nyanställde på företaget, samt berättar mer om t ex lunchmöjligheter och 
arbetsmiljön. Eftersom faddern sällan ingår i samma projektgrupp som den 
nyanställde, är det inte meningen att han/hon ska hjälpa till med 
arbetsuppgiftsrelaterade frågor. Istället ligger fadderns betydelse för den 
nyanställde snarare på det sociala planet. Tack vare sin fadder blir den nyanställde 
presenterad för kollegor då de äter lunch tillsammans och ingår på så vis från 
första dagen i ett slags kontaktnät – om än ett litet sådant. Därför är det vanligt att 
de nyanställda till en början tillbringar mycket tid med sin fadder och hans/hennes 
bekanta. Allt eftersom den nyanställdes egna kontaktnät utökas, blir tillfällena då 
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han/hon söker sig till sin fadder mer sällsynta. Enligt Faddern var tiden som 
kontaktperson för en nyanställd en välkommen omväxling i vardagen:  

 
”Eftersom vi alla är ungefär lika gamla, har samma intressen osv., är 

det kul att umgås och lära känna nya människor… Jag tyckte det var 

rätt kul att vara fadder.” 

 
Fadderverksamheten på Teleca är dock inte särskilt strukturerad utan mera av ad 
hoc-karaktär. Det är t o m möjligt att den nyanställde inte får någon fadder under 
sin introduktionstid på företaget. Faddern berättar: 

 
”Jag började jobba i mitten av sommaren. Många av de anställda var 

på semester och det fanns därför ingen som kunde vara min fadder…” 

 
Enligt Faddern hade det möjligtvis underlättat att ha en kontaktperson i början av 
anställningstiden, som kan svara på till synes banala frågor och ge information av 
rent praktisk karaktär. Framförallt hade introduktionsprocessen kunnat begränsas 
tidsmässigt om så hade varit fallet, menar han vidare. Dessa något negativa 
minnen från den egna introduktionen på arbetsplatsen, motiverade Faddern till att 
anstränga sig extra mycket då han själv var fadder.  

 
”… därför hjälpte jag till lite mer än vad som kanske är vanligt. 

Dessutom skulle den nyanställde ta över mina arbetsuppgifter i 

projektet så det var ju viktigt att han kom in i det fort.” 

 
I motsats till Faddern, fick dock den Nyanställde en kontaktperson som tog sig an 
honom, då han anställdes för några månader sedan. Den Nyanställde upplevde det 
som en klar fördel att bli tilldelad en person som tar på sig ansvaret att hjälpa till 
med till synes små problem i vardagen och som delar med sig av sina 
erfarenheter: 

 

”Inskolningsprocessen blir kortare och du kan snabbare komma igång 

med dina arbetsuppgifter.” 
 

Den Nyanställde berättar dock att den kortare inskolningsprocessen inte beror på 
att faddern hjälper till då svårigheter uppstår i samband med de nya 
arbetsuppgifterna. Däremot möjliggör faddern kontakten med andra personer på 
företaget som kan vara till nytta då detta händer. I den Nyanställdes berättelse blir 
syftet med fadderverksamheten, som verkar vara skapandet av kontakter inom 
personalstaben, mycket tydligt. 
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Tidsperioden för hur länge en fadder ska finnas tillgänglig för den nyanställde 
varierar från fall till fall. Linjechefen påpekar att företaget inte ger några exakta 
riktlinjer i den här frågan, utan att gränsen hålls flytande alltefter behov. Dock 
förväntar man sig från företagets sida, att den nyanställde efter en vecka ska vara 
redo att ta sig an sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Man räknar därför med 
att en vecka borde vara fullt tillräckligt, för att en ny medarbetare ska kunna ta till 
sig information av så allmän och praktisk karaktär, som faddern ansvarar för.  

 
Trots att 6 månader nu har gått sedan den Nyanställde kom till Teleca, har han 
fortfarande en speciell kontakt med sin fadder. Även om möjligheten finns, så 
behöver han dock i dagsläget inte ställa lika många frågor som i inledningsskedet 
av sin karriär.  
 

4.3  Första arbetsuppgiften 
Rekryteringen av ny personal står i starkt samband med konsulternas 
beläggningsgrad. Med andra ord rekryteras ingenjörer till Teleca framförallt när 
det finns en plats att fylla inom ett projekt. De arbetsuppgifter som många 
nyanställda tilldelas i ett inledningsskede, innefattar testning av och felsökning i 
de mjukvaror, som företagets utvecklare tidigare har programmerat. Både av 
arbetsgivaren och av de nyanställda ses denna, för konsulterna relativt enkla 
arbetsuppgift, som en inkörsport. Målet är att samla erfarenheter, för att i ett 
senare skede avancera från testare till utvecklare i ett annat projekt. Den 
Nyanställde berättar:  

 
”Man utvecklas ju inte så mycket som testare. Men man får bra inblick 

i hur det går till på företaget under tiden och det är ju en bra grund 

för att senare kunna gå vidare som utvecklare…” 
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5 Analys 
I kapitlet avser vi att analysera Telecas introduktionsprocess av nyanställda 
utifrån tidigare presenterad teori. 
 

5.1 Första mötet med företaget 
Som framgått av empirin äger ett kort informationsmöte om cirka 60 minuter rum 
mellan linjechefen och den nyanställde, då denne anländer till företaget för sin 
första arbetsdag. Mötet verkar vara tänkt att fungera som en övergripande 
introduktion, under vilken dock endast praktiska detaljer förs på tal. Exempelvis 
är det under detta första möte som den nyanställde tilldelas en fadder. Inga större 
ansträngningar verkar göras för att skapa en positiv inställning hos den 
nyanställde gentemot sin nya arbetsgivare, vilket kan ses som en uppenbar 
bristfällighet om man jämför med bl. a. Granberg (1998). Hur den nyanställde 
uppfattar sin första arbetsdag verkar av företaget lämnas åt slumpen och avgöras 
av tillfälligheter så som fadderns personlighet och personkemin mellan den 
nyanställde och linjechefen. 
 

5.2 Introduktionsdag 
En komponent i introduktionsprocessen på Teleca som är rutinmässig och som 
möjligtvis kan bidra till skapandet av den nyanställdes positiva inställning 
gentemot sin arbetsgivare, är de introduktionsdagar som Human Resource-
avdelningen anordnar någon gång per år. Förhoppningen verkar vara att mötet 
med högre chefer och en mer omfattande information om företagets visioner och 
strategier, ska resultera i att de anställda bättre kan identifiera sig med företaget. 
Problemet är dock att dessa introduktionsdagar anordnas mycket sällan och att 
många nyanställda därför alltför länge får vänta på informationen från 
företagsledningen. Av empirin framgår att Linjechefen kritiserar detta väldigt hårt 
och ifrågasätter introduktionsdagarnas betydelse för de nyanställdas integration. 

 
Risken som vi ser det, är att informationen som ges på dessa möten inte längre 
kan ses som en del av introduktionen, utan att de istället blir en del av den 
informationen som företaget ändå kontinuerligt bör förse sina anställda med. Vi 
ser även risker i att det ofta hinner gå alltför lång tid innan man aktivt försöker 
påverka den nyanställdes syn på Teleca. Efter några månader, eller i värsta fall ett 
år, har den nyanställde förmodligen redan skapat sig en bild över företaget som 
med största sannolikhet är svår att förändra i efterhand.  
 
Linjechefens uttalande om att introduktionsdagarna är alltför sällsynta kan både 
ses som ett tecken på att Telecas introduktionsprocess brister och att det saknas en 
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förankring hos Telecas personal om hur introduktionen bör genomföras samt 
betydelsen av den. Detta belyser även bristerna i förankringen av 
introduktionsprocessen hos alla medarbetare inom företaget. Bl. a. Rubenowitz 
(1978) och Granberg (1998) menar att denna förankring är ytterst viktig för att 
motverka irritation mellan medarbetarna och för att säkerställa introduktionens 
genomförande. Linjechefens synpunkter på Human Resource-avdelningens 
introduktionsarbete kan i förlängningen påverka hennes introduktionsarbete. Hon 
kan exempelvis få uppfattningen att hennes åtgärder blir verkningslösa då de 
andra komponenterna i introduktionen brister, vilket i sin tur kan resultera i att 
även hon gör avkall på sina ansträngningar. Ett lyckligare scenario är att 
Linjechefen känner ett större ansvar och anstränger sig än mer för att bidra till en 
god introduktion. I båda fallen finns en uppenbar risk att bristen på rutiner leder 
till slöseri med företagets resurser eller att den nyanställde ”faller mellan två 
stolar”, dvs. att ingen tar sitt ansvar. Ansvarsfördelning är något som framförallt 
Granberg (1998) betonar. Författaren lägger här ett stort ansvar på den närmaste 
chefen – i Telecas fall linjechefen. Problemet är dock att Teleca inte klart och 
tydligt verkar definiera och beskriva vad linjechefens ansvar innefattar och vilka 
delar som ska täckas av introduktionsdagen. Bristen på tydlig ansvarsfördelning 
är således ytterligare en kritikpunkt i analysen av Telecas introduktion för sina 
nyanställda. 

 

5.3 Fadderverksamheten 
Rollag et al. (2005) menar att tilldelningen av en fadder är nyckeln till framgång 
när det gäller att skapa förutsättningar för de nyanställda för att dessa snabbt ska 
kunna utföra sina arbetsuppgifter. Teleca, vars fadderverksamhet verkar utgöra en 
betydelsefull del i introduktionsprocessen, ger intryck av att företräda samma 
åsikt. Målet är, som framgår av empirin, att varje nyanställd ska få en fadder då 
han/hon kommer till sin arbetsplats. Den utnämnda faddern har vanligtvis inte 
arbetat på Teleca särskilt länge och är åldersmässigt på ungefär samma nivå som 
den nyanställde. Företaget verkar tycka att detta skapar en bra kontakt mellan de 
båda parterna.  
 
En följd av att introduktionsrutinerna inte styrs centralt är dock att inte alla 
nyanställda får tillgång till en fadder. Ibland finns ingen att tillgå, exempelvis på 
sommaren då många av de anställda är på semester (jmf. empiriavsnittet). Även 
kvalitén på fadderverksamheten i sig varierar och det är ofta slumpen som avgör 
hur lyckad den nyanställdes första tid på arbetsplatsen blir. Ofta beror detta på 
faktorer som fadderns inställning till sin uppgift, vilken erfarenhet han har av 
fadderverksamhet samt den relation faddern eftersträvar till den nyanställde.  
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Den komponent i fadderverksamheten som Teleca använder sig av för att försöka 
säkerställa kvalitén på introduktionen är den s.k. fadderpärmen. I samtalet med 
Faddern framgår dock att det inte alltid läggs lika stor vikt vid att gå igenom de 
delarna som finns uppstolpade i pärmen. Eftersom den nyanställde själv har 
tillgång till pärmen i efterhand och därmed kan läsa igenom informationen i ett 
senare skede, finns risken att fadderpärmen inte används i den utsträckning som 
Teleca hade önskat.  

 
En annan risk för att introduktionen med hjälp av en fadder inte är tillräcklig är 
tidsaspekten. På företaget anser man att en veckas introduktion räcker för att den 
nyanställde ska kunna tillgodogöra sig all väsentlig information. Om den 
nyanställde därefter fortfarande får hjälp av sin fadder, är till stor del beroende av 
personkemin dem emellan, eftersom fadderns ansvar officiellt slutar efter en 
vecka. Till Telecas fördel kan nämnas att den nyanställde har möjlighet att gå 
tillbaka och studera fadderpärmen vid ett senare tillfälle. Dessutom framgår det av 
intervjun med den Nyanställde att kontakten med faddern i hans fall var god, 
varför den inte automatiskt avslutades i och med att han förväntades utföra sina 
arbetsuppgifter. Möjlighet till fortsatt hjälp fanns alltså. 

 
Helt i linje med Rollag et al. (2005) underlättar faddern för den nyanställde att 
bilda nätverk på Teleca. Som den Nyanställde själv säger var detta en 
förutsättning för att snabbt kunna komma igång med arbetsuppgifterna. Bildandet 
av nätverk är dock inte bara beroende av att faddern presenterar den nyanställde 
för rätt personer, utan att dessa personer också är villiga att ingå i nätverk och att 
erbjuda sin hjälp om så behövs. 
  

5.4 Första arbetsuppgiften 
Att snabbt kunna visa upp en god arbetsinsats och prestera, är något som 
Granberg (1998) identifierar som den nyanställdes främsta behov för sitt 
välbefinnande. Det utgör även ett av företagets huvudsyften med 
introduktionsprocessen (jmf. Helzel och Klangebo 1990). För att den nyanställde 
snabbt ska kunna utföra sina arbetsuppgifter är det en förutsättning att det finns 
arbetsuppgifter för honom att utföra. I detta avseende tillgodoser Teleca både sina 
egna och den nyanställdes behov då nyrekrytering endast sker i syfte att täcka ett 
uppkommet personalbehov, dvs. då nya projekt startas eller då befintliga anställda 
söker sig bort från företaget. På Teleca förväntas man inom en vecka kunna utföra 
sina arbetsuppgifter fullt ut, om än på en lägre nivå än de mer erfarna kollegorna. 
Testning är en arbetsuppgift många nyanställda tilldelas eftersom den erbjuder en 
bra ingångsmöjlighet samtidigt som den är relativt lätt att utföra (jmf. 
empiriavsnittet). Samtidigt som detta kan leda till ett stressmoment för 
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nyanställda menar bland andra Granberg (1998) att det är mycket viktigt för 
personerna i fråga att känna sig ”nyttiga”.  
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6 Diskussion 
Analysen av Telecas introduktionsprocess visar att det finns en del brister i 
företagets introduktion för sina nyanställda. Även om vissa rutiner finns för hur 
den nyanställde ska bemötas och introduceras i företaget, kvarstår en hög grad av 
osäkerhet kring deras faktiska genomförande. På Teleca ansvarar som sagt varje 
linjechef för hur introduktionen inom den egna staben utförs, varför variationer 
mellan de olika linjerna troligtvis uppstår. Även fadderverksamheten är som 
intervjupersonerna själva kallar det, ”mera av ad hoc-karaktär”, vilket i praktiken 
innebär att dess kvalité också uppvisar stora variationer. Introduktionsdagarna 
som Linjechefen berättar om, nämns varken av Faddern eller av den Nyanställde i 
våra samtal med dem. Detta tyder på att respondenterna inte värdesätter deras 
betydelse för sin introduktion särskilt högt. Sammanfattningsvis kan sägas att 
Telecas introduktionsprocess i stor utsträckning lämnas åt slumpen och att de 
nyanställda kan komma att uppleva sin första tid på Teleca mycket olika eftersom 
enhetliga rutiner till viss del saknas. 

