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Sammanfattning: Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva och analysera  
hur ansvariga, på en enhet inom offentlig förvaltning, arbetar  
med dess introduktionsprocess. Vidare för vi även diskussioner  
gällande utvecklingsmöjligheter för denna process. Uppsatsen är  
skriven utifrån en induktiv, kvalitativ metod där vi har genomfört  
en fallstudie på en enhet inom offentlig förvaltning. Genom ett  
målstyrt urval har vi utfört fyra semistrukturerade intervjuer med 
ansvariga för introduktionsprocessen inom enheten, samt analyserat  
en checklista relevant för denna introduktion. Detta empiriska  
material har gett upphov till användandet av teorier inom 
organisationsstruktur och kultur, socialt lärande samt socialisation. 
Resultat och analys visar att introduktionsprocessen är relativt väl 
fungerande inom enheten. Detta gäller särskilt välkomnandet för  
den nya medarbetaren samt fadderskapet vid introduktionen.  
Vi har dock identifierat vissa utvecklingsmöjligheter som enheten  
bör beakta. Dessa framförallt i form av IT-aspekter samt  
förmedling av förståelse för organisationens struktur och kultur  
vid introduktionen. Vidare rekommenderar vi att enheten arbetar  
fram en gemensam praxis för avstämning och utvärdering av 
introduktionsprocessen. Slutligen ges avslutande reflektioner  
samt förslag till vidare forskning inom området. 
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Förord 
 
Ett stort tack till organisationen och våra intervjupersoner för att de tagit sig tid till att ge oss en 
inblick i deras introduktionsprocess. Upplevelsen har varit mycket intressant och givande! 
Vidare vill vi även tacka vår handledare Maria Löfgren Martinsson som har varit guld värd 
under hela uppsatsprocessen. Det är tack vare Marias stöd och värdefulla feedback som vi nu 
har uppnått våra mål i form av en avklarad c-uppsats där vi snart kan kalla oss färdiga 
personalvetare.  
 
Tack igen! 
Paulina Andell och Alexandra Anderlund 
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1. Inledning 
Som ny medarbetare är det vanligt att inte känna sig helt hemma i den nya 
organisationen. Detta kan leda till en avsaknad av social gemenskap och en osäkerhet 
gällande vad som förväntas av en. Den första tiden i en ny organisation kan därför 
upplevas som utmanande och har en stor inverkan på hur den resterande 
anställningstiden blir, både i form av upplevelse och anställningslängd. Därmed är den 
introduktion som den nya medarbetaren får in i den nya organisationen mycket viktig. 
Cirilo och Kleiner (2003) samt Murphy, Johnston och Zwick (2021) menar att en 
undermålig introduktionsprocess ofta är en stark bidragande faktor till att nya 
medarbetare väljer att avsluta sin anställning. I studier av Harpelund, Højberg och 
Nielsen (2019) framkommer att närmare 25 % av alla nya medarbetare väljer att lämna 
sitt arbete under det första året, 22 % lämnar redan under de första 45 dagarna av sin 
anställning. Denna höga personalomsättning medför mycket höga kostnader för 
organisationerna genom de nyrekryteringar som måste göras. Enligt Vision (2015) 
kostar en nyrekrytering (i form av rekrytering, introduktion och insocialisering samt 
avveckling av en kommunal tjänsteman) cirka en halv miljon kronor. Även Graybill, 
Hudson Carpenter, Offord, Piorun och Shaffer (2013) diskuterar kostnader för 
personalomsättning och säger följande: 
 

“Onboarding is critical for a number of reasons. First, large amounts of time and money are 
invested in searching for and recruiting new employees; therefore, organizations cannot afford 
to disenfranchise a new hire at the beginning of his or her tenure“  
(Graybill et al. 2013:201). 

 
Det står därmed klart att en väl genomförd introduktionsprocess ofta leder till att den 
nya medarbetaren stannar kvar en längre tidsperiod inom organisationen. Detta, i sin tur, 
leder till en minskad kostnad för organisationen i form av minskad personalomsättning. 
Vidare leder en god introduktion även till en rad andra fördelar; medarbetaren kommer 
mer effektivt in i sitt arbete samt får ökat engagemang och produktivitet. Dessutom 
stärks den sociala gemenskapen inom organisationen (Eklöf och Hallén 2018; Graybill 
et al. 2013). Det är således tydligt att det är av stor vikt att en introduktionsprocess 
genomförs väl, både för den nya medarbetaren och för organisationen i sin helhet. De 
som ansvarar för introduktionsprocessen inom organisationen bör därav fundera över 
hur de arbetar med denna och hur den kan utvecklas vidare för att bli så välfungerande 
som möjligt. I denna studie ämnar vi att utforska detta med hjälp av en fallstudie av 
arbetet med en introduktionsprocess utifrån de ansvarigas perspektiv.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet för studien är att beskriva och analysera hur ansvariga, på en enhet inom offentlig 
förvaltning, arbetar med enhetens introduktionsprocess samt att diskutera potentiella 
utvecklingsmöjligheter. Särskilt fokus är på hur introduktionsprocessen beskrivs i 
interna dokument samt de ansvarigas erfarenheter av arbetet med denna. Detta 
analyseras vidare utifrån kategorier som, i enlighet med studiens induktiva arbetsgång, 
utarbetats från det empiriska materialet. Dessa kategorier har i sin tur givit upphov till 
användandet av teori inom områdena organisationsstruktur och kultur, socialt lärande 
samt socialisation. För att bena ut ovanstående syfte och tydliggöra arbetsprocessen har 
vi skapat följande frågeställningar:  
 

1. Hur beskrivs enhetens introduktionsprocess utifrån interna dokument samt de 
ansvarigas erfarenheter?  

2. Hur kan detta dokument och de ansvarigas erfarenheter analyseras utifrån 
områdena organisationsstruktur och kultur, socialt lärande samt socialisation?   

3. Vilka utvecklingsmöjligheter kan identifieras i enhetens introduktionsprocess? 

1.2 Bakgrund organisationskontext1 
För denna studie har en enhet inom offentlig förvaltning i södra Sverige studerats. Då 
det är en fallstudie är det lämpligt att inledningsvis ge en övergripande bakgrund av 
organisationskontexten och enheten som studerats. Detta för att ge läsaren en 
grundläggande förståelse för förvaltningens och stadens uppbyggnad samt enheten och 
dess uppdrag. Följande information har hämtats från stadens officiella hemsida, interna 
dokument samt från intervju med enhetschef. 
 