 
Ovanstående resonemang leder oss till slutsatsen att Teleca själva inte värdesätter 
de enskilda komponenterna i introduktionsprocessen särskilt högt. Att å ena sidan 
kräva att de nyanställda ska prestera efter en vecka, men att samtidigt inte 
tillhandahålla en fullgod introduktion för alla, är motstridiga uppgifter. Företagets 
agerande tyder således på att introduktionskomponenternas relevans för hur fort 
en nyanställd kan utföra sina arbetsuppgifter är mycket begränsad. De syften som 
litteraturen menar att en systematiserad introduktion ska fylla, måste således 
fyllas med andra medel än systematiserad introduktion inom Teleca. Med 
anledning av detta anser vi det vara nödvändigt att undersöka företagets 
verksamhet ur ett bredare perspektiv för att öka förståelsen för vilka ytterligare 
faktorer det är som har inverkan på en nyanställds introduktion. Vi väljer därför 
att gå vidare med vår studie. 
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Del 2 Knowledge Management 
 
I Del 2 fördjupas vår studie i syfte att identifiera de faktorer som, förutom en 
strukturerad introduktion, är viktiga för att kunna integrera en nyanställd på 
Teleca. Utgångspunkten bildas därför av de empiriska data som inhämtats. 
Respondenternas uttalanden ska leda oss in på de teoretiska perspektiv som är 
relevanta för att kunna tolka empirin och därefter dra slutsatser. 
 

7 Empiri 
I detta kapitel presenteras empirisk data kring de komponenter som 
respondenterna funnit betydelsefulla för den nyanställdes första tid på den nya 
arbetsplatsen.  
 
De semistrukturerade intervjuer som genomfördes, gav respondenterna möjlighet 
att utveckla sina svar till att innefatta komponenter som inte direkt kan kopplas till 
introduktionsteorin, men som respondenterna funnit betydelsefulla för den 
nyanställdes första tid på den nya arbetsplatsen. Även data av mer allmän karaktär 
som beskriver de anställdas arbetsförhållanden och deras arbetsvardag har 
inkluderats, då dessa belyser intressanta aspekter som har relevans för studiens 
fortsatta utveckling. I detta kapitel kommer vi att redogöra för dessa empiriska 
data. 
 
Respondenternas uttalanden och beskrivningar har sorterats efter de 
ämnesområden de behandlar. Detta har gjorts i syfte att underlätta läsarens 
förståelse och att öka lättillgängligheten till de empiriska data som redogörs för. 
 

7.1 Projektarbete 
 
Att arbeta i en projektorganisation 
Teleca bedriver i stort sett all sin verksamhet i projektform. Projektens omfattning 
varierar från att involvera några få anställda belägna i samma stad, till att 
involvera flera hundra anställda belägna i världens olika hörn. Men inte bara 
projektens storlek varierar kraftigt utan de skiljer sig även mycket åt vad gäller 
tidsmässig omfattning. På så vis skapar projektarbetet en föränderlig arbetsmiljö 
för de anställda på Teleca. 
 
Intervjuerna med de anställda på Teleca visar att personalen upplever såväl 
fördelar som nackdelar med denna arbetsform. Bland fördelarna nämns bl. a. att 
man, tack vare de omväxlande ansvarsområden som projektarbete erbjuder, inte 
hinner tröttna på sina arbetsuppgifter. Denna variation upplevs av den Nyanställde 
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som mycket stimulerande liksom möjligheten att i olika faser få tillfälle att jobba 
med olika människor. Samarbetet under projektets gång är mycket intensivt, vilket 
leder till att kontakten och sammanhållningen gruppmedlemmarna emellan blir 
mycket stark, enligt den Nyanställde. 
 

”Det tycker jag är det roligaste med att jobba såhär… Man lär 

verkligen känna projektmedlemmarna man jobbar med…” 

 

Trots den goda kontakten som oftast uppstår mellan projektmedlemmarna i en 
grupp, bedömer dock Faddern det kontinuerliga bytet av kollegor och chefer som 
positivt. Även han menar att rotationen av arbetskamrater ger variation och 
omväxling i vardagen, vilket fungerar motivationshöjande. Att projekten är 
tidsbegränsade och därmed överskådliga, samt att man ständigt arbetar mot en 
tydlig deadline, upplevs i huvudsak positivt av de tillfrågade. Konkreta mål att 
arbeta emot, har stimulerande och motiverande verkan hos alla respondenter. Men 
det kan även leda till att arbetet kan vara mycket intensivt under de perioder då en 
deadline närmar sig. Många medarbetare känner sig då stressade och den stora 
mängden övertidstimmar kan ge upphov till utbrändhet, enligt Linjechefen.  
 

”Det är klart, att ibland gäller ju 80-timmars-arbetsvecka och ibland 

är det helt lugnt… Om de andra i gruppen stannar kvar på jobbet sent 

måste man själv också göra det. Och det kan väl kännas pressande 

ibland. Det är kanske lättare att smita undan i ett stort företag.” 

 

”… därför måste Linjecheferna försöka hitta återhämtningsprojekt till 

konsulter som jobbat hårt mot en deadline…” 

 
Vidare påpekas de svårigheter som uppenbarar sig då en nyanställd ska 
introduceras i ett pågående projekt. Den nyanställde känner då pressen från de 
övriga gruppmedlemmarna att behöva prestera ganska omgående, eftersom var 
och en av gruppmedlemmarna har ett ansvarsområde att redogöra för. 
Tidspressen, som deadlinen skapar, utgör då en del av problemet. Dessutom kan 
det vara problematiskt för den nyanställde, att socialt bli del av den inspelade 
gruppen. Rollfördelningen inom projektgruppen har möjligtvis redan infunnit sig 
och det kan upplevas som svårt att hitta sin plats bland kollegorna, vilket den 
Nyanställde också upplevt ibland: 
 

”Det är ju ofta en tight grupp man kommer in i… Folk känner ju 

varandra sedan innan. Det är bra om man är kontaktsökande och 

framåt och om man kan snacka för sig.” 
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Osäkerhet om framtiden är en annan faktor som kan te sig problematisk såväl för 
de nyanställda på Teleca, som för de inarbetade konsulterna. Den Nyanställde 
berättar: 
 

”Det känns lite osäkert när ett projekt närmar sig sitt slut… Man vet 

inte riktigt var man kommer att hamna härnäst.” 

 
Även Linjechefen påpekar att osäkerheten som är förknippad med konsult- och 
projektarbete kan vara ganska påtaglig.  
 

”Vårt sätt att arbeta kan innebära tvära kast speciellt p.g.a. stora 

internationella projekt. Plötsliga nedläggningar kan göra att många 

konsulter blir utan arbetsuppgift… Och då minskar ju även 

beläggningen…” 

 

Starten av ett projekt 
Då ett projekt ska startas upp är det projektledaren som, tillsammans med 
linjecheferna, utser vilka av de anställda som ska ingå i projektet. Målet i 
urvalsprocessen till projektgrupperna är att människor med olika erfarenhets- och 
kompetensnivåer ska sättas samman för att på bästa sätt komplettera varandra. 
Från Telecas sida ser man detta som ett bra sätt att sprida kompetensen inom 
företaget.  
 
Kravet för att bli projektdeltagare, är att personen i fråga besitter de formella 
kvalifikationerna som krävs, för den tilltänkta arbetsuppgiften. Dessutom har 
avslutade internutbildningar viss relevans i urvalsprocessen. För att projektledaren 
snabbt ska få inblick i vilka kompetenser en anställd tillägnat sig, har Teleca 
inrättat en CV-bas på företagets intranät. Varje medarbetare ansvarar själv för att 
hans/hennes CV kontinuerligt uppdateras med avslutade internutbildningar samt 
med information om vilka projekt han/hon ingått i tidigare. I övrigt är urvalet 
bland kandidaterna mer slumpartat och avgörs i huvudsak av projektledarens 
preferenser och av linjechefernas säljförmåga. Projektledaren vill, enligt 
Linjechefen, samla personer kring sig som han har goda erfarenheter av sedan 
tidigare, eller som åtnjuter ett gott rykte på företaget för sina tidigare 
arbetsinsatser. Linjechefens mål å andra sidan är att sälja in konsulterna från den 
egna konsultstaben i diverse nystartande projekt. Eftersom Linjechefen har 
beläggningsansvar för sin stab, försöker hon att integrera sina nyanställda, eller 
personer som inte ingått i ett projekt sedan en viss tid, i projektverksamheten. 
Mestadels upplever hon att de nyanställda som kommer direkt från högskolan har 
stor erfarenhet av att arbeta i projektform, vilket är en klar fördel då hon ska 
marknadsföra dem i urvalsprocessen. Dock går det enligt Linjechefen inte att 
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förneka att projektledare ofta är skeptiska till att ta in nyanställda i sina 
projektgrupper, speciellt då de är nyutexaminerade från universitetet. 
 

”… Men alla måste ju inse att kompetens måste byggas upp även hos 

de nya. Det är därför vi försöker blanda teamen så att både erfarna 

och nya finns med. På så viss sprids kompetensen…” 

 
Då möjligheten finns, försöker Linjechefen även tillgodose önskemålen från sina 
anställda om att få ingå i nya projekt, som de eventuellt hört talas om genom sina 
goda nätverk på företaget. Genom att visa sig driftig och intresserad, kan man 
därmed påverka sin arbetssituation och hamna i de mest intressanta projekten. 
Den Nyanställde berättar hur han fick en plats i ett projekt som han önskade delta 
i: 

 

”Genom att ta kontakt med rätt personer kan man till viss del påverka 

vilka arbetsuppgifter man får. Jag hade hört talas om ett projekt som 

var intressant och där många trevliga människor arbetade… Så jag 

pratade med min Linjechef som då pratade med projektledaren…” 

 

Den anställde har dock inte bara möjlighet att framföra önskemål om 
arbetsuppgifter, utan det är även möjligt att tacka nej, om det projektarbete han/hon 
tilldelats av någon anledning inte är passande. En orsak till att man tackar nej till en 
arbetsuppgift kan vara, att man inte vill bli såld till ett annat företag. 
 

”Vissa gillar inte det utan vill hellre sitta på Teleca och jobba med de 

projekt som pågår i huset. Man bör dock inte tacka nej alltför många 

gånger. Då kan man få en stämpel på sig att inte vara särskilt 

ambitiös,” säger Faddern. 
 
Att däremot tacka nej till och vilja hoppa av ett pågående projekt är mera sällsynt 
enligt Linjechefen, som säger: 
 

”De flesta vill helst vara med redan i planeringsfasen av projektet… 

Och har man väl gått med i ett projekt så händer det väldigt sällan att 

man inte slutför det…” 

 
Efter att urvalsprocessen avslutats och gruppmedlemmarna har utnämnts, är det 
vanligt att det anordnas någon slags ”kick-off” aktivitet för projektdeltagarna. 
Syftet med denna aktivitet är att förmedla en känsla av att projektet börjar ta fart 
och att ge projektmedlemmarna chansen att knyta kontakter och lära känna 
varandra. Detta kan ibland te sig ganska problematiskt, för att inte säga omöjligt, 
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eftersom vissa projekt omfattar en mycket stor konsultstab och är fördelade över 
flera Telecakontor i olika delar av världen. 
 

Arbetet inom projektet 
Ett kärnvärde som genomsyrar allt arbete på Teleca är vad som benämns 
åtagarkultur. Innebörden är, att alla som arbetar på Teleca ska ta ansvar för sina 
arbetsuppgifter och vara måna om att avklara dem på utsatt tid. Begreppet betyder 
även att såväl personalen, som de olika projektgrupperna, ska vara så autonoma 
som möjligt och därmed få stor frihet i sitt beslutfattande. Projektgrupperna ska t 
ex själva komma överens om hur de önskar lösa sin arbetsuppgift. Vidare har 
varje projekt en egen budget till sitt förfogande, inom vilken det bland annat ges 
möjlighet att besluta om motivationshöjande aktiviteter för projektdeltagarna. 
Följden av en så decentraliserad struktur blir att olika projektgruppers arbetssätt 
kan variera kraftigt. 
 
Arbetstiderna på Teleca är mycket flexibla. Alla anställda tilldelas personliga 
passerkort, med vilka de kan få tillträde till arbetsplatsen 24 timmar om dygnet. 
Flexibla arbetstider och möjligheten att själv planera sin arbetsdag, är en förmån 
som utnyttjas av många anställda på företaget. Bl. a. Faddern brukar, enligt egna 
utsagor, jobba sent. Efter intervjun, som ägde rum på kvällen, skulle han t ex 
återvända till arbetet för att arbeta vidare några timmar, vilket han motiverade 
med att: 
 

”Jag har tagit på mig en uppgift och lovat att jag ska vara klar till en 

viss tidpunkt.” 

 
Uttalandet ovan är ett tydligt exempel på vad begreppet åtagarkultur står för på 
Teleca. Faddern menar att en stor motivationsfaktor i detta sammanhang, är hans 
stolthet. Han vill kunna stå för de löften han givit och tycker inte att arbetsbördan 
är för tung.  
 

”Tar man på sig arbetsuppgifter så får man skylla sig själv!” 

 

7.2 Karriärmöjligheter 
Teleca uppmuntrar sina anställda till att ta del av de utvecklingsmöjligheter som 
finns inom företaget i form av utbildningar. Framförallt kurser som är direkt 
relevanta för respektive anställds arbetsuppgifter är värda att besöka. Linjechefen 
påpekar att den grupp man speciellt riktar sig till i det här sammanhanget, är de 
nyanställda. Därför försöker företaget anpassa kursperioderna till projektens 
lugnare faser, då arbetstempot är relativt lågt. Alternativet är att den nyanställde 
besöker kurser mellan projekten han/hon deltar i. 
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Den Nyanställde har under sin korta tid på Teleca hunnit genomgå flera 
utbildningar. Han menar att kursinnehållet har varit direkt applicerbart på hans 
arbetsuppgifter och att han genom kursutbudet har kunnat utveckla och fördjupa 
sina initiala kunskaper. Detta är i linje med Linjechefens önskan om att de 
utbildningar den anställde besöker, ska fylla ett konkret behov. Hon har nämligen 
kostnaderna i åtanke och påpekar att hon inte ser kursavgiften som den 
huvudsakliga kostnaden för utbildningen, utan den uteblivna intäkten som 
konsulten hade kunnat fakturera för, om han/hon hade arbetat på projektet under 
tiden. 
 
Faddern har under sin tid i företaget hunnit gå tre olika kurser, som han anser ha 
tillfört honom mycket nytta och hjälpt honom i hans avancemang inom företaget. 
 

”Efter att ha gått en programmeringskurs, fick jag gå från testning av 

programvara till utveckling av programvara.”  

 
Han anser vidare att Teleca skapar sig en uppfattning om, vilka av de anställda 
som är driftiga och visar framåtanda, genom att se på deras kursdeltagande. 
Eftersom dessa egenskaper efterfrågas, kan företaget därigenom skapa sig en bild 
av vilka som passar in på företaget. Eventuellt fungerar utbildningsutbudet därför 
i viss mån som utgallringsinstrument. Faddern förtydligar:  
 

”Att mellan projekten sitta och rulla tummarna i väntan på nästa, är 

ingen bra idé. Då gäller det att visa att man vill lära sig nya saker och 

använda tiden till någonting utvecklande.”  

 

Visserligen är Teleca i huvudsak organiserat kring projekt, där dessa är mycket 
autonoma, vilket tyder på att organisationen är relativt platt. Dock kvarstår ändå 
en viss hierarki inom företaget. Inte minst inom projektgruppen t ex, där 
projektledaren innehar chefpositionen. Under sig har han/hon ett antal 
objektschefer som var och en har hand om ett avgränsat område inom projektet. 
Dessa objektschefer ansvarar således också för varsin grupp av konsulter. Enligt 
Faddern finns det ganska goda chanser att få bli objektschef eller till och med 
projektledare, om man visar sig ambitiös och utför ett gott arbete. Det finns även 
möjlighet att avancera ännu högre upp i företagets hierarki, eftersom Teleca ofta 
väljer att internrekrytera till chefsposter.  
 
Generellt sett är det dock inte så vanligt att konsulter arbetar kvar på Teleca 
tillräckligt länge för att eftersträva positioner i de högsta leden. Vanligtvis stannar 
de anställda i upp till tre år, uppskattar Faddern. Hans uttalande bekräftas i 
Telecas årsredovisning för 2004, enligt vilken den genomsnittliga 
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anställningstiden är fyra år. Intressant i det här sammanhanget är också att andelen 
anställda som lämnar företaget inom fem år, är så hög som 73 %. 
 
Anledningarna till den höga personalomsättningen verkar vara flera. Fadderns 
teori är att många lockas över av mindre konsultföretag som erbjuder högre löner. 
Enligt honom är det ofta de ”riktigt duktiga” som lämnar företaget, vilket leder till 
att Teleca mister viktig kompetens. Samtidigt säger han: 
 

”Det kan ju vara en medveten strategi från företagets sida att släppa 

dem. Alla kan ju inte bli chefer… Det behövs ju även folk på golvet så 

att säga som sköter sina uppgifter på ett bra sätt…” 

 
Linjechefens teori om varför många anställda känner ett behov av att ge sig av är: 
 

”De flesta har ju ändå bra koll på läget efter ungefär 1 år. Då 

behöver de anställda eventuellt mer stimulans. Och då tycker väl vissa 

att konsultarbete inte är tillräckligt kreativt. Det finns ju en viss risk 

att man får syssla med samma sak flera gånger fast man byter projekt. 

Det är svårt att återanvända en kod… Istället återanvänds då 

konsulten.” 

 

Hennes uttalande stämmer överens med den Nyanställdes uppfattning om sitt 
arbete: 
 

”Jag vill hålla på med varierande arbetsuppgifter så att jag kan lära 

mig saker hela tiden. Det är därför jag är här… Men det finns ju en 

viss risk att man får en speciell etikett på sig, typ Java-killen, som 

förföljer en och som gör att man inte får så varierande 

arbetsuppgifter…” 
 
På frågan om personalbortfallet inte är ett problem, svarar Linjechefen, att det är 
viktigt att Teleca försöker förlänga den genomsnittliga anställningstiden. Hennes 
uppskattning är att det dröjer ungefär tre år för en nyanställd att bli en riktigt 
duktig utvecklare och menar dessutom, att de anställda med tiden blir mer och 
mer ansvarstagande och flexibla. Ett sätt att lösa problemet på, är att hela tiden se 
till, att konsulterna utvecklas och stimuleras.  
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7.3 Företagsklimat 
Teleca utmärker sig som ett mycket ungt företag där de anställda i huvudsak är 
mellan 23-32 år gamla. De flesta kommer från en likartad bakgrund och har 
utbildats vid en teknisk högskola. På grund av dessa faktorer och att man alltid har 
ett nära samarbete med övriga projektdeltagare, tycker den Nyanställde att det inte 
var några problem att smälta in bland medarbetarna. Han var enligt egna utsagor 
lite orolig för hur det skulle kännas att ta steget ut i arbetslivet, men blev positivt 
överraskad av den vänliga attityden han möttes av på Teleca: 
 

”Klädstilen är ledig och det känns som om man kan gå till i princip 

vem som helst om man har någon fråga. Alla har ju varit nya någon 

gång… Så ofta släpper folk det de har i händerna med en gång för att 

hjälpa till.” 

 

Faddern bedömer sin arbetsplats på ett liknande sätt: 
 

”En av Telecas främsta styrkor är den öppna och välkomnande 

stämningen.” 

 

Enligt Linjechefen eftersträvar Teleca en företagskultur som präglas av öppenhet, 
där medarbetarna delar med sig av sina kunskaper.  
 

”Som anställd ska man kunna fråga vem som helst om hjälp och ingen 

ska vara oumbärlig för företaget.” 

 

Anpassningen av arbetsmiljön verkar vara en viktig del i Telecas process att skapa 
en öppen och välkomnande stämning. Den präglas därför av att alla blir tilldelade 
ett kontor, samtidigt som möjligheten erbjuds till arbete i större lokaler, där flera 
personer kan utföra sina arbetsuppgifter samtidigt. För de anställda innebär denna 
konstruktion att det blir enklare att ställa arbetsrelaterade frågor till kollegor, då 
dessa befinner sig i omedelbar närhet. På så vis finns alltid tillgång till hjälp och 
råd. 
 
Fadderns utlåtande återspeglar arbetsmiljöns betydelse för personalen: 
 

 ”Jag, och många med mig, föredrar att sitta tillsammans med andra i 

projektrummen istället för att gömma sig på sitt kontor. I 

projektrummen kommer man nära sina kollegor vilket är bra om man 

till exempel vill diskutera något problem”.  
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Citaten från Linjechefen och Faddern angående öppenheten medarbetarna 
emellan, tyder på att företaget arbetar aktivt för att en tävlingssituation inte ska 
uppstå mellan de anställda. Stor vikt verkar läggas vid att alla hjälper varandra 
och att problem löses gemensamt, även om var och en har sitt område att ansvara 
för. Att enbart arbeta individuellt eller att uteslutande se till sina egna intressen 
och sin del av projektet, är inget som verkar uppskattas. 
 
De kärnvärden som Teleca numera vill förmedla utåt och till sin personal, är 
”Glädje – Kreativitet – Respekt”. Dessa kärnvärden har dock inte fått så bra 
respons. Ingen av respondenterna förhåller sig särskilt positivt till de nyinförda 
kärnvärdena. Istället refererar de under samtalets gång mer till det tidigare 
nämnda begreppet åtagarkultur, som verkar ha större betydelse i det dagliga 
arbetet på Teleca och som vi förstått det, tidigare har fungerat som officiellt 
kärnvärde. 
 
Teleca anordnar regelbundet ett flertal aktiviteter för sina anställda. Cirka en gång 
i månaden, vanligtvis en onsdag, bjuder man t ex på öl, vin och tilltugg i 
företagets lokaler. Uppslutningen brukar vid dessa tillfällen vara god. Både 
uthyrda konsulter och konsulter som sitter i projekt inom Telecas väggar brukar 
komma. På så vis ges de anställda möjlighet att träffa kollegor som är verksamma 
i andra projekt och utbyta erfarenheter från sina respektive verksamhetsområden. 
Faddern berättar om ”ölkvällarna”:  
 

”Det blir en hel del prat om arbetsuppgifter och olika projekt. Det 

kanske till viss del beror på att man sitter i företagets lokaler. 

Fördelen med att istället gå någon annanstans för att umgås över en 

öl, är att man förmodligen skulle tala mer om andra saker än jobbet. 

Nackdelen är väl att en sådan aktivitet skulle kosta företaget mer 

pengar och man skulle därför eventuellt inte kunna ha liknande 
aktiviteter så ofta.”  

 
På ”ölkvällarna” är oftast mellanchefer, såsom linjechefer samt projektledare 
närvarande och på konferensresan som anordnas någon gång per år, följer även 
chefer från de högre leden i organisationen med. Faddern uppskattar deras 
närvaro, eftersom det river ned de hierarkier som, till viss del, finns inom 
företaget. Han tycker därför att dessa aktiviteter uppfyller en viktig funktion och 
han skulle rent hypotetiskt inte vilja byta dem mot exempelvis högre lön om detta 
vore möjligt. 
 
Även inom den specifika konsultgruppen som Linjechefen ansvarar för, anordnas 
aktiviteter av olika slag cirka en gång per månad. Vid dessa tillfällen lämnar man 
företagets lokaler för att till exempel spela bowling eller biljard. Någon gång per 
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år anordnas som just påpekats, även någon typ av konferensresa. Senast gick resan 
till Bornholm över en långhelg. Vid aktiviteter av den här typen får de anställda 
en möjlighet att, med en viss distans till sina arbeten, umgås och fördjupa 
kontakten sinsemellan.  
 

7.4 Sammanfattning och diskussion av det empiriska materialet 
Det empiriska material som genererats genom intervjuerna med Linjechefen, 
Faddern och den Nyanställde uppvisar några intressanta aspekter som studiens 
fortsättning kommer att baseras på. Ur respondenternas uttalanden tycker vi oss 
kunna urskilja flera faktorer som kan tänkas ha betydelse för integrationen av 
nyanställda inom Teleca. Den Nyanställde betonar exempelvis värdet av att ha ett 
kontaktnät inom Teleca för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och Linjechefen 
argumenterar för att projektgrupper ska blandas med erfarna och oerfarna 
konsulter. Det talas även mycket om relevansen av en öppen stämning och att man 
ska kunna be sina kollegor om hjälp då problem dyker upp. Dessa faktorer, menar 
vi, kan kopplas till teorier kring Knowledge Management.  
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8 Teoretisk referensram 
Avsnittet avser att ge läsaren en förståelse för det teoretiska ämnesområdet 
Knowledge Management.  
 

8.1 Knowledge Management 
Knowledge Management (KM) är ett begrepp som kan innefatta en mängd olika 
komponenter. Definitionerna av uttrycket går således ofta isär och dess betydelse 
varierar. Enligt Alvesson (2004) t ex, kan KM omfatta allt från organisationers 
lärande till administration av databaser, men ibland definieras KM också som 
förvärvandet, kartläggningen, mätningen samt spridningen av kunskap. Sveiby 
(2003) myntade det svenska begreppet kunskapsledning för att täcka in den 
process, genom vilken organisationer skapar, leder och på bästa sätt utnyttjar 
organisationens och dess anställdas kunskap. Definitionen av kunskapsledning är 
enligt honom: ”Att skapa värde från immateriella tillgångar”(Sveiby 2003:185). 
Han påpekar dock att immateriella tillgångar ofta är knutna till enskilda individer 
och att de därför är svårmanövrerade och mycket komplexa att hantera. Under 
1990-talet har företag blivit allt mer medvetna och måna om sina immateriella 
tillgångars existens och intresset för att kunna utnyttja dem på ett effektivt sätt har 
stadigt ökat. Därför har KM blivit allt populärare och fått allt större betydelse. 
Kaplan (2002) betonar även, att ett väl fungerande KM-system fyller en viktig 
funktion hos företagen när det gäller introduktionen av nyanställda, vilket också 
bidragit till uttryckets framväxt. Med ett effektivt KM-system kan 
introduktionstiden kortas ner, vilket både företaget och den nyanställde tjänar på 
(ibid.). 

 
Den definition som ligger närmast vår förståelse av KM, handlar om att öka 
exploateringen eller utforskningen av kunskap (Alvesson 2004). Exploatering 
innebär, att redan existerande kunskap återanvänds genom att den överförs och 
sedan används i liknande situationer. Utforskning avser nyskapandet av kunskap 
genom spridning och syntes av den redan existerande kunskapen. Spridningen och 
syntesen sker enligt Alvesson (2004) genom djupgående interaktion människor 
emellan.  