Organisationsstrukturen inom stadens offentliga förvaltning följer nedan egenarbetad 
modell av ett förenklat organisationsschema, vilken går från stad till enhet (se figur 1). 
Förvaltningen är belägen i en stad i södra Sverige med närmare 30 000 kommunalt 
anställda. Inom staden finns en mängd olika förvaltningar med olika huvudområden. 
Den studerade enheten tillhör en förvaltning med omkring 450 medarbetare vars 
huvudområde inbegriper stadsmiljön. Dessa förvaltningar delas vidare in i olika 
avdelningar, som i sin tur delas in i olika enheter. Då alla enheter är en del av staden 
följs dennes verksamhetsidé, värdegrunder och personalpolicy. I detta ämnar staden 
arbeta aktivt för en värdegrund som ska gälla samtliga anställda och medborgare.  
 
 

 
 
Figur 1: Egenarbetad enkel modell av organisationsschema från stad till enhet. 
 

                                                
1 Under denna rubrik ges en övergripande bakgrund kring den organisationskontext som är av vikt för 
studien. En mer detaljerad beskrivning är inte möjlig på grund av etiska konfidentialitetsskäl.  
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Den, för denna fallstudie, studerade enheten består vidare av omkring 35 medarbetare 
och är således förhållandevis liten. Enheten leds av en enhetschef och är uppdelad i två 
sektioner, vilka har varsin sektionschef med olika ansvarsområden. Medarbetarna på 
enheten har vidare diverse arbetsuppgifter inom området stadsmiljö, där en del arbetar 
administrativt och en del mer praktiskt ute i fält. Samtliga chefer samt en medarbetare 
vilka har ansvar för att introducera ny personal på enheten har intervjuats i denna studie.  

1.3 Disposition  
I nästkommande avsnitt redogörs för den metod vilken denna fallstudie utgått ifrån. 
Detta i form av: Metodologiska utgångspunkter för den induktiva kvalitativa fallstudien 
som metodansats, Tillvägagångssätt gällande intervjuer och dokument som metod för 
datainsamling, samt Metodologiska reflektioner med avseende på kvalitet och etiska 
överväganden. Sedan följer resultatavsnittet, varav en redogörelse av studiens insamlade 
empiri beskrivs i de teman som framkommit vid kodning av materialet. Dessa består av: 
Introduktionsprocessen och dess utformning, Förberedelser inför och under första 
arbetsdagen, Vikten av organisationsstruktur och organisationskultur samt Lärande 
under introduktionsprocessen. Vidare i teoriavsnittet ges en genomgång av studiens 
teoretiska referensram samt tidigare forskning inom området. Därefter följer ett avsnitt 
med en sammanhängande analys och diskussion av det empiriska resultatet i förhållande 
till den teoretiska referensramen. I detta avsnitt ges även, inbäddat i diskussionen, 
förslag till utvecklingsmöjligheter av den studerade enhetens introduktionsprocess. 
Både teoriavsnitt samt analys och diskussion följer det ovan tematiska upplägg vilket 
framkommit av empirimaterialet. Slutligen ges avslutande reflektioner, med generella 
slutsatser och potentiella utvecklingsmöjligheter i punktform, samt förslag till vidare 
forskning inom området.     
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2. Metod 
I följande avsnitt presenteras inledningsvis metodologiska utgångspunkter för 
fallstudien. Detta följs av tillvägagångssätt för studiens kvalitativa metoder. 
Avslutningsvis diskuteras metodologiska reflektioner med avseende på kvalitet, etiska 
överväganden samt diskussion av vald metod.  

2.1 Metodologiska utgångspunkter  
I nedan rubriker redogörs det inledningsvis för fallstudiens vetenskapsfilosofiska 
utgångspunkter. Detta följs av en diskussion om den kvalitativa fallstudien som 
metodansats. Slutligen diskuteras även den induktiva ansats vilken studien utgår ifrån. 

2.1.1 Fallstudiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkter  
Fallstudier som vetenskaplig metod rymmer ett antal olika inriktningar, såsom bland 
annat fenomenologi samt hermeneutik. Dessa två vetenskapsfilosofiska utgångspunkter 
används ofta som argument för kvalitativa fallstudier. I koppling till detta befinner sig 
fallstudier vidare inom ett socialkonstruktivistiskt, interpretativt och tolkande synsätt 
(Merriam 1994). Fallet i denna studie består av ett givet fenomen vilket tolkas i en 
specifik och socialt konstruerad kontext. Denna fallstudie ämnar att ge svar på studiens 
syfte och frågeställningar genom att tolka fenomenet introduktionsprocessen i dess 
givna organisatoriska kontext på den utvalda enheten. Detta genom att beskriva och 
analysera de ansvarigas erfarenheter samt interna dokument, vilka här anses vara socialt 
konstruerade. I detta vill vi i studien således säga något om och värdera, genom att även 
föreslå utvecklingsmöjligheter, introduktionsprocessen på den valda enheten. Studien 
har därav inte som mål att slå fast några generella sanningar, utan anspråken som görs är 
lokala i relation till det givna fenomenet och dess specifika kontext. I relation till denna 
diskussion och filosofiska utgångspunkter för fallstudier skriver Merriam (1994) vidare 
om pragmatisk legitimering samt historisk legitimering. Pragmatisk legitimering 
betonar tillämpningsaspekten gällande anpassningsbarhet, användbarhet och 
utvecklingsbarhet. Historisk legitimering syftar till fallstudien som en historisk 
förklaring i en specifik kontext. Dessa är även utgångspunkter vilka vi beaktat genom 
fallstudiens gång, varav den förstnämnda får anses ligga närmast denna studie. 

2.1.2 Kvalitativ fallstudie som metodansats 
Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i kvalitativ metod. Kvalitativ forskning 
karakteriseras bland annat av dess inriktning på meningsskapande med mångsidiga, 
subjektiva, djupgående tolkningar av kontextbundna, komplexa och socialt konstruerade 
mänskliga erfarenheter och processer (Cohen, Manion och Morrison 2018; Fejes och 
Thornberg 2015; Merriam 1994). Med hänsyn till denna studies syfte, inriktat på de 
ansvarigas erfarenheter i arbetet med introduktionsprocessen på den valda enheten, 
anses därav en kvalitativ metod vara lämplig. Vidare benämns även forskarens roll och 
tolkning som utmärkande vid kvalitativa studier, varvid det framhålls att forskaren 
behöver anamma ett reflexivt tolkningsarbete genom hela forskningsprocessen 
(Alvesson 2011; Cohen et al. 2018; Denscombe 2009; Fejes och Thornberg 
2015).  Därav eftersträvas ett sådant reflexivt förhållningssätt genom studien. Vidare är 
den kvalitativa metodansats som används i form av en fallstudie. Dessa är vanliga i 
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samhällsvetenskaplig forskning och har sitt fokus på studier av en undersökningsenhet i 
sin naturliga miljö med flera metoder (Backman 2016; Denscombe 2009). Kvalitativa 
fallstudier är väl anpassade för att induktivt studera och tolka praktiska fenomen och 
företeelser på djupet. I detta vill de utveckla förståelse inom ett visst område vilket 
eventuellt kan leda till förbättring och utveckling av praxis. En viktig del i fallstudier är 
vidare att kunna identifiera ett tydligt avgränsat system och använda vad som kallas för 
tolkning i kontext. Den kvalitativa fallstudien kan ha tre olika inriktningar. Beskrivande: 
presenterar detaljerad beskrivning av en företeelse, tolkande: deskriptiv information 
används för att skapa begreppsliga kategorier, samt värderande: innefattar både 
beskrivande, tolkande och värdering (Merriam 1994). 
  
I relation till denna studie utgörs fallet av ansvarigas arbete med introduktionsprocessen 
på enheten i fråga (en undersökningsenhet i sin naturliga miljö). Detta utifrån deras 
erfarenheter samt interna dokument (flera metoder). Det är således en avgränsad 
företeelse (avgränsat system) i form av en process (introduktionsprocessen) relaterad till 
den unika kontexten på enheten, vilken tolkas på djupet genom subjektiva erfarenheter. 
Studien ämnar på så sätt att ge en förståelse inom detta område, samt även att ge förslag 
till utvecklingsmöjligheter som kan förbättra praxis. Föreliggande fallstudie och dess tre 
frågeställningar befinner sig vidare i en växelverkan mellan de tre ovan nämnda 
inriktningarna: beskrivande, tolkande samt värderande. Den första frågeställningen 
ämnar att beskriva introduktionsprocessen, den andra att tolka och analysera den, samt 
den tredje att värdera den i form av utvecklingsmöjligheter. Då denna fallstudie 
slutligen landar i förslag till utvecklingsmöjligheter är det således den värderande som 
utgör huvudinriktningen. För att kunna värdera behövs dock först beskrivande samt 
tolkande även genomföras, därav är fallstudiens inriktning som visas i figuren nedan. 
 

 
Figur 2: Egenarbetad modell av fallstudiens inriktning utifrån Merriam (1994).  

2.1.3 Induktiv ansats 
I studien antar vi en induktiv ansats vilken är väl sambunden med kvalitativa fallstudier 
(Denscombe 2009; Merriam 1994). Induktion innebär en syn på empiri och teori där 
den tidigare föregår den senare, varvid teorin således inledningsvis åsidosätts (Backman 
2016; Bryman 2011; Cohen et al. 2018; Merriam 1994). Den induktiva ansatsen passar 
väl ihop med tillvägagångssättet för denna kvalitativa fallstudie. I denna studie föregår 
därav insamling av empiri teorisökandet. Vidare gällande vår egen förförståelse, i form 
av studier inom HR-området, strävar vi efter att även åsidosätta denna. Viktigt att 
påpeka är att graden av induktion varierar. Studien utgår induktivt med hänsyn till 
förförståelsen av teorin, däremot finns en viss förförståelse av enhetens 
introduktionsprocess. Detta då dokumentet som undersöks även används som 
inspiration till intervjuguiden, för att åstadkomma så bra frågor och svar som möjligt. 
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2.2 Tillvägagångssätt  
I denna studie tillämpas olika metoder, i form av intervjuer och dokument, vilket anses 
vara användbart i fallstudier (Bryman 2018). Dokument ger en empirisk grund till 
studiekontexten och fungerar som informationskällor vilka inte uppkommit på grund av 
studien, utan existerar oberoende av denna (Merriam 1994). Det krävs ändock en 
medvetenhet om skapandet av dokumentet (Atkinson och Coffey 2004, se Bryman 
2018). Intervjuer ger vidare möjlighet till ett djupgående material vilket grundar sig i 
subjektiva erfarenheter (Alvesson 2011; Bryman 2018; Cohen et al. 2018; Denscombe 
2009). I denna studie anser vi att en kombination av dokument och intervjuer ger en god 
grund för genomförandet av fallstudien. Nedan diskuteras studiens tillvägagångssätt 
gällande dessa metoder med avseende på urval, genomförande samt bearbetning. 

2.2.1 Urval av dokument och intervjupersoner 
Det urval vilket ligger till grund för val av intervjupersoner samt dokument för denna 
studie är, i enlighet med den kvalitativa fallstudien, ett icke-sannolikhetsurval. Detta i 
form av ett målstyrt urval, varvid personerna och dokumenten väljs ut med hänsyn till 
studiens syfte. I studien är fokus på de ansvarigas arbete med introduktionsprocessen 
samt deras erfarenheter av denna. Därav är kriterier för urvalet således att intervjua 
personer som har ansvar för introduktionsprocessen samt att välja ett dokument med 
relevans för de ansvarigas arbete med denna. Ett icke-sannolikhetsurval beskrivs av 
Cohen et al. (2018) vara ett kvalitativt och specifikt urval som görs även då detta inte 
representerar hela populationen. En del av icke-sannolikhetsurval benämns av Cohen et 
al. (2018) som purposive sampling. Bryman (2011) benämner det istället som målstyrt 
urval, varav forskaren gör ett strategiskt urval med specifika karaktäristiska kopplat till 
studiens syfte. Merriam (1994) beskriver det icke-sannolika målstyrda urvalet som det 
främsta och mest lämpliga i kvalitativa fallstudier. Cohen et al. (2018) framhåller att 
denna form av urval inte utgör representativitet vilket inte heller är dess syfte. Detta är 
istället att erhålla djupgående empiri från de personer som är i position att ge det. 
  