 

Kunskap vs Information 
De flesta författarna vi kommit i kontakt med inom Knowledge 
Managementområdet, menar att man måste skilja mellan kunskap och 
information. Detta för att kunna förstå innebörden av kunskap. Sveiby (1995) 
skiljer de båda begreppen åt genom att beteckna information som ett flöde av data 
som transformeras till kunskap hos mottagaren. Ett sätt att visualisera detta, är att 
studera interpersonell kommunikation, där sändaren har och sprider kunskap. 
Mottagaren erhåller kunskapen i form av information och skapar sedan sin egen 
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kunskap utifrån denna information. Byrnes (2001) definition för att skilja dem åt 
lyder: ”Information är faktabaserad medan kunskap är intelligens.” Denna 
definition har vissa likheter med Alvessons (2004). Han hävdar att kunskap inte 
kan kodifieras eller lagras i databaser. Kunskap måste enligt honom rymma 
omdömesförmåga, kritisk granskning och förmåga att översätta data till 
information. Information är således data som har satts in i ett sammanhang utifrån 
ett givet syfte och som kan kodifieras och lagras (Alvesson 2004).  
 

8.2 Kunskapens dimensioner 
För att belysa kunskapens varierande förmåga till överföring olika innehavare 
emellan, finner vi det centralt att differentiera mellan olika typer av kunskap. 

 
Kollektiv vs individuell kunskap 
Då en differentiering har gjorts mellan kunskap och information, kan fler 
indelningar av kunskap göras. Stein (1996) skiljer på kollektiv och individuell 
kunskap. Kollektiv kunskap benämns som det sociala minnet i ett socialt 
kollektiv, vilket kan vara en organisation, ett nätverk eller en annan typ av 
gruppering. Den kollektiva kunskapen utgörs då av de enskilda 
kollektivmedlemmarnas sammanlagda kunskaper. Lärandet och utvecklingen av 
kunskapen inom de sociala kollektiven, kan inte ske av de sociala kollektiven 
själva, utan denna utveckling görs av individerna som innefattas av kollektiven. 
Dock påverkar regler, rutiner, normer och värderingar som råder inom 
kollektiven, lärandet och utvecklingen av kunskapen som äger rum. Dessa 
mekanismer kan vara till hjälp för kunskapsutvecklingen, men de kan även 
fungera som bromskloss då förändring och utveckling strider mot individers 
gemensamma föreställningar inom kollektivet (ibid.).  

 
I motsats till den kollektiva kunskapen står, enligt Stein (1996), den individuella 
kunskapen som utgörs av individers kort- och långtidsminne och som således 
baseras på egna erfarenheter. Författaren redogör dock även för idén, att kunskap 
inte måste utgöras av individens egna erfarenheter, utan att kunskap kan erhållas 
genom medlemskap i ett socialt kollektiv. En förändring och utveckling av 
individens samlade kunskaper kan alltså ske utifrån det sociala minnet, genom 
tolkning av andras erfarenheter.  
 

Tyst vs explicit kunskap 
En annan vanligt förekommande indelning av kunskap, är den mellan tyst och 
explicit kunskap. Viss kunskap är svår att förmedla till andra, dvs individen ”vet 
mer än vad han/hon kan berätta” – därav begreppet att kunskap kan vara tyst 
(Stein 1996). Tyst kunskap, är den kunskap en person under sin levnadstid 
tillägnat sig och som leder till att han/hon automatiskt kan agera i situationer som 
kräver snabba och effektiva handlingar (Sveiby 1995). 
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Stein (1996) pekar på ett antal orsaker till att kunskap blir tyst kunskap: 

 

• Innehållet är svårt att framställa i form av ord, tecken, rörelser eller 
andra symboler som skulle kunna göra materialet tillgängligt för 
andra individer. 

• Individen är inte till fullo medveten om en viss kunskap, utan tar 
denna för given. 

• Kunskap som tas för given behöver heller inte reflekteras över, 
vilket försvårar individens möjligheter att uttrycka kunskapen i ord 
eller liknande. 

• Praktiska förutsättningar saknas för att en individs kunskap ska 
kunna göras tillgänglig för andra. 

 
Explicit kunskap å sin sida kan enkelt överföras mellan individer i form av ord 
eller visuella mönster. Lindkvist (2001) beskriver explicit kunskap som formell, 
systematisk och kodifierad. Explicit kunskap kan exempelvis förkomma i form av 
manualer och checklistor. 

 
En sammanfattning av kunskapens dimensioner (Stein 1996): 

 

 
Figur 1. 
 

 

 
 
 

Tyst kunskap Explicit kunskap 

Individuell kunskap 

Kollektiv kunskap 
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8.3 Kunskapsspridning 
Knowledge Management kan enligt Sarvary (1999) delas upp i tre delar: 
 

• Organisatoriskt lärande 
Organisationer erhåller information. 

• Kunskapsproduktion 
Processen då information konverteras till kunskap, vilket är nödvändigt för 
att informationen ska bringa något värde. 

• Kunskapsöverföring  
Processen då de anställda får tillgång till, och kan tillägna sig, kollegors 
kunskap. 

 
Intressant för denna undersökning är framförallt begreppen kunskapsproduktion 
och kunskapsöverföring.  
 

Kunskapsproduktion 
För kunskapsproduktion använder Lindkvist (2001) begreppet 
”kunskapskonversation” som syftar på den sociala process under vilken individer 
utbyter och skapar ny kunskap. Författaren presenterar fyra typer av 
kunskapskonversation: 
 

• Socialisering – utbyte och överföring av erfarenheter, t ex då en nyanställd 
observerar och på det sättet lär av en mer erfaren kollega. 

• Externalisering – tyst kunskap artikuleras på olika sätt, dvs. framställs i 
ord eller rörelser, och blir på så vis tillgänglig, explicit, för andra. 

• Internalisering – kunskapen är explicit men blir genom användning av 
mottagaren tyst och kan därmed inte föras vidare. 

• Kombination – explicita kunskaper sammanfogas i system för att, i 
kombination med varandra, bilda ny kunskap. 

 

Kunskapsöverföring via nätverk 
Enligt Alvesson (2004), räknar en del författare till Knowledge Management 
användningen av tillgänglig teknik och olika IT-system. Dessa ska möjliggöra 
sammanställningen och lagringen av arbets- och projekterfarenheter, i syfte att 
omvandla dessa till generell kunskap inom företaget (ibid.). På så vis kan 
lösningar återanvändas, då problem liknande de gamla återkommer. Dessutom 
skulle lagringen av kunskap göra företaget mindre känsligt för personalavhopp, då 
kunskapen inte längre skulle behöva försvinna bort från företaget i takt med 
medarbetarna. Detta synsätt strider dock mot definitionen av kunskap som 
presenterats tidigare, där det påpekats att kunskap är av dynamisk karaktär och att 
den är beroende av kontexten, varför den inte kan kodifieras eller lagras i 
databaser. Därför menar kritiker att en alltför stor koncentration på IT-lösningar 
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och databaser kan hämma kunskapsspridningen inom organisationer (Alvesson 
2004). Kaplan (2002) menar exempelvis att det finns en uppenbar risk då företag 
förlitar sig på att teknologiska system är lösningen på kunskapsproblematiken. 
Hon anser att KM är betydligt komplexare än att man skulle kunna presentera 
någon universallösning i form av IT-system. Istället för IT-lösningar förespråkar 
hon därför istället dialog människor emellan och bildandet av nätverk. 

 
Även Steins (1996) tankar om hur kunskap kan överföras och spridas i 
organisationer, har huvudsakligen anknytning till idén om att kunskap överförs 
via människor och deras nätverk genom samarbete och dialog. Han menar att 
kunskapsspridning sker via följande kanaler: 

 

• Arbetsrotation och byte av verksamhetsmiljö  

• Samarbete kring gemensamma uppgifter 

• Mentorskap 

• Personliga nätverk 

• Utbildning och seminarier 

• Sociala aktiviteter 

• Informationsteknologi 
 

8.4 Kunskapsspridning vs Kultur 
Soonhee och Hyangsoo (2005) har identifierat företagskulturen som ytterligare en 
betydande faktor, i samband med kunskapsöverföringen inom en organisation. 
Kulturen innefattar enligt författarna organisationens visioner och mål, 
förtroendet mellan personer som är verksamma inom organisationen, samt sociala 
nätverk. Dessa ska tillsammans verka motivationshöjande och uppmuntra till 
kommunikation. 
 
Även Davenport och Prusak (1998) påpekar företagskulturens vikt i detta 
sammanhang. Kulturen måste enligt dem uppmuntra till ständig dialog personalen 
emellan och måste på ett tydligt sätt återspegla företagets syn på kunskapsutbyte. 
Det måste råda en positiv inställning till kunskap, där de anställda är intelligenta, 
nyfikna, villiga att lära sig och där de belönas för kunskapsskapande aktiviteter. 
Författarna menar att personalen inte får vara rädda för att dela med sig av sin 
kunskap och att kunskapsutbytet inte får utgöra ett hot för den egna arbetsplatsen. 
Dessutom påpekar de vikten av att människor, mellan vilka utbytet ska äga rum, 
måste tala ”samma språk”. Med samma språk menas att kommunikationen 
förenklas av att personerna i fråga delar en gemensam bakgrund, har liknande 
erfarenheter, använder samma yrkestermer i samtal osv. Dessa faktorer är viktiga 
för att de ska förstå varandra fullt ut och utveckla ett förtroende sinsemellan, 
vilket främjar kunskapsutbytet (Davenport och Prusak 1998). I samband med 
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utvecklingen av förtroende, är även fysisk närhet avgörande. Davenport och 
Prusak (1998) hävdar att tyst kunskap mycket lättare kan göras explicit om 
människor ges möjlighet att lära känna varandra på arbetsplatsen och ges tillfälle 
till dialog. Kulturen inom företaget påverkar således hur fort organisationen kan ta 
till sig kunskap och applicera den på det dagliga arbetet. Människor som delar 
samma kultur kan kommunicera bättre och överföra kunskap mer effektivt än 
människor som inte delar samma kultur (ibid.). 
 

8.4.1 Scheins kulturnivåer 
Kultur är ett begrepp vars betydelse fortfarande ger upphov till oenighet bland 
forskare. Någon allrådande definition existerar således inte. Bang (1999) menar 
att orsaken till detta ligger i att kultur av de flesta uppfattas som något 
immateriellt och abstrakt, men att det är svårt att ange exakt vad begreppet består 
av. Hans definition lyder: 

 
”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, 

värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en 

organisation när medlemmarna samverkar med varandra och 

omvärlden.” (Bang 1999:24) 
 

Alvesson (2002) inkluderar ett flertal aspekter i sin definition av kultur. 
Människors behov av symboler, ritualer, myter, historier och legender utgör enligt 
honom en del av kulturen. Även tolkningen av händelser, idéer och erfarenheter 
som skapas och influeras av en grupp människor inom vilken dessa äger rum, 
inkluderas. Slutligen, innefattar Alvesson (2002) dessutom värderingar och 
antaganden om den sociala verkligheten i sin definition. 

 
Socialpsykologen Edgar Schein utvecklade under 1980-talet teorier om 
organisationskultur som kommit att bli inflytelserika och omtalade (Hatch 2002). 
Hans syn på kultur har influerat många andra organisationsforskare och många 
hänvisningar görs till honom även i nyare litteratur. Alvesson (2000) redogör 
exempelvis för Scheins synsätt som han menar har vunnit stor popularitet. Enligt 
honom, definierar Schein kultur som ett mönster av grundantaganden om hur man 
hanterar problem kring anpassning till omvärlden och integration inom en grupp 
(Alvesson 2000). Scheins förståelse av organisationskultur uppvisar således 
kopplingar till organisatoriskt lärande och problemlösning, varför vi finner att 
hans teorier utgör en bra utgångspunkt för denna studie. Framförallt erbjuder 
Scheins (1985) teorier ett bra och, med tanke på ämnesområdets komplexa särart, 
jämförelsevis konkret analysinstrument som underlättar granskningen och 
tolkningen av en organisations kultur.   
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Schein (1985) redogör för ett flernivåsynsätt, där kultur delas in efter grad av 
medvetenhet hos den grupp människor som innefattas av en gemensam kultur. 
Vissa komponenter i kulturen är därför, enligt denna definition, enkla att 
identifiera medan andra är mycket mer svåråtkomliga och svårtolkade. 

 

 
 

Nivå 1: Artefakter 
Enligt Schein (1985) utgörs kulturens mest synliga nivå av artefakterna och av 
organisationens fysiska och sociala miljö. Företagets lokaler och utrymmen, 
gruppens teknologiska output och kreativitet, gruppmedlemmarnas språk, deras 
klädsel och deras allmänna beteende är exempel på hur artefakterna yttrar sig. 
Artefakter är således inget som gruppmedlemmarna själva behöver vara medvetna 
om, men som mycket väl kan observeras av en utomstående. Trots artefakternas 
enkla observerbarhet, kan det dock vara svårt att tyda deras betydelse och vilka 
djupare mönster de reflekterar (ibid.). Det kan krävas långvariga studier av en 
grupp, för att förstå vilka betydelser artefakterna har för de inblandade.  En något 
snabbare variant för att öka förståelsen för vad artefakterna innebär är, enligt 
Schein (1985), att analysera de värderingar som vägleder medlemmarna i en 
kultur i deras dagliga arbete.  

 

Nivå 2: Värderingar 
Många värderingar är normer som väljs medvetet av företagsledningen och som 
artikuleras i syfte att vägleda en kulturs medlemmar moraliskt (Schein 1985). 
Offentliga dokument och företagspolicyn kan exempelvis fungera som rättesnöre 
eller etisk kod för de anställda, då de utför sitt dagliga arbete och befinner sig i 
situationer där viktiga beslut måste tas (ibid.). Hatch (2002) förtydligar i än högre 
grad, vad som kan ingå i en viss kulturs inneboende värderingar. Hon menar att 
värderingar definierar vad medlemmarna bryr sig om, vilket t ex kan vara frihet, 
demokrati, lojalitet och tradition. Enligt Schein (1985) fungerar ett urval av 

Värderingar 

Grundläggande 
antaganden 

Artefakter Synliga, men ofta svåra 
att tyda 

Högre grad av 
medvetenhet 

Osynlig nivå, 
antaganden tas för givna 
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värderingar på så vis som ideologi eller organisationsfilosofi. Dessa kan i sin tur 
bidra till att reducera osäkerhet och rädsla för okontrollerbara händelser, som 
gruppmedlemmarna kan utsättas för ibland. Värderingar av den nämnda typen, 
ökar således även förutsägbarheten för hur medlemmarna i en kultur kommer att 
agera och reagera i olika situationer, vilket kan observeras på artefaktnivå. För att 
detta ska vara sant, hävdar dock Schein (1985), att värderingar som artikuleras 
utåt verkligen måste stämma överens med de värderingar som sedan faktiskt 
ligger till grund för agerandet. Med andra ord måste det som sägs stämma överens 
med det som faktiskt görs (ibid.).  

 
Värderingar inom en organisation kan vara av olika slag och genomgår en ständig 
utveckling. Personliga värderingar är vad som ligger till grund för hur en person 
agerar, då han/hon befinner sig i en okänd situation eller stöter på ett problem för 
första gången (Schein 1985). Beslut tas utifrån vad beslutsfattaren tycker verkar 
vara rätt väg att gå. Dessa beslut kan dock lätt ifrågasättas av andra 
gruppmedlemmar som präglas av andra inneboende värderingar än beslutsfattaren 
(ibid.). Det är först när samma värderingar, vid återkommande tillfällen, har legat 
till grund för lyckade och framgångsrika beslut, som resten av gruppen är beredd 
att dela dem med beslutsfattaren. Schein (1985) hävdar att detta sätter igång en 
process av kognitiv transformation, där värderingarna får ökat fotfäste i 
organisationen och fördjupas till övertygelser. Transformationen sker dock endast 
om lösningen visar sig fungera fortlöpande och uppfattas som det korrekta sättet 
att lösa problem på. Om så sker, tas värderingarna till slut för givna, försvinner ut 
ur kulturmedlemmarnas medvetande och blir till så kallade antaganden som inte 
längre ifrågasätts (ibid.). 

 

Nivå 3: Antaganden 
Schein (1985) argumenterar att antaganden som råder inom en kultur, tas så pass 
mycket för givna att inga variationer av dem går att finna inom den kulturen. Han 
menar t o m att grundläggande antaganden är så djupt förankrade, att 
kulturmedlemmarna finner det omöjligt att grunda sitt beteende på andra 
premisser än dessa. De vägleder medlemmarna i sitt agerande, i sin förståelse för 
saker och ting, i sina tankar och i sina känslor. Antaganden är således inte öppna 
för debatt och kan inte ifrågasättas, vilket innebär att de är mycket svåra att 
förändra och påverka (ibid.). Det kan även bereda svårigheter att identifiera de 
antaganden som råder hos en viss grupp människor, dvs. inom en kultur. Schein 
(1985) menar att man genom noggrann undersökning av artefakter och 
värderingar inom en organisation, kan dra slutsatser om, vilka de underliggande 
antaganden är som binder ihop de olika komponenterna i en kultur. Intervjuer 
med medlemmarna i kulturen förespråkas som ett bra tillvägagångssätt i 
identifieringsprocessen. Det är dock viktigt att ha i åtanke att antaganden tas för 
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givna av de tillfrågade, varför de sannolikt inte ger uttryck för dem i konkreta 
termer. De identifierade antaganden är således en tolkning av intervjuaren.  

 
Hatch (2002) menar att föreställningen om den rationellt tänkande människan är 
ett av många exempel på ett antagande som kan ligga till grund för 
kulturmedlemmars människosyn och som därmed influerar deras agerande i sitt 
arbete. Hon förtydligar vidare att kultur inte består av ett enda antagande utan att 
den innefattar en rad olika antaganden och uppfattningar, som är ömsesidigt 
relaterade. 

 
En sammanfattning av Scheins syn på kultur kan göras med hjälp av följande 
citat:  

 
”Schein views culture as the outcome of group learning. When a number of 
people simultaneously face a problematic situation and have to work out a 

solution together, we have the basic situation for culture formation. The 
process involves a shared problem definition and a shared recognition that 

something invented actually works and continues to work. The initial ability 
to share does involve prior cultural learning and understanding, but the new 

shared experience begins the formation of a new culture, which then 
becomes characteristic of that particular group of people (Alvesson 1993:82) 

 
Citatet tydliggör att Schein ser en koppling mellan kultur och organisatoriskt 
lärande. Enligt Schein (1990) uppstår kultur genom lärdom som dras ur 
problemlösning. På så vis är kultur något som lärs in genom att normer skapas i 
kritiska situationer för att hantera svårigheter. Dessutom lägger Schein (1990) stor 
tyngd vid ledargestalters inflytande på kulturen. Han argumenterar starkt för att 
ledares värderingar och antaganden påverkar övriga kulturmedlemmars synsätt 
under uppbyggnaden av organisationen. I ett senare skede bevarar och återskapar 
kulturen sig själv då nya organisationsmedlemmar träder in i kulturen (ibid.). 
Socialisering, som författaren uttrycker fenomenet, börjar redan vid rekryteringen 
av nya medlemmar till organisationen. Begreppet innebär att en utgallringsprocess 
äger rum, där organisationen identifierar personer som redan företräder ”rätt” 
uppsättning värderingar och antaganden. Genom att välja ut dessa personer, 
minskar kravet på en omfattande, formell insocialiseringsprocess (ibid.). Schein 
(1990) påpekar dock, att nya medlemmar trots allt ofta bär med sig andra 
värderingar än dem som redan råder inom organisationen. Konsekvensen blir att 
kulturen i en organisation ständigt påverkas och av den anledningen ständigt 
utvecklas och växer. 
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9 Analys  
Kapitlet avser att analysera de förutsättningar för kunskapsproduktion och 

kunskapsspridning som finns inom Teleca genom jämförelse mellan de empiriska 

data som genererats vid intervjuerna och de teoretiska synsätt som presenterades 

i föregående kapitel.  

 

9.1 Kunskapsproduktion 
Av det empiriska materialet framgår att socialisering utgör en stor del av den 
kunskapsproduktion som äger rum på Teleca. Enligt vår mening sker den delen av 
kunskapsproduktionen, som äger rum i samband med socialisering, då nya projekt 
startas och nya projektgrupper sätts samman. Målet med urvalsprocessen till 
projektgrupperna är enligt empirin att människor med olika erfarenhets- och 
kompetensnivåer ska sammanföras för att på bästa sätt dra nytta av varandras 
kunskaper. De mindre erfarna ska lära av dem som arbetat på företaget en längre 
tid. Detta kan de göra genom att observera hur andra hanterar sina arbetsuppgifter 
under det täta samarbetet inom projektgrupperna. På så vis omvandlas kollektiv 
kunskap till individuell kunskap genom att den oerfarne befinner sig i ett socialt 
kollektiv, vars sammanlagda erfarenheter är mer gedigna än de egna (jmf Stein 
1996). Medlemmarna i projekten har dessutom möjlighet att utnyttja de större 
lokaler som finns på Teleca, vilket underlättar observationen av erfarna kollegor 
och därigenom socialiseringen. 
 
På Teleca är alla medarbetare mycket angelägna om att dela med sig av sina 
erfarenheter då detta är nödvändigt. Teleca lyckas därmed uppfylla sitt mål som, 
enligt Linjechefen, är att skapa en kultur som präglas av öppenhet och 
hjälpsamhet, där medarbetarna delar med sig av sina kunskaper. Kravet på 
samarbete medarbetarna emellan, tvingar således personer som bär på specifika 
kunskaper att uttrycka dessa verbalt då de blir tillfrågade. Den tysta kunskapen 
externaliseras på så vis genom artikulation och blir tillgänglig för medarbetarna. 
Konsekvensen av detta skulle kunna bli att den genomsnittliga kunskapsnivån 
hålls ganska jämn mellan personalen, vilket enligt Linjechefen är Telecas avsikt 
då företaget eftersträvar en personalstyrka där ingen är oumbärlig. 
 
Telecas blandning av medarbetare med varierande kunskapsnivå i de olika 
projektgrupperna, innebär att personer som är villiga att artikulera sin kunskap 
och på det sättet göra den explicit, finns tillgängliga i andra medarbetares närhet. 
Vad som dock motverkar denna för Teleca positiva utveckling av 
kunskapsproduktionen är vad Lindkvist (2001) hänvisar till som internalisering. 
Teleca lägger, som påpekats tidigare, stor vikt vid att en omfattande 
kunskapsproduktion äger rum med hjälp av den öppna kulturen. Genom att alla 
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kan be alla om hjälp då problem uppstår, ska kunskap göras explicit, vilket 
Linjechefen pekat ut som ett av företagets mål. I praktiken sker dock mycket ofta 
raka motsatsen då konsulter vid återkommande tillfällen får likartade uppgifter. 
Inte bara när det gäller bristande motivation hos de anställda kan det här 
tillvägagångssättet, där företaget väljer bekvämlighet och produktivitet framför 
möjligheten till kunskapsproduktion, innebära problem. Eftersom samma person 
för enkelhetens skull kontinuerligt förväntas utföra en viss typ av arbetsuppgifter, 
finns risken att kunskapen koncentreras och isoleras till just denna person, dvs. 
kunskapen blir otillgänglig för andra medarbetare. Konsekvensen därav skulle 
således kunna vara, att möjligheterna att omvandla den numera tysta kunskapen 
till explicit kunskap minskar. Enligt Stein (1996) kan detta bero på att 
kunskapsinnehavaren blir allt mindre medveten om sin kunskap, varför han/hon 
till slut tar denna för given och mister förmågan att uttrycka den i ord. Det skulle 
även kunna vara möjligt att individen vill öka sin betydelse för företaget, varför 
personen ifråga inte längre vill dela med sig av sin kunskap (ibid.). Det senare 
scenariot, har ingen av intervjurespondenterna gett uttryck för. Dock drar vi av 
Linjechefens utlåtanden om att ”ingen ska vara oumbärlig för företaget” 
slutsatsen att hon håller med om, att Teleca blir mera sårbart för att personer som 
är ensamma om sina kunskaper, ska säga upp sig från sitt arbete.  
 
Även skapande av kunskap genom kombination av flera anställdas redan 
existerande kunskaper går att finna inom Teleca och då speciellt i samband med 
bildandet av projektgrupper. Som tidigare påpekats är det Telecas målsättning att 
bilda team bestående av anställda som företräder olika förkunskaper och vars 
erfarenheter skiljer sig åt. Av intervjun med Linjechefen framgår, att 
förhoppningen är att kunskaperna ska komplettera varandra. Därför görs en 
noggrann granskning av de anställdas tidigare arbetsinsatser och ansvarsområden 
för att därigenom optimera gruppsammansättningen. Blandningen av människor 
med olika erfarenheter och kompetenser möjliggör på så vis skapandet av ny 
kunskap genom kombination av deras olika problemlösningsförmågor. Vad som 
dock kan antas, är att Teleca vill ha en så effektiv projektgrupp som möjligt 
eftersom projektchefen bär på kostnadsansvaret i samband med 
projektgenomförandet. I detta sammanhang finns det därför en uppenbar risk att 
grupperna inte sätts samman i syfte att maximera kunskapsspridningen utan i 
syfte att minimera kostnaderna. Faran med denna utveckling är att projektledaren 
”återanvänder” de projektmedlemmar han arbetat med tidigare då nya projekt 
startas. På så vis tillförs inte lika mycket ny kunskap till konstellationen varför 
kunskapsproduktion via kombination försvåras. 
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9.2 Kunskapsöverföring 
Eftersom Teleca har organiserat i princip all sin verksamhet i projektform, där alla 
anställda ständigt byter arbetsuppgifter och arbetskollegor, blir arbetsrotationen 
och byte av verksamhetsmiljö en naturlig del av de anställdas arbetssituation. Som 
konsult på Teleca kan ett projekt även innebära att man spenderar viss tid på ett 
helt annat företag. Utifrån Steins (1996) syn på kunskapsöverföring har Teleca 
genom sin projektorganisation en klar fördel gentemot ”traditionellt” organiserade 
företag. Medarbetarna möter ideligen nya kollegor som för med sig ny kunskap. 
Den ständiga rotationen inom organisationen ger personalen en vana att möta och 
tvingas samarbeta med nya människor. Kunskapsöverföringen blir till en naturlig 
del av arbetet. En fördel med den arbetsrotation som projektorganisationen leder 
till är, enligt Faddern, att bytet av arbetskollegor verkar motiverande. Mot 
bakgrund av Steins (1996) teorier om att arbetsrotation leder till ökat 
kunskapsutbyte, kan kanske en del av den motivationshöjande effekten som 
Faddern nämner, ligga i möjligheten att få access till ny kunskap. 
Arbetsrotationen och byte av verksamhetsmiljö har i så fall två positiva effekter 
för Teleca. Dels ökar kunskapsutbytet inom företaget de anställdas tillgång till 
kunskap. Men samtidigt finns det även en motivationshöjande effekt då de 
anställda känner att de berikas med ny kunskap och på så vis utvecklas 
yrkesmässigt. På Teleca efterfrågar medarbetarna uttryckligen varierande 
arbetsuppgifter och ser det som en påtaglig risk att fastna i ett fack där de ombeds 
utföra endast en typ av uppgifter. Detta tyder på att medarbetarna ser 
arbetsrotationen som något positivt och de positiva effekterna kan på så viss 
förstärkas. 
 
Telecas projektorganisation främjar dock på flera sätt kunskapsöverföringen. 
Förutom genom arbetsrotation och byte av verksamhetsmiljö, gynnas 
kunskapsöverföringen av att många arbetsuppgifter löses genom samarbete 
projektmedlemmarna emellan. Projekten på Teleca är oftast tidsbegränsade och 
medarbetarna måste, för att kunna slutföra dem i tid, samarbeta. Samtidigt finns 
det även möjlighet för projektdeltagarna att sitta i större lokaler där gemensamma 
uppgifter kan lösas. De krav på samarbete arbetsuppgifterna inom 
projektgrupperna ställer, samt Telecas lokalers utformning talar för att det finns 
goda möjligheter till en effektiv kunskapsöverföring medarbetarna emellan.  
  