Vid urval av dokument finns det ofta många olika typer, således är det viktigt att endast 
välja de som består av relevant information för studiens syfte. Vidare är det även 
väsentligt att överväga vilken tillgång som finns till dokumenten och om det är praktiskt 
möjligt att studera (Merriam 1994). I denna studie har en gatekeeper inom enheten 
bidragit med tillgång till det valda dokumentet. Denscombe (2009) beskriver en 
gatekeeper som en person vilken kan hjälpa forskaren att få tillträde till miljöer för 
fältarbete, vilket i detta fall utgörs av den valda enheten. I våra diskussioner med denna 
gatekeeper har en tydlighet framhållits i vilka dokument som vi anser vara av relevans 
för studien. Gatekeepern har i sin tur förklarat vilka typer av dokument som eventuellt 
kan tillgås. En sådan diskussion med gatekeeper nämner Denscombe (2009) vara 
vanligt förekommande vid tillträde till dokument vars tillgång är begränsad för 
offentligheten. Efter noggranna övervägningar beslutades att tillgång till ett internt 
dokument, i form av en checklista för introduktion av nya medarbetare inom enheten, 
skulle erhållas. Checklistan är skapad av en övergripande HR-enhet inom staden och 
riktar sig särskilt till de ansvariga. 
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Urvalet av intervjupersoner har vidare även eftersökts med hjälp av ovan nämnda 
gatekeeper. Trost (2010) varnar för risker med att använda gatekeepers som hjälp då de 
kan försöka styra urvalet. Detta har beaktats genom att vi har eftersträvat att ha en god 
dialog med gatekeepern. Denscombe (2009) beskriver icke-sannolikhetsurvalet av 
intervjupersoner som ett urval där personer har en tendens att medvetet väljas på grund 
av att de har en unik inblick eller position. Alvesson (2011) skriver vidare om det som 
han kallar för kvalitetsurval för intervjuer, där personer med särskilt relevanta 
egenskaper eftersöks. Efter samtal med gatekeepern gällande önskemål om 
urvalskriterier för intervjuerna, har förfrågningar skickats ut till ansvariga för 
introduktionsprocessen om att delta i studien. Ett missivbrev (se bilaga 1) har sedan 
skickats ut till de personer som tackat ja till att bli intervjuade efter att kontaktuppgifter 
erhållits. Fyra personer har därefter intervjuats varav samtliga med ansvar för 
introduktionsprocessen på enheten. Dessa intervjupersoner består av en enhetschef, två 
ansvariga sektionschefer och en medarbetare som assisterar med introduktionen. Graden 
av ansvar varierar men gemensamt är att alla har ansvar i någon utsträckning. 

2.2.2 Genomförande av intervjuer  
De kvalitativa intervjuerna består i studien av en semistrukturerad form. Detta då det ger 
möjlighet till en öppenhet för intervjun att ta olika riktningar, samtidigt som det medför 
struktur med på förhand formulerade teman och frågor (Alvesson 2011; Bryman 2011; 
Cohen et al. 2018; Denscombe 2009). En semistrukturerad intervju är även vanligt 
förekommande i kvalitativa fallstudier (Merriam 1994). Vidare är frågorna 
operationaliserade i formatet öppna frågor vilket ger flexibilitet och djupgående svar. 
Det ger även möjlighet för användande av “probes” i form av exemplifierande, 
tolkande, uppföljande frågor samt “prompts” i form av klargörande frågor (Cohen et al. 
2018). Studien består även av två intervjuguider: en till ansvariga för 
introduktionsprocessen (bilaga 2) och en endast för enhetschefen gällande enhetens 
organisationskontext (bilaga 3). Den första intervjuguiden är den huvudsakliga, medan 
den andra är kompletterande med syfte att ge en övergripande bild av studiekontexten. 
Den huvudsakliga intervjuguiden är utformad med övergripande teman i relation till 
studiens frågeställningar. Därtill inleds intervjun med uppmjukande frågor om 
intervjupersonernas bakgrund samt avslutande frågor för att avrunda intervjun.  

Det finns även andra aspekter som vi har behövt beakta under förberedelser av 
intervjuerna. Med anledning av pågående Covid-19 pandemi, och den sociala 
distansering som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten (2021), har vi valt att utföra 
intervjuerna digitalt. Verktyget Microsoft Teams med både video- och ljudupptagning 
har använts, då det är detta verktyg som används av den studerade enheten. Cohen et al. 
(2018) menar att det är av fördel att använda den mjukvara intervjupersonerna känner 
till då detta minskar eventuella svårigheter ett nytt verktyg kan medföra. Video- och 
ljudupptagning, till skillnad från telefonintervjuer, ger vidare en situation så lik en 
fysisk intervju som möjligt. Det finns en del fördelar med digitala intervjuer över 
fysiska intervjuer: bland annat underlättar det aspekter som tidsåtgång, plats och 
kostnad. Vidare kan det bidra till att minska maktrelationer. Dock finns det även 
nackdelar som är viktiga att beakta, en av dessa är tekniska problem vilka kan vara 
svåra att kontrollera (Cohen et al. 2018). Dessa aspekter har vi tagit hänsyn till i studien 
genom testande av det digitala verktyget innan intervjuerna.  
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Intervjuerna har vidare genomförts individuellt med en intervjuperson åt gången, för att 
få ta del av så mycket information som möjligt. Under intervjuerna har ansvaret delats 
upp mellan oss: en har intervjuat och en har observerat samt tagit anteckningar. Valet att 
dela upp ansvaret för intervjuerna grundas i en vilja att underlätta för intervjupersonen i 
den digitala situationen. Vi vill i detta undvika den förvirring och risk för att råka 
avbryta som annars kan ske när många personer talar samtidigt. Vidare har vi båda 
närvarat vid samtliga intervjuer för att underlätta diskussioner och analys efteråt. Trost 
(2010) menar att två närvarande forskare ökar möjlig informationsmängd samt 
förståelse. I detta beaktas Alvessons (2011) råd om att vara medveten kring en möjlig 
polisförhörkänsla då två intervjuare deltar. Vi menar att denna känsla kan minskas i den 
digitala situationen då intervjun inte sker i ett fysiskt rum, med två mot en på olika sidor 
av ett bord. Alvesson (2011) diskuterar vidare olika problem som kan uppkomma vid 
intervjun, där intervjuaren behöver vara uppmärksam på osäkerheter i empirin samt 
kontexten. Dessa aspekter har vi beaktat genom ett reflexivt förhållningssätt.  
  