En faktor som Stein (1996) bedömer som gynnsam för kunskapsöverföring är 
mentorskap. På Teleca finns det dock i regel inga mentorer. Som rådgivare 
fungerar istället medlemmarna i den projektgrupp som den anställde befinner sig 
i. Även linjechefen kan i viss utsträckning ses som en mentor. Genom linjechefen 
kan den enskilde konsulten få vägledning om vilka internutbildningar som skulle 
vara lämpliga för att täppa igen eventuella kunskapsluckor som konsulten anses 
ha. Linjechefen marknadsför också konsulten i urvalsprocessen till nya projekt. 
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Som någon direkt rådgivare i arbetsrelaterade frågor fungerar linjechefen dock 
inte.  
 
Teleca skulle kunna utnyttja den rollfördelning som uppstår av att det finns 
erfarna och oerfarna medlemmar i de enskilda projektgrupperna. Man skulle på så 
vis kunna dra nytta av de positiva effekter mentorskap för med sig. Förtydligas det 
vid början av ett projekt vilken erfaren medarbetare som ”har ansvar” för vilken 
oerfaren kollega blir kunskapsöverföringen dem emellan effektivare. På detta sätt 
kan Teleca öka ansvarstagandet från medarbetarna att sprida kunskapen till andra 
medarbetare. Vi kan dock även se risker med mentorskap i en utpräglad 
projektorganisation som Telecas. Möjligheterna för projektdeltagarna att utnyttja 
hela projektgruppens kunskapsresurser kan genom ett mentorskap minska. 
Anledningen är att kunskapsutbytet möjligtvis låses till mentorn, varigenom 
byggandet av nätverk blir svårare och inte lika angeläget för medarbetarna. 

 
Personliga nätverk uppmuntras i motsats till mentorskap både direkt och indirekt 
av Teleca. Genom faddern får nyanställda möjlighet att skapa egna nätverk. 
Faddern introducerar den nyanställde för arbetskollegorna, tar med den 
nyanställde på luncher och underlättar på olika sätt entrén i den sociala 
gemenskapen. Stein (1996) menar att relationerna inom ett nätverk måste bygga 
på förtroende och tillit medlemmarna emellan för att kunskapsöverföringen skall 
fungera på ett effektivt sätt. Telecas organisation kring projekt tvingar 
medarbetarna till ett nära samarbete, vilket verkar för ett intimt förtroende dem 
emellan. 
  
Den internutbildning som de anställda på Teleca erbjuds är ett bra exempel på de 
utbildningar och seminarier som Stein (1996) rekommenderar för att underlätta 
kunskapsöverföringen. Det är inte bara den direkta kunskapen som Telecas 
anställda kan tillgodogöra sig genom utbildningen som är viktig, utan också de 
kontakter mellan anställda som kan knytas genom internutbildningen. 
Medarbetare som är verksamma i olika projekt och som annars inte tillbringar tid 
tillsammans, har genom utbildningen möjlighet att utbyta kunskaper och 
erfarenheter. Denna fördel med internutbildningen verkar inte vara fullt medveten 
hos Telecas ledning. Linjechefen uppmuntrar sina konsulter att ta del av 
internutbildningarna, men menar samtidigt att detta medför en betydande kostnad 
för företaget genom utebliven möjlighet till fakturering av konsulternas tjänster 
till klienter. Hade Teleca fullt ut varit medvetna om det mervärde i form av 
kunskapsöverföring mellan kollegor som utbildningsdagarna medför, hade 
företaget kanske genom diverse kringaktiviteter än mer kunnat dra nytta av de 
positiva effekterna. Risken att fastna med en typ av uppgifter, som en av 
respondenterna pekar på, avhjälps till viss del av internutbildningarna. Genom 
dem finns inte bara möjlighet att ta del av kollegornas kunskaper men också att 



 55 

utveckla sina egna kunskaper och på det sättet öka chanserna för att bli tilldelad 
nya, utmanande uppgifter. 
 
”Ölkvällarna” är en del i de sociala aktiviteterna som erbjuds på Teleca. Faddern 

menar att det under dessa aktiviteter mest samtalas om arbetet och aktuella 
projekt, eftersom de genomförs i Telecas egna lokaler. Vidare menar Faddern att 
samtalsämnena troligtvis hade rört annat än arbete om ölkvällarna hade ägt rum på 
annan plats. Utifrån Steins (1996) resonemang gör företaget därför rätt då 
ölkvällarna hålls i de egna lokalerna. Utnyttjandet av dessa aktiviteter blir på detta 
sätt ur kunskapsöverföringssynpunkt maximalt. En annan komponent i de sociala 
aktiviteterna är den ”kick-off” som vanligtvis äger rum vid upptakten av ett 
projekt. Företagets avsikt är att projektmedlemmarna ska lära känna varandra och 
knyta kontakter. Det ges på detta sätt möjlighet till direkt kunskapsutbyte 
samtidigt som förutsättningarna för att knyta och stärka personliga nätverk 
väsentligt förbättras.  
 
På Teleca finns, vad vi erfarit, ingen konkret informationsteknologi i syfte att 
överföra kunskap. Kunskap och erfarenheter lagras inte efter ett projekts 
avslutande. Istället tilldelas de anställda ofta liknande projekt upprepade gånger 
för att företaget på detta sätt ska kunna dra nytta av tidigare erfarenheter. Med 
insikterna om tyst respektive explicit kunskap i bakhuvudet kan här dras slutsatser 
om varför Teleca gör på detta sätt. Erfarenheterna från ett projekt är ofta alltför 
komplexa för att kunna lagras som information i en databas. Erfarenheterna finns 
istället i form av tyst kunskap hos en eller flera medarbetare och det enda sättet 
för företaget att kunna dra nytta av dem, är att låta dessa medarbetare utföra 
liknande uppgifter. För att kunskapen ska kunna överföras till andra inom 
företaget, vilket ju indirekt är Telecas policy eftersom ingen medarbetare ska vara 
oumbärlig, består projektgrupperna som tidigare nämnts av både erfarna och 
oerfarna medarbetare. Därigenom kan den tysta kunskapen som finns lagrad hos 
enskilda medarbetare överföras till dem som saknar denna kunskap för att dessa 
sedan ska kunna utföra liknade uppgifter i framtiden (jmf. med resonemanget om 
kunskapsproduktion). 
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9.3 Analys av de kulturella faktorer som stödjer 
kunskapsöverföringen på Teleca 

Många värderingar är normer, som väljs medvetet av företagsledningen och som 
artikuleras i syfte att vägleda en kulturs medlemmar moraliskt (Schein 1985). 
Åtagarkultur är ett begrepp som intervjurespondenterna ofta hänvisar till och som 
är en återspegling av just en sådan norm. Begreppet verkar tidigare ha fungerat 
som officiellt kärnvärde och representerar än idag, då nya kärnvärden har införts, 
en djupare liggande norm som vägleder de anställda i sitt dagliga arbete. Denna 
norm är att alla som jobbar på Teleca ska ta ansvar för sina arbetsuppgifter och 
utföra dem inom utsatt tid. Detta kan betyda att man i samband med någon 
deadline kan behöva jobba övertid, vilket man i viss utsträckning också förväntas 
göra. Speciellt om resten av projektgruppen tvingas arbeta övertid för att hinna 
avsluta projektet till en given deadline, är det inte lämpligt att smyga sig ifrån 
arbetsplatsen, som Linjechefen vid ett tillfälle uttryckte det. Värderingen 
innefattar även att man som anställd ska visa viss framåtanda och driftighet 
genom att ta på sig arbetsuppgifter så att man alltid är fullt sysselsatt. Mellan ett 
avslutat och ett nystartande projekt, då en hektisk arbetsperiod följs av en något 
lugnare återhämtningsperiod, förväntas de anställda sysselsätta sig på annat håll. 
Finns inga arbetsuppgifter att tillgå, uppmuntras de anställda istället till att 
vidareutbilda sig och att utnyttja tiden på ett produktivt sätt. 

 
En annan värdering som kommer till uttryck i samtalen med 
intervjurespondenterna är problemlösning genom samarbete. Företagets lokaler 
och utrymmen är en viktig återspegling av den samarbetsanda som råder inom 
Teleca. Varje anställd har ett eget kontor, men det finns även tillgång till större 
arbetsrum, så kallade projektrum, där ett flertal anställda kan sitta och utföra sina 
arbetsuppgifter tillsammans. Eftersom alla har bärbara datorer är det enkelt för de 
anställda att ”ta jobbet med sig” och samlas i projektrummen. Om en kollega har 
ett problem som han inte kan lösa på egen hand förväntas alla dela med sig av 
sina erfarenheter och sin kunskap för att tillsammans komma över de svårigheter 
som finns. Därför har bl. a. linjecheferna som policy att projektgrupperna ska 
bestå av både erfarna och oerfarna projektmedlemmar. Individualism, konkurrens 
och arbete enbart för egen vinning uppskattas inte och får således inte 
förekomma. Av Linjechefens uttalanden framgår dessutom företagets målsättning 
som är att ingen anställd ska vara oumbärlig för företaget, dvs. kunskap ska inte 
koncentreras till en person utan genom samarbete föras vidare till den som är i 
behov av den. 

 
Alla anställda på Teleca tilldelas ett passerkort, vilket innebär att personalen har 
tillgång till företagets lokaler 24 timmar om dygnet. Med andra ord kännetecknas 
arbetstiderna av att de är mycket flexibla och att de anställda ges möjlighet att 
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själva bestämma över sin tidsindelning. Hatch (2002) definierar värderingar som 
något kulturmedlemmarna bryr sig om. De anställdas uppskattning av 
passerkorten, som speciellt Faddern ger uttryck för, kan således återspegla 
underliggande värderingar hos de anställda ifråga om flexibilitet, frihet, valfrihet, 
autonomi, självständighet och möjlighet till ansvarstagande.  

 
Även de anställdas uppträdande återspeglar normer och värderingar som råder på 
företaget. Vid de tillfällen vi besökte företaget var vår uppfattning att deras 
klädstil var mycket ledig, då alla var klädda i enklare byxor/jeans och valfri typ av 
tröja/skjorta. Av intervjuerna framgick senare att det inte finns några regler för 
hur de anställda ska klä sig. Den Nyanställde berättade att klädstilen på företaget 
är ledig och att mer formell klädsel såsom kostym förekommer ytterst sällan. Den 
otvungna klädstilen reflekterar enligt vår mening att Teleca är en informell 
organisation där det verbala utbytet medlemmarna emellan tillåts flöda fritt. 
Kommunikationen begränsas således inte av barriärer orsakade av klädsel som ett 
tecken på hierarkisk ställning, makt eller status.  

 
De kärnvärden som företagsledningen uppenbarligen önskar förmedla till 
personalen är ”Glädje – Kreativitet – Respekt”. Dessa finns att läsa på stora 
affischer i företagets lokaler, där de är väl synliga. Genom våra intervjuer har vi 
dock fått intrycket av att dessa kärnvärden inte alls är särskilt uppskattade bland 
de anställda. Intervjurespondenterna verkar inte tycka att ”Glädje – Kreativitet – 
Respekt” har någon relevans för deras dagliga arbete då den konkreta betydelsen 
av dem inte framgår. Inte heller är det möjligt att identifiera vilka bakomliggande 
normer och värderingar företagsledningen önskar förmedla genom införandet av 
de nya kärnvärdena. Eftersom ”Glädje – Kreativitet – Respekt” lanserades för 
bara några månader sedan och inte har hunnit bevisa sin vägledningsförmåga då 
problem uppstår, tas de inte på allvar – inte ens av Linjechefen.  

 
I motsats till de nya kärnvärdena har normen att alla ska visa sig hjälpsamma och 
samarbeta då problem uppstår visat sig vara lösningen vid upprepade tillfällen och 
är därför mycket starkt förankrad i organisationen. Att hjälpa en kollega som ber 
om hjälp är en självklarhet bland de anställda som intervjuats. Ingen tvivlar på att 
övriga kulturmedlemmar alltid gör sitt bästa för att agera i linje med denna norm 
och ingen tvekar när det gäller att offra sin tid för att hjälpa någon annan med sitt 
arbete. Samarbete och hjälpsamhet har blivit så självklara att ingen ens 
ifrågasätter dessa till förmån för mer individualistiska arbetssätt. Av den 
anledningen tror vi oss ha identifierat en norm som eventuellt kan betraktas som 
ett grundläggande antagande som alltid bestämmer de anställdas handlingar och 
deras agerande i olika situationer.  
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9.4 Sammanfattning av analysen  
Efter att ha analyserat delar av Telecas verksamhet utifrån de empiriska data som 
intervjuerna genererat och de teorier som litteraturen presenterar om Knowledge 
Management, finner vi att förutsättningarna för en effektiv kunskapsöverföring de 
anställda emellan är gynnsamma på Teleca. Till stor del hänger detta samman 
med att verksamheten är organiserad kring projekt och att detta har positiva 
effekter på kunskapsutbytet.  Kunskapsöverföringen gynnas dessutom av de 
kulturella normer och värderingar som råder på företaget. Den norm som vi funnit 
framförallt uppmuntrar till kunskapsöverföring är normen att alla ska hjälpas åt 
och samarbeta. Utifrån dessa insikter ämnar vi nu diskutera 
kunskapsöverföringens möjligheter att integrera nyanställda i verksamheten.  
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Del 3 Diskussion och slutsats 
 
Syftet med diskussionen som följer är att väva samman del 1 och del 2 för att 
finna samband mellan integrationen av nyanställda och Telecas Knowledge 
Management-system. Avslutningsvis presenteras de slutsatser vi genererat och 
syftet som presenterades inledningsvis besvaras. 