Vidare, för att underlätta transkribering har tre av intervjuerna spelats in. Inspelningar 
ger fullständig dokumentation av det som sägs samt möjlighet att lyssna flera gånger 
(Bryman 2011; Denscombe 2009). En av intervjupersonerna önskade dock att vi inte 
spelade in intervjun vilket vi självklart har respekterat i enlighet med de etiska 
principerna (se avsnitt 2.3.2). Med hänsyn till detta har denna intervju hanterats på ett 
annat sätt än de inspelade, varvid noggranna anteckningar har förts. Detta har 
underlättats av att vi båda närvarat vid intervjun, då en har koncentrerat sig på att 
intervjua och en på att sköta anteckningar. Det har även medfört att intervjuaren behövt 
vara mer medveten om att ställa fler frågor med olika “prompts” och “probes” utifrån 
Cohen et al. (2018). Vi har noga beaktat de nackdelar en icke-inspelad intervju kan 
medföra samt vägt det mot fördelar som den specifika information denna intervjuperson 
kan tillföra fallstudien enligt ovan urvalskriterier (se avsnitt 2.2.1.1). Bryman (2011) 
nämner att om en person inte vill bli inspelad bör man ändå genomföra intervjun då 
sannolikheten är hög att viktig information annars gås miste om. Med utgångspunkt i 
detta anser vi att fördelarna överväger nackdelarna. Denscombe (2009) samt Bryman 
(2011) nämner vidare att inspelning kan leda till att intervjupersonen blir hämmad i sina 
svar, vilket vi menar förhoppningsvis kan ha minskats vid den icke-inspelade intervjun. 

2.2.3 Bearbetning av dokument och intervjuer 
Vid bearbetning av intervjuerna har vi utfört transkriberingarna med utgångspunkt i en 
gemensam mall, snarast möjligt efter intervjun. Transkribering underlättar analysarbete 
samt ger möjlighet till att skriva ut exakta citat, en nackdel är att det medför en stor 
tidsåtgång (Alvesson 2011; Bryman 2011; Denscombe 2009). Dessa aspekter har 
beaktats vid intervjuerna, varvid vi anser transkribering vara en fördel. 

Både dokumentet samt intervjuer i studien har vidare bearbetats med hjälp av 
kategorisering. Detta passar väl ihop med studiens kvalitativa och induktiva inriktning. 
Bryman (2011) diskuterar grundläggande tekniker för kvalitativ analys och menar att 
vid kodning bör följande steg beaktas; börja koda så snart som möjligt, gör en första 
genomläsning och notera det mest intressanta i slutet, skapa koder, granska dessa koder 
kritiskt samt skapa kategorier utefter koderna där samband finnes. Kvale (se Fejes och 
Thornberg 2015) nämner vidare kategorisering som en av fem dominerande metoder för 
att bearbeta kvalitativa data. Genom att analysera skillnader och likheter kodas här det 



 10 

empiriska datamaterialet till kategorier. Merriam (1994) beskriver vidare kategorisering 
som att leta efter återkommande teman med styrning utifrån fallstudiens syfte. Bryman 
(2011) beskriver även, i likhet med ovan, den tematiska analysen vilket ses som en av 
de vanligaste vid kvalitativ analys. Vid bearbetning av det empiriska materialet för 
denna studie har vi följt ovan tillvägagångssätt där relevanta koder och kategorier 
utarbetats. De övergripande kategorier som utarbetats benämns i 
studien:  Introduktionsprocessen och dess utformning, Förberedelser inför och under 
första arbetsdagen, Vikten av organisationsstruktur och organisationskultur samt 
Lärande under introduktionsprocessen, med tillhörande respektive underkategorier. 
Dessa olika kategorier har även färgkodats vid bearbetning av både intervju- samt 
dokument för att vidare underlätta arbetsprocessen. Vid bearbetning av dokumentet 
valde vi dessutom att texten skulle brytas ner i mindre delar genom att analyseras 
mening för mening, enligt delar- och helhetsprincipen (Fejes och Thornberg 2015). 

I studien formuleras vidare resultat och analys utifrån ovan nämnda utarbetade 
kategorier. I detta framkommer att intervjupersonerna har övergripande liknande tankar. 
Detta är förväntat då studien utgår från ett specifikt perspektiv, nämligen de ansvarigas. 
Deras tankar är även liknande det som kan utläsas i dokumentet. Därav skrivs 
intervjupersonernas utsagor samt dokumentmaterialet ihop i resultat- och analysavsnitt 
till en sammanhängande text där det mest utmärkande lyfts. Studien är därav inte av 
jämförande karaktär, utan är istället att betrakta som “thick descriptions” av ett visst 
fall. Detta går även i linje med tillvägagångssättet för kvalitativa fallstudier. Studien 
utgår således inte ifrån ett jämförande av flera perspektiv eller olika uppfattningar, utan 
snarare en helhetsbild av fallet utifrån det valda perspektivet.  

2.3 Metodologiska reflektioner  
I nedan rubriker diskuteras inledningsvis relevanta kvalitetsaspekter för studien, vilket 
följs av en diskussion om etiska överväganden. Slutligen förs en metodreflektion över 
hur metoden har fungerat under studiens gång.   

2.3.1 Kvalitetsaspekter 
Kvalitet är av stor betydelse vid all forskning. De traditionella kvalitetskriterierna 
benämns bland annat som validitet, reliabilitet och generalisering. Det råder dock delade 
meningar om huruvida dessa kriterier bör användas vid kvalitativ forskning, då en del 
forskare anser det vara bättre att översätta dessa till mer kvalitativt applicerbara begrepp 
(Bryman 2011; Denscombe 2009). Denscombe (2009) föreslår att, i kvalitativ 
forskning, istället tillämpa begreppen trovärdighet (träffsäker data i överensstämmelse 
med god praxis), pålitlighet (noga redogörelse av forskningsprocessen) samt 
överförbarhet (läsaren använder informationen i forskningen och relaterar till andra 
fall). Även Bryman (2011) diskuterar liknande gällande ovan begrepp, varvid 
kvalitativa studier anses studera det djupa, unika i varje fall snarare än bredd. Fejes och 
Thornberg (2015) nämner vidare, i likhet med överförbarhet, även pragmatisk 
validering samt analytisk och situerad generalisering. Studien bedöms här istället utifrån 
relevans samt nytta för vilka denne representerar. Merriam (1994) skriver att då det inte 
är ett mål i kvalitativ forskning att generalisera i statistisk bemärkelse är det inte heller 
nödvändigt att legitimera det. Cohen et al. (2018) instämmer även i att kvalitativa 
studier har en generaliserbarhet relaterad till specifika miljöer snarare än universella. 
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För denna studie har vi tillämpat dessa mer kvalitativa kvalitetskriterier i 
överensstämmelse med ovan ståndpunkter. Vid insamlandet av data har därav denna 
induktiva studie grundat dess material i intervjuer och dokument, varvid en god 
empirisk förankring tillämpats. Vidare strävar vi efter ett transparant samt reflexivt 
förhållningssätt i studien. Alvesson (2011) skriver om behovet av reflexivitet i 
forskningsprocessen genom att ifrågasätta egna tolkningar, vara öppen för alternativa 
teoretiska föreställningar och osäkerheter i empirin. I relation till detta har vi fört en 
noga planering som en form av beslutslogg, vilket Denscombe (2009) rekommenderar. 
Vidare då kvalitativ forskning ofta skapar diskussion gällande generalisering, uppmanas 
läsare av denna studie istället att föreställa sig överförbarhet till liknande situationer, 
snarare än en universell och statistisk sådan. Detta underlättas i en fallstudie med vad 
Merriam (1994) benämner ”thick descriptions”. I studien eftersträvas därav ett 
tillhandahållande av så mycket information som möjligt av vikt för fallstudien, i största 
mån för studiens omfång. Detta kan även kopplas till en av de vetenskapsfilosofiska 
utgångspunkterna för denna studie gällande pragmatisk legitimering som Merriam 
(1994) skriver om. Detta betonar, som nämnt, den tillämpningsaspekt som fallstudien 
ger gällande anpassningsbarhet, användbarhet och utvecklingsbarhet. 

2.3.2 Etiska överväganden  
Under studiens gång har etiska överväganden beaktats varvid en utgångspunkt för dessa 
är rapporten “God forskningssed” publicerad av Vetenskapsrådet (2017). Denna 
innehåller etiska principer för hur god forskning bedrivs, vilka även nämns av 
Denscombe (2009) och Bryman (2011). De etiska forskningsprinciperna beskrivs som 
informationskravet - informerande om syfte och frivillighet, samtyckeskravet - rätt att 
bestämma över medverkan, konfidentialitetskravet - materialet behandlas konfidentiellt, 
och nyttjandekravet - endast användas i forskningens syfte. Merriam (1994) beskriver 
vidare etik i kvalitativa fallstudier som problematiskt. Detta då denna många gånger 
grundar sig i forskningsmetoder varvid det är svårt att på förhand känna till förtjänster 
eller risker, samt svårt att definiera relationen mellan deltagare och forskare. Vidare 
medföljer valet av intervjuer och dokument som metoder en större vikt av etisk 
medvetenhet då detta annars kan få effekter för involverade personer. En stor del av 
detta är att vara medveten om den tolkande roll forskaren har och förhålla sig reflexiv i 
förhållande till den, samt vara transparent i teoretiska och filosofiska utgångspunkter.  
  
Dessa ovan principer har vi noga efterföljt genom hela processen. Vid datainsamling av 
empiriskt material gavs forskningsdeltagarna information gällande studiens syfte, 
samtycke samt frivillighet att delta. Detta för att ge deltagarna en övergripande 
förståelse för studien, deras åtagande samt möjligheten att dra tillbaka sin medverkan 
om så önskades. Det gavs även information om att allt material hanteras och förvaras 
konfidentiellt med pseudonymisering. Vidare informerade vi om nyttjandet av 
materialet varvid detta endast används för studiens syfte och sedan raderas. En extra 
medvetenhet kring etikens roll i kvalitativa fallstudier med intervjuer och dokument 
som metod har även vidtagits. Detta med överväganden gällande bland annat 
intervjupersonernas, enhetens och dokumentets konfidentialitet samt studiens reflexiva 
förhållningssätt. 
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2.3.3 Metodreflektion 
Genom studien har vi, som nämnt, eftersträvat ett reflexivt och transparent 
förhållningssätt. Därmed har detta präglat vårt metodavsnitt genom att denna består av 
noggranna genomgångar av vårt tillvägagångssätt. Denna metodreflektion tar därav ett 
mer övergripande grepp där vi nedan kommer att diskutera några möjliga 
förbättringspunkter. 

I ett tidigt skede bestämde vi att den metodansats som ansågs vara mest lämpad för vår 
studie var i form av en fallstudie. Detta då fallstudier gör det möjligt att ge så kallade 
“thick descriptions” av ett specifikt, mindre fall och även att studera det utifrån flera 
olika metoder. Metodvalet av att använda intervjuer samt dokument har fungerat bra 
under studiens gång. Dock skulle även andra metoder, exempelvis observationer, kunnat 
användas. Detta hade kunnat ge en större insikt i vad de ansvariga gör rent praktiskt vid 
introduktionen. På grund av studiens omfång, avgränsning samt den pågående Covid-19 
pandemin var detta dock inte möjligt. En annan reflektion gällande metodvalet är att vi 
endast analyserat ett dokument. Det hade varit intressant att analysera fler dokument för 
att få ut mer information. Dock var många av dokumenten inte relevanta för studiens 
valda perspektiv, därav gjordes ett urval där även hänsyn togs till studiens omfång. Vi 
valde vidare att utgå ifrån ett specifikt perspektiv, de ansvarigas, för att avgränsa 
studien. Det hade dock varit intressant att utöka fallet och perspektivet, genom att 
exempelvis även intervjua medarbetare, för att få en större inblick och fler synvinklar. 
Vidare hade ett större urval i form av fler intervjupersoner och dokument kunnat ge en 
större generaliserbarhet. Dock är detta inte syftet med vår fallstudie, istället vill vi ge en 
inblick i ett avgränsat fall i en specifik kontext.  