10 Diskussion  
Genom att analysera de introduktionsrutiner som tillämpas på Teleca kom vi fram 
till att företaget själv inte verkar värdesätta de enskilda komponenterna som ingår 
i den strukturerade introduktionsprocessen särskilt högt. De signaler företaget 
sänder genom sitt agerande tyder således på att introduktionskomponenternas 
relevans för hur fort en nyanställd kan utföra sina arbetsuppgifter är begränsad.  
 
Ur studiens empiriska data framgår att den Nyanställde under sin första tid på 
Teleca framförallt kände ett behov av att utveckla sin kunskapsbas i syfte att 
kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett för företaget tillfredsställande sätt. De 
möjligheter för kunskapsproduktion och kunskapsöverföring som Telecas 
Knowledge Managementsystem erbjuder, påverkar således hur snabbt den 
nyanställde uppnår den produktivitet arbetsgivaren önskar.  
 
Förutsättningen för att kunna tillägna sig kunskap, är enligt den Nyanställde, att få 
tillgång till ett fungerande kontaktnät på arbetsplatsen.  
 

”Inskolningsprocessen blir kortare och du kan snabbare komma 

igång med dina arbetsuppgifter.” 

 
Fadderverksamheten, som är del av Telecas systematiserade introduktionsprocess, 
underlättar skapandet av personliga nätverk – under förutsättning att en fadder 
faktiskt utnämns och rutinerna efterföljs. Fadderns officiella ansvar ligger 
visserligen i att ge den nyanställde den information som finns lagrad i den så 
kallade fadderpärmen. Men en bieffekt av fadderverksamheten är att faddern 
presenterar den nyanställde för sina kollegor och gör honom bekant med sin nya 
arbetsplats. Denna bieffekt tjänar, av intervjuerna att döma, ett mycket viktigare 
syfte än genomgången av fadderpärmen. På så vis lär den nyanställde nämligen 
känna personer som kan ingå i hans kontaktnät, vilket är till nytta för hans 
personliga kunskapsutveckling. Anledningen till att kollegorna har positiv 
inverkan på den nyanställdes kunskapsproduktion, är att denna till stor del sker 
via externalisering, dvs. kunskapen artikuleras till den nyanställde på olika sätt.  
För att detta ska lyckas krävs att viljan finns hos dem som förväntas dela med sig 
av sina kunskaper. Kunskapsöverföringen främjas således av den kultur som vi 
kommit fram till, råder på Teleca. Enligt vår analys, vägleds personalen på 
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företaget av normen att alla ska visa sig hjälpsamma och samarbeta då någon av 
kollegorna är i behov av det eller då problem uppstår. Att leva upp till denna norm 
verkar vara så självklart att det blivit ett grundläggande antagande som finns fast 
förankrat i de anställdas medvetande. 
En annan kulturell aspekt som inverkar på kunskapsproduktionen hos, och 
kunskapsöverföringen till den nyanställde, verkar vara den avslappnade och 
ungdomliga stämningen som råder inom organisationen. Informell klädsel, relativt 
låg ålder, gemensam akademisk bakgrund och likartade intressen, resulterar i att 
de anställda ”talar samma språk” och att den nyanställde känner sig bekväm i den 
nya miljön. Som synes förknippar den Nyanställde stämningen på företaget med 
om han får hjälp att lösa sina arbetsuppgifter eller inte: 
 

”Klädstilen är ledig och det känns som om man kan gå till i princip 

vem som helst om man har någon fråga. Alla har ju varit nya någon 

gång… Så ofta släpper folk det de har i händerna med en gång för att 

hjälpa till.” 

 
Möjligheten att be kollegor om hjälp och att samarbeta kring gemensamma 
uppgifter är av uttalandet att döma vad den Nyanställde uppskattar som viktigt för 
sin inlärningsprocess. Samarbete och den kunskapsspridning som därigenom sker, 
främjas, som analysen av Telecas Knowledge Managementsystem visar, av att 
företaget är organiserat kring projekt. Projekten på Teleca är alltid tidsbegränsade 
varför alla projektmedlemmar arbetar mot tydligt uppsatta mål. Åtagarkulturen, 
som bland annat Faddern hänvisar till, kräver att var och en tar ansvar för de 
arbetsuppgifter man åtagit sig. Den kräver dock även att projektmedlemmarna tar 
ansvar för hela projektets lyckande. Individualistiskt tänkande är, som Linjechefen 
tydliggjort, inte uppskattat. De mer erfarna medlemmarna bär alltså även på 
ansvaret att hjälpa den nyanställde så att även han kan slutföra sina uppgifter i tid. 
På så vis ges alla anställda incitament att externalisera sin kunskap och därigenom 
bidra till kunskapsöverföringen till den nyanställde.  
 
En av anledningarna till att åtagarkulturen och den därur resulterande 
gruppsammanhållningen är så stark och att utrymmet för individualistiska synsätt 
är så begränsat inom Teleca, kopplar vi till personalstyrkans homogenitet i fråga 
om ålder. Det faktum att de anställda är relativt unga och att de flesta som anställs 
är nyutexaminerade, menar vi, påverkar deras agerande i sitt arbete. Den 
genomsnittliga anställningstiden på fyra år som råder på företaget, tyder på att de 
flesta inte arbetat på Teleca särskilt länge. Med andra ord kommer säkert de flesta 
väl ihåg vilka svårigheter de hade då de själva var nyanställda. ”… Alla har ju 

varit nya någon gång…” som den Nyanställde uttrycker det. 
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Den önskan att arbeta med varierande arbetsuppgifter och att ständigt lära sig nya 
saker, som den nyanställde ger uttryck för, tyder på att han och förmodligen 
många andra med honom, i huvudsak vill utnyttja sitt första arbete till att tillägna 
sig så mycket ny kunskap som möjligt. På så vis blir alla anställda lika beroende 
av att en omfattande kunskapsöverföring äger rum, varför ingen tjänar på att hålla 
inne med sina erfarenheter. 
 
Arbetet inom projekt ger den nyanställde dessutom möjlighet att utveckla sina 
kunskaper genom att observera de mer erfarna kollegorna i sitt dagliga arbete. 
Eftersom projektgrupperna blandas med anställda som företräder olika 
erfarenhetsnivåer och kunskapsområden, finns det gott om kunskapskällor som 
den nyanställde kan ta del av. Även intressant i detta sammanhang är möjligheten 
för den nyanställde att tillföra den kunskap han för med sig till gruppen från 
högskolan eller möjligtvis från tidigare arbetsplatser. Kombinationen av de olika 
kunskapsområdena ger upphov till ytterligare kunskapsgenerering. Dessa 
kunskapsproduktionsprocesser främjas av Telecas arbetsmiljö som är utformad för 
arbete i stora lokaler, vilket ökar den fysiska närheten till kollegorna.  
  
Det kontinuerliga bytet av arbetsmiljö, arbetsuppgifter och kollegor som 
förknippas med projektarbete, är ytterligare en faktor som har inverkan på den 
nyanställdes möjligheter till kunskapsproduktion. Det mest uppenbara skälet är att 
tillgången till kunskap ständigt utvecklas och förnyas i och med att uppgifterna 
varierar och personerna i gruppen byts ut. Ett annat skäl som vi ser det, är att 
situationen att vara nyanställd avdramatiseras, eftersom de befintligt anställda 
ständigt möter nya människor inom organisationen. Nya arbetskonstellationer 
uppstår dagligen varför det socialt sett borde bli lättare för den nyanställde att bli 
del av gruppen och att på så vis få access till kunskap.  
 
Tillsammans med de internutbildningar som alla nyanställda uppmuntras att ta del 
av, utgör den speciella arbetsformen, den öppna stämningen medarbetarna 
emellan, de kulturella normer som råder, arbetsmiljön osv. en bra grund för att 
kunskapsproduktion och kunskapsöverföring ska kunna äga rum på Teleca. 
Förutsättningarna för att nyanställda ska kunna utveckla de kunskaper som de 
behöver för sitt arbete, finns följaktligen.  
 
Några av de syften som Helzel och Klangebo (1990) menar att en strukturerad 
introduktionsprocess ska fylla, verkar Teleca dock försumma. Dessa syften 
uppfylls varken av de introduktionsrutiner som finns på företaget eller av den 
kunskapsöverföring som äger rum. 
 
Framförallt brister företaget när det gäller att kommunicera sina övergripande mål 
och ledningens framtidsplaner till sina anställda. Introduktionsdagarna, som utgör 
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det mest närliggande och lämpliga forum för detta, anordnas med för stora 
mellanrum, vilket tyder på att deras betydelse verkar underskattas. Ett tydligt 
exempel på att ledningens tankar och företagets mål inte når de anställda är de 
nyinförda kärnvärdena ”Glädje – Kreativitet – Respekt”. Intervjurespondenterna 
verkar inte förstå betydelsen av uttrycket och några bakomliggande normer eller 
värderingar har inte heller förmedlats till dem. Av samtalen framgick därför 
mycket tydligt att ingen av de tillfrågade eller deras kollegor kan identifiera sig 
med ”Glädje – Kreativitet – Respekt”. Den främsta risken som ledningens 
agerande i frågan för med sig är, enligt vår bedömning, att begreppet åtagarkultur, 
som personalen i mycket större utsträckning kan relatera till, urvattnas. 
Åtagarkultur för i dagsläget många positiva effekter med sig som de nyanställda 
direkt märker av i sin vardag. Det är mycket tack vare åtagarkulturen som den 
nyanställde får tillgång till kunskap, vilket framgick tidigare i diskussionen. Det är 
även åtagarkulturen som skapar den icke-individualistiska och hjälpsamma 
stämningen på företaget, utan vilken den nyanställde i inledningsskedet av sin 
karriär antagligen inte skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter. Då åtagarkulturen 
inte längre artikuleras till de nyanställda och ”Glädje – Kreativitet – Respekt” 
ytligt förmedlas av ledningen via affischer, men inte efterlevs av de anställda, 
finns risken att Teleca går miste om den kultur som nu råder. Eftersom kulturen 
fungerar som stöttepelare för många komponenter i verksamheten skulle 
konsekvenserna av en sådan utveckling kunna bli mycket allvarliga. 
 
Möjligtvis är de uppvisade bristerna på de anställdas identifikation med 
arbetsgivaren, som kan utläsas ur oenigheten om företagets officiella kärnvärden, 
en anledning till varför Teleca inte lyckats höja den genomsnittliga 
anställningstiden – något som Linjechefen bedömer som ett problem. Hur de 
nyanställda på Teleca upplever sin första tid i företaget och hur deras inställning 
till arbetsgivaren blir, beror i mycket stor utsträckning på vilka människor de 
möter. Faddern påverkar åtminstone inledningsvis om den nyanställde ges 
möjlighet att bygga upp ett fungerande nätverk. Men även i ett senare skede har 
kollegorna ett mycket stort inflytande på hur väl den nyanställde kan utföra sina 
arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Därför misstänker vi att konsulterna 
snarare identifierar sig med varandra än med företaget i sig. Resultatet därav blir 
eventuellt att några enstaka konsulters val att gå vidare i karriären och byta 
arbetsgivare, sätter igång en kedjereaktion hos övriga anställda, som också börjar 
se sig om efter alternativ till Teleca. Med anledning av att företagsledningen inte 
utnyttjat introduktionsrutinerna tillräckligt mycket i att syfta att påverka de 
anställdas inställning gentemot Teleca, har de kanske inte heller lyckats skapa 
någon lojalitetskänsla hos personalen. Kedjereaktionen detta ger upphov till 
förstärks dessutom av att de arbetsuppgifter Teleca erbjuder sina anställda efter en 
viss tid inte upplevs som tillräckligt varierande eller avancerade längre. Som 
Linjechefen säger:  
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”De flesta har ju ändå bra koll på läget efter ungefär 1 år. Då 

behöver de anställda eventuellt mer stimulans. Och då tycker väl vissa 

att konsultarbete inte är tillräckligt kreativt. Det finns ju en viss risk 

att man får syssla med samma sak flera gånger fast man byter projekt. 

Det är svårt att återanvända en kod… Istället återanvänds då 

konsulten.” 

 
I motsats till Linjechefen är vi dock inte övertygade om att en sänkning av 
personalomsättningen uteslutande främjar en positiv utveckling för företaget. 
Istället ser vi en längre genomsnittlig anställningstid snarare som ett hot mot det 
system som Teleca just nu har för att integrera sina nyanställda i verksamheten. 
Först och främst visade analysen att kunskapsöverföringen inom Teleca i stor 
utsträckning möjliggörs av att personalstyrkan är så homogen. Alla kommer ihåg 
sin tid som nyanställd och alla arbetar mot samma mål att skapa kunskap. Skulle 
anställningstiden förlängas, förmodar vi att detta skulle ge upphov till en högre 
medvetenhet om den personliga karriären och därmed ökat individualistiskt 
tänkande, vilket skadar kunskapsöverföringsprocessen. Vidare finns risken att de 
praktiska möjligheterna att förmedla kunskap till de nyanställda försämras om 
personalomsättningen sjunker. Ju längre de befintligt anställda bär på sina 
erfarenheter utan att behöva förmedla de till någon utomstående, desto tystare blir 
deras kunskaper eventuellt. Mycket erfarna projektmedlemmar kan därför tänkas 
uppleva svårigheter då de ska uttrycka sina tillvägagångssätt för att på så vis 
introducera en nyanställd i sitt arbete. 
 
Det system Teleca använder för att introducera sina anställda då de påbörjar sin 
anställningstid på företaget, uppvisar såväl positiva som negativa aspekter. Vilka 
det är som överväger kan diskuteras. Det man dock kan säga om den 
sammanlagda introduktionsprocessen är, att det är en mycket komplex sådan. 
Många komponenter står i mycket nära relation till varandra, varför deras samspel 
och överensstämmande är av stor vikt. Förändras en komponent i 
introduktionsprocessen, kan detta få oanade följder inom många delar av 
verksamheten – följder som eventuellt inte direkt blir synliga och som därför i ett 
senare skede kan vara svåra att härleda till förändringen som genomfördes. Det 
blir således även problematiskt för ledningen att välja rätt angreppspunkt då en 
negativ aspekt inom introduktionsprocessen kräver åtgärder – var och hur ska 
ledningen angripa problemet?  
 