Då vi utgått från en induktiv ansats har intervjuguiden och dess frågor operationaliserats 
med en öppen ingång, istället för utifrån bestämda teorier. Trots detta kan vår egna 
förförståelse som studenter på Personal- och arbetslivsprogrammet ha påverkat 
intervjuguiden. Detta kan ha influerat de svar som gavs av intervjupersonerna beroende 
på de teman och frågor som togs upp. Vidare bad intervjupersonerna om att få tillgång 
till intervjufrågorna i förväg. Vi bestämde oss för att dela dessa men förstår att även 
detta kan haft en inverkan på deras svar. Vi ansåg dock att fördelarna med att dela 
frågorna övervägde nackdelarna. En möjlig risk med att inte dela intervjufrågorna hade 
kunnat vara att en eller flera intervjupersoner inte längre skulle vilja intervjuas. Vi har 
även reflekterat kring intervjuernas genomförande och att det faktum att vi är oerfarna 
intervjuare kan ha påverkat. Inför intervjuerna har vi därav förberett oss i så stor 
utsträckning som möjligt för att försöka minska denna påverkan.  

Vidare har vi valt att bearbeta vårt empiriska material genom att, i enlighet med den 
induktiva arbetsgången, utgå från empirin och utarbeta relevanta kategorier. Genom 
studien har vi valt att hålla dessa övergripande kategorier relativt separata. Detta för att 
kunna analysera dem i bästa möjliga mån och därigenom få fram utvecklingsmöjligheter 
för varje del. Gällande detta tillvägagångssätt har vi reflekterat över att många av dessa 
delar och ämnesområden är sammanlänkade på olika sätt. Ett annat tillvägagångssätt 
hade därav kunnat vara att skriva dessa mer integrerat genom uppsatsen.  
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3. Resultat 
I följande avsnitt ges en redogörelse av studiens resultat utifrån insamlad empiri. 
Resultatavsnittet presenteras nedan före det teoretiska avsnittet i enlighet med studiens 
induktiva ansats. I detta avsnitt har empirin från både intervjuer samt dokument skrivits 
ihop till en sammanhängande text. Detta indelat i de teman som framkommit vid 
kodning av materialet: Introduktionsprocessen och dess utformning, Förberedelser 
inför och under den första arbetsdagen, Vikten av organisationsstruktur och 
organisationskultur samt Lärande under introduktionsprocessen. 

3.1 Introduktionsprocessen och dess utformning 
I den egenarbetade modellen nedan visas de övergripande fyra steg som enhetens 
introduktionsprocess innehåller utifrån det valda dokumentet för studien. Checklistan 
börjar med rubriken Innan den nya medarbetaren börjar. De tillhörande punkterna 
under denna rubrik handlar om olika praktiska samt välkomnande förberedelser inför att 
den nya medarbetaren börjar. Nästa rubrik är Första dagen, vilken innehåller punkter 
gällande välkomnande på plats i form av bland annat rundvandring och presentation av 
arbetsplatsen. Detta följs av rubriken Första veckorna. Punkterna består här av 
utbildningar och informationsgivande genomgångar av digitala system samt 
organisationskultur och struktur. Den sista rubriken Inom cirka sex månader innehåller i 
sin tur punkter gällande uppföljning och avstämning kring introduktionen.  
 

 
 
Figur 3: Egenarbetad modell av enhetens introduktionsprocess. 
 
Under intervjuerna beskrivs introduktionsprocessen och dess utformning vara tvådelad, 
bestående av en introduktion på enheten samt en gemensam från HR-avdelningen för 
hela förvaltningen. Fokus för denna studie är dock enhetens egna introduktionsprocess. 
I denna framträder, från intervjuerna, teman som uppdelning av ansvar för 
introduktionsprocessen, diskussioner med HR samt tidsaspekter.   
 
Intervjupersonerna beskriver att utformningen av introduktionsprocessen på enheten 
inte har en fast tidsram. Det framkommer att det är en lång och individuell process som 
börjar redan när medarbetaren tackat ja till tjänsten. Denna process fortsätter så länge 
behovet finns tills alla steg är avbockade och den nya medarbetaren känner sig bekväm 
med sina arbetsuppgifter. Vidare menar en intervjuperson att introduktionsprocessen 
idag börjar allt tidigare och sätter detta i relation till att det pratas mer om vikten av 
onboarding inom arbetslivet överlag. Den större gemensamma introduktionen som ges 
av HR-avdelningen för hela förvaltningen beskrivs bestå av en halvdag med 
förvaltningens alla enheter. Denna hålls två gånger per år och blir ofta avslutet på 
introduktionsprocessen. Det framkommer att det finns en önskan att denna ska hållas 
oftare. 



 14 

Vidare gällande ansvar för introduktionsprocessen beskriver intervjupersonerna detta 
vara tydligt uppdelat mellan HR-avdelning och chefer: 
 

“Alltså, de sköter sin del och vi sköter vår. Det är inte så att vi samordnar, och jag vet inte om 
det hade blivit annorlunda om vi hade varit närmre, men dom har ju ett sånt här 
förvaltningsgemensamt och sen har vi ett eget.”  

 
I ovan citat framkommer således att HR ansvarar för den gemensamma introduktionen 
för hela förvaltningen och cheferna på enheten ansvarar för den mer specifika 
introduktionsprocessen på enheten. I samband med att ansvarsuppdelningen diskuteras 
framkommer intervjupersonernas olika erfarenheter kring hur diskussioner med HR har 
förts under åren. En del intervjupersoner menar att det inte har förekommit några 
diskussioner alls med HR medans någon menar att det har förekommit diskussioner. Det 
är således inte helt klart hur diskussionerna mellan enheterna och HR ser ut. 
 