Sist men inte minst är ledningens möjligheter att kontrollera att introduktionen av 
anställda verkligen fungerar och att kvalitén som eftersträvas också upprätthålls, 
relativt begränsade av att ansvarsfördelningen är så diversifierad och otydlig. 
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Brister kommer först till ytan då skadan redan är skedd och introduktionen av en 
nyanställd uppenbarligen har misslyckats. 
 
Komplexiteten i introduktionsprocessen som det ges uttryck för här, kan 
sammankopplas med att Teleca är, vad bl. a. Alvesson (2004) skulle kalla ett 
kunskapsföretag. Under studiens gång har många verksamhetsdelar kunnat 
identifieras inom Teleca som ställer speciella krav på de anställdas personliga 
kunskaper. Rutinmässiga introduktioner verkar därför i sig själva inte kunna fylla 
de behov en nyanställd har då han börjar arbeta på en kunskapsintensiv 
arbetsplats. Anledningen till denna företeelse verkar kunna kopplas till skillnaden 
mellan information och kunskap som redogjordes för i teoriavsnittet om 
Knowledge Management. Rutinmässiga introduktioner verkar således vara 
lämpliga för att förmedla konkret information till de anställda. De verkar dock 
inte kunna vara till nytta i skapandet av kunskap, vilket den nyanställde i 
kunskapsföretaget är mycket mer beroende av. Idén bakom denna tanke skulle 
exempelvis kunna vara att den anställde själv ska kunna inhämta så enkel data 
som information utgör. Resonemanget skulle kunna utgöra en förklaring till varför 
inte genomgången av fadderpärmen tas på särskilt stort allvar av Telecas 
anställda. Rutiner ska dock inte förkastas helt eftersom viss 
informationsöverföring är nödvändig även i kunskapsföretag. Dessutom har 
rutinmässiga introduktioner ytterligare en roll att fylla. Framförallt klargör de 
ansvarsfördelningen och säkerställer på så vis introduktionens faktiska 
genomförande. 
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11 Slutsats 
 

”Kunskap är en av de få tillgångar man kan ge bort men ändå ha kvar.” 

     (Hansson 1997) 

Syftet med denna studie var att närmre studera ett IT-företags 
introduktionsprocess för att därigenom identifiera vilka faktorer det är som 
möjliggör de nyanställdas integration i verksamheten. Vi ville även undersöka om 
och hur väl dessa faktorer tillgodoses inom IT-företaget i fråga. 
 
Av samtalen med de anställda på IT-företaget Teleca framgår att syftet som 
introduktionen framförallt måste tjäna, är att underlätta den nyanställdes 
kunskapsproduktion så att denne så snabbt som möjligt kan utföra sina ordinarie 
arbetsuppgifter. För att kunskapsproduktionen ska kunna äga rum krävs att 
kunskapsöverföringen medarbetarna emellan möjliggörs. Av den anledningen har 
integrationens lyckande visat sig bero på följande faktorer: 

• Den nyanställdes möjligheter att skapa personliga kontaktnät inom 
organisationen  

• Den nyanställdes möjligheter till samarbete med mer erfarna kollegor  

• Den nyanställdes tillgång till en arbetsmiljö som praktiskt främjar 
kunskapsutbyte de anställda emellan  

• Organisationens förmåga att skapa en positiv inställning till 
kunskapsutbyte bland alla sina anställda 

På Teleca har kulturella värderingar bland de anställda visat sig spela en 
avgörande roll för hur väl integrationen av nyanställda fungerar och i hur stor 
utsträckning kunskapsöverföring och därmed kunskapsproduktion möjliggörs. 
Undersökningen synliggör därför att företaget i dagsläget, tack vare den 
gynnsamma kulturen som råder inom organisationen, tillgodoser de identifierade 
faktorerna på ett för de nyanställda tillfredsställande sätt.  
 
Bristerna som identifierats i Telecas introduktionsprocess är att medvetenheten 
inom företaget om de enskilda introduktionskomponenternas betydelse för de 
nyanställdas integration är för låg. Exempelvis verkar företagsledningens och de 
anställdas kulturella värderingar till viss del skilja sig åt. De kärnvärden som 
predikas av ledningen kan därför leda till att den befintliga kulturen inom Teleca 
urvattnas, vilket kan få svåra konsekvenser för integrationen av nyanställda. 
Vidare sänder Teleca signaler om att de introduktionsrutiner som finns inom 
företaget inte är av särskilt stor betydelse för integrationen av nyanställda, vilket 
vi inte håller med om. En tydligare ansvarsfördelning i introduktionsprocessen 
och ett större säkerställande av att de rutiner som finns faktiskt efterföljs, skulle 
enligt vår mening underbygga de gynnsamma förutsättningarna som finns inom 
organisationen idag, så att dessa även kommer att råda i framtiden.  
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12 Förslag till vidare forskning 
I vår uppsats fann vi att kunskapsöverföring är en förutsättning för en effektiv 
integrering av nyanställda. Vi fann även att företagskulturen har en avgörande 
betydelse för möjligheten till kunskapsöverföring. Det skulle därför vara 
intressant att analysera kulturen på Teleca ur ett identitetsperspektiv, hur måna är 
kunskapsarbetare om sin professionella utveckling och hur villiga är de att aktivt 
bidra till kunskapsöverföringen. Kunskapsarbetarnas vilja att utvecklas kan vara 
en bidragande orsak till den höga personalomsättningen. För att Teleca ska ha 
möjlighet att öka den gemensnittliga anställningstiden kanske de måste ge avkall 
på kunskapsöverföringen. Intressant hade därför varit att undersöka vad Teleca 
prioriterar, låg personalomsättning eller effektiv integrering av de nyanställda. 

 

I vår studie har vi funnit att möjligheten till kunskapsöverföring är en av de 
viktigaste förutsättningarna för att integreringen av en nyanställd ska fungera. 
Vidare har vi identifierat ett antal faktorer som betydelsefulla för att 
kunskapsöverföringen ska vara effektiv. Att Teleca lyckas uppnå dessa faktorer 
hänger till stor del ihop med att företaget har en projektorganisation. För att kunna 
slå fast att projektorganisationen har positiv inverkan på integreringen av 
nyanställda skulle det vara av intresse att göra en liknade undersökning av ett 
kunskapsföretag som inte är organiserat i projekt. 
 
Ett förslag för vidare forskning skulle även vara att göra en komparativ studie där 
man även undersöker ett annat kunskapsföretag som lägger större vikt vid att dess 
introduktionsrutiner faktiskt genomförs. Detta skulle ge möjlighet att i större 
utsträckning kunna dra slutsatser om huruvida kunskapsöverföringen i sig har 
betydelse för integreringen av nyanställda. 

 
Ett annat intressant uppslag till vidare forskning skulle vara en jämförande studie 
av Teleca om 2-4 år. Denna studie skulle genomföras på samma sätt, med samma 
metodval och kunna besvara om de farhågor som vi presenterar i vår 
sammanfattande diskussion har slagit in. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide till Intervju 1 – Intervju med Faddern 

2005-11-10 Mötet ägde rum utanför arbetstid på allmän plats. Tidpunkt: 19.00-
20.30 
 
Intervjufrågor indelade efter ämnesområde 
 
Personlig bakgrund 

1. Utbildning 
2. Tidigare erfarenheter 
3. Arbetsuppgifter på Teleca 

 
Nyanställd 

1. Upplevelser av den första tiden på företaget 
2. Tid på företaget 

 
Övriga frågor 

1. Yrkesmässiga framtidsplaner 
2. Reflektioner av företagets verksamhet 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide till Intervju 2 – Intervju med Linjechefen 
2005-11-22 Mötet ägde rum på Teleca. Tidpunkt: 08.00-09.20 
 
Intervjufrågor indelade efter ämnesområde 
 
Linjechefens bakgrund 

1. Anställningstid 
2. Tidigare erfarenheter 
3. Arbetsuppgifter/Ansvarsområden 

 
Nyanställningar/Nyanställda 

1. Hur ofta nyanställer ni? Anställer ni vid speciella tillfällen? 
2. Vilken bakgrund ska personen ha som ni anställer? Krav på tidigare 

erfarenheter/utbildning/ålder/övriga kriterier? 
3. Görs det några speciella ansträngningar vid rekryteringsprocessen för att 

förhindra/avhjälpa problem som kan uppkomma i ett tidigt skede för den 
nyanställda? 

4. Hur hög är er personalomsättning? Har ni några mål vad gäller 
genomsnittlig anställningstid? 

 
Ny på jobbet 

1. Vad görs första dagen då den nyanställde kommer till jobbet? Hur ser 
hans/hennes dag ut? 

2. Har Teleca något speciellt introduktionsprogram för nyanställda som de 
måste genomgå? Vilken typ av information får den nyanställde under 
introduktionen? 

3. Vad försöker ni förmedla till den nyanställde när han börjar på företaget? 
T ex när det gäller Kultur, Kärnvärden, arbetsrutiner och liknande. 

4. Får den nyanställde hjälp av något slag och i så fall av vem? 
5. Förekommer det någon form av fadderverksamhet, mentorsverksamhet 

eller liknande? Har den nyanställde någon kontaktperson på företaget? 
 
Projektarbete 

1. Hur sker urvalet av projektmedlemmar? Hur blir de anställda del av en 
projektgrupp? 

2. Vilka kriterier spelar in vid urvalet av projektmedlemmar? 
3. Vad sker vid upptakten av ett projekt? 
4. Finns det några karakteristiska problem som brukar dyka upp precis i 

början av den nyanställdes inträde i ett projekt? 
5. Vad är din bedömning att den nyanställde brukar uppfatta som problem 

med projektarbete?  
6. Upplever du ibland att det kan vara svårt för den nyanställde att finna sig 

tillrätta i en projektorganisation? 
7. Hur beroende är projektmedlemmarna av varandras arbetsinsatser och av 

ett fungerande samarbete? 
8. Dyker det ibland upp konflikter inom projektgrupperna som måste lösas på 

högre nivå? Vad beror dessa i så fall på? 
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9. Är konkurrensen bland medarbetarna i projekten något som ibland ter sig 
problematiskt? 

10. Hur dokumenteras/sprids medarbetarnas erfarenheter/rykte/prestation 
bland organisationsmedlemmarna?  

 
Sammanfattande fråga: 

1. Den nyanställde kommer till Teleca. Vilka svårigheter, problem, 
möjligheter och chanser ställs den nyanställde inför? 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide till Intervju 3 – Intervju med den Nyanställde 
2005-11-28 Mötet ägde rum på Teleca. Tidpunkt: 11.30-12.15 
 
Intervjufrågor indelade efter ämnesområde 
 
Personlig bakgrund 

4. Utbildning 
5. Tidigare erfarenheter 
6. Arbetsuppgifter på Teleca 

 
Ny på jobbet 

1. Hur såg din första dag på Teleca ut? Vilken form av Introduktionsprogram 
fick du genomgå? 

2. Upplevde du några svårigheter i början av din anställningstid? Vad 
berodde de på? Hur avhjälptes de? 

3. Hade du någon kontaktperson som du kunde få hjälp av? 
4. Vad är din helhetsbedömning av Introduktionstiden på Teleca? Saknade 

du något? 
5. Vad är viktigt att beakta för att du som nyanställd snabbt ska komma in i 

ditt arbete? 
 
Projektarbete 

1. Nämn de positiva aspekterna med projektarbete. 
2. Vilka är de positiva aspekterna? Vilka faktorer upplever du som 

problematiska? 
3. Vilka krav ställer projektorganisationen på dig som nyanställd? 

 
Framtidsplaner 

1. Hur ser du dina möjligheter till personlig utveckling på Teleca? Hur 
upplever du möjligheterna att göra ”karriär”? 

2. Skulle du hellre jobba i någon annan organisationsform? 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide till Intervju 4 – Intervju med Faddern 
2005-12-19 Mötet ägde rum på Teleca. Tidpunkt: 09.30-10.30 
 
Intervjufrågor indelade efter ämnesområde 
 
Personlig bakgrund 

7. Utbildning 
8. Tidigare erfarenheter 
9. Arbetsuppgifter på Teleca 

 
Introduktion 

1. Hur såg din egen introduktion ut som nyanställd? 
2. Vilken typ av information ges till den nyanställde i fadderpärmen? Några 

exempel? 
3. Vilka är dina positiva och negativa intryck av fadderverksamheten? 
4. Brukar kollegor se positivt på att ta på sig rollen som fadder? Är det något 

man gärna gör eller är det snarare bara nödvändigt ont? 
5. Vilket syfte fyller fadderverksamheten i första hand? 

 
Personalomsättning 

1. Vilka anledningar tror du ligger bakom den höga personalomsättningen?  
2. Vad brukar vara anledningen till att någon slutar på Teleca? 

 
Projektarbete 

1. Kan du nämna några exempel på vilka positiva och negativa sidor det 
finns med projektarbete enligt din mening och motivera dina åsikter? 

2. Linjechefen nämnde att linjecheferna försöker hitta återhämtningsprojekt 
till sina konsulter om de har jobbat hårt mot en deadline under en längre 
tid. Har du några erfarenheter av detta?  

3. Finns det några rutiner inom Teleca att lagra erfarenheter om ett projekt 
efter dess avslutande, t ex databaser eller liknande? 

 
Kultur 

1. Vad tycker du är viktigt på arbetsplatsen i termer av; frihet, ansvar, 
samarbete, individualism? 

2. Finns det något belöningssystem/bestraffningssystem? Om ja, vad grundar 
sig detta på? 

3. Hur ofta och i vilket sammanhang stöter du på Telecas kärnvärden (glädje, 
kreativitet och respekt)? 

 