Vidare i hänsyn till tidsaspekter för introduktionsprocessen uppges det att 
introduktionen är en tidskrävande process att förbereda och genomföra. En bidragande 
faktor till detta uppges vara att det är så mycket som den nya medarbetaren ska lära sig. 
Det nämns att det ibland blir ett stressmoment att hinna med allting på checklistan och 
att det inte alltid fungerar som det ska: 
 

“Min erfarenhet, eller min samlade erfarenhet, är att man oftast haltar lite grann med de här 
checklistorna. Alltså jag har ju haft såna checklistor på andra ställen, och jag hade det här 
också när jag började. Det är ju helt klart ett förbättringsområde. Man kastar sig in och jobbar 
väldigt snabbt och då tappar man vissa saker på vägen. Just checklistan den tror jag att vi kan 
bli bättre, nä den ska vi bli bättre på.” 

 
Det står således klart att tiden inte alltid räcker till. Detta leder till att de ansvariga 
ibland måste omprioritera genom att exempelvis arbeta övertid eller stryka vissa 
arbetsuppgifter för att hinna med. Introduktionsprocessens checklista nämns här som ett 
möjligt förbättringsområde då den ses som för omfattande i relation till hur mycket tid 
de ansvariga faktiskt har att genomföra den.  
 
Intervjuerna visar dock att, trots tidsbrist och uppdelat ansvar, anses den egna 
introduktionsprocessen inom enheten vara välfungerande. De ansvariga menar att de är 
noggranna med introduktionen - att den ska ge de grundkunskaper som krävs samt 
inblick i vad de andra på enheten arbetar med: 
 

“Man får en bra introduktion. Vi är noga med den och det är inte så att - ska du bara ha den 
tjänsten, då behöver du inte ha så mycket introduktion i det andra. Utan att alla får gå runt och 
få en grundläggande introduktion i allt, och får en grundkunskap.”  

 
En anledning som nämns i relation till varför enhetens introduktionsprocess anses 
fungera väl är att den är nära knuten till enheten samt de arbetsuppgifter som den nya 
medarbetaren ska utföra. På grund av denna närhet till det egna arbetet tror de ansvariga 
att introduktionsprocessen på enheten uppskattas i en högre grad än den mer 
övergripande introduktionen som ges av HR. Introduktionsprocessen på enheten uppges 
därav vara relevant och viktig vilket bidrar till de positiva erfarenheterna av denna.  
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3.2 Förberedelser inför och under första arbetsdagen  
I den inledande underrubriken behandlas de praktiska förberedelserna som sker inför 
och under den första arbetsdagen. Vidare i den andra underrubriken behandlas det 
välkomnande som ges till den nya medarbetaren i samband med introduktionen. 

3.2.1. Praktiska förberedelser 
I checklistan består de praktiska förberedelserna av att ordna med IT-aspekter (fylla i 
beställningsformulär, boka tid hos IT för utlämning av dator, telefon). Vidare består de 
även av förberedelser av arbetsplats, arbetsuppgifter, anställning samt arbetsmiljö. 
 
Under intervjuerna beskrivs de praktiska förberedelserna innefatta liknande punkter som 
i checklistan. Det som intervjupersonerna nämner genomgående gällande de praktiska 
förberedelserna är främst de olika IT-aspekterna. Dessa förberedelser beskrivs gälla 
dator, telefon samt beställningar till IT av olika system och behörigheter:  
 

“Ja, för det första så ska ju IT, det ska ju vara färdigt, med telefon och dator och allt. Man ska 
ha tillgång till alla de program man behöver i arbetet. Det kan vara lite olika vilken tjänst man 
sitter på vad man behöver ha tillgång till i systemen. Det är ju närmsta chef som ansvarar för att 
fylla i det här och skicka till IT, och sen beställer dem det som behövs.” 

 
Ovan citat visar på att det finns ett antagande hos de ansvariga på enheten gällande att 
IT ska vara förberett innan en ny medarbetare börjar. Vidare framkommer det under 
samtliga intervjuer att IT-förberedelser i form av beställningar, lösenord och att få 
tillgång till system sällan fungerar som det ska: 
 

“Vad som fungerade mindre bra vid introduktionsprocessen var de IT-tekniska sidorna. Det är 
inte okej att sitta och lägga ner massa tid på att försöka logga in och inte komma in i system och 
inte ha rätsida på telefoner och så ska du skapa en massa inloggningar. Det är inte optimalt.”  

 
IT-förberedelserna ses således som ett tydligt förbättringsområde av de ansvariga. En 
intervjuperson konstaterar att systemen är extremt viktiga, enheten är därmed beroende 
av att allt fungerar och är på plats redan första arbetsdagen. När systemen inte fungerar 
som de ska är det svårt att komma igång med introduktionsprocessen och arbetet. 
Intervjupersonerna menar vidare att ansvaret i att förbättra dessa förberedelser ligger på 
IT-avdelningen och en person säger: 
 

“Ja alltså jag tänker ju att det ligger på IT faktiskt. För att när jag gör en beställning för en ny 
medarbetare så ska dem egentligen bara kunna sätta sig vid en ny dator och telefon, och så ska 
dem kunna börja jobba.” 

 
I samband med att de bristande IT-aspekterna diskuteras uppges att en förändring har 
skett i hur IT sköts. Tidigare har enheten haft det praktiska IT-materialet på plats men 
numera är det istället en separat IT-avdelning som har hand om detta. Därmed behöver 
enheten ibland vänta på att IT-avdelningen tar hand om ärendena, vilket upplevs som 
ytterligare ett irritationsmoment. Denna förändring i ansvar för IT-materialet 
framkommer under intervjuerna som en möjlig anledning till varför IT-förberedelserna 
brister idag.  
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3.2.2. Välkomnande 
I checklistan handlar välkomnande dels om välkomnande förberedelser i form av att 
skicka välkomst-vykort, bjuda in till sociala aktiviteter (studiebesök, AW, enhetsmöten) 
samt bestämma mötesplats för första dagen. Det handlar vidare även om välkomnade på 
plats i form av en blomma placerad vid den nya medarbetarens kontorsplats, 
rundvandring på arbetsplatsen och presentation av introduktionsprogram.  
  
I intervjuerna beskrivs välkomnandet liknande punkterna i checklistan. Samtliga 
intervjupersoner ser introduktionen på enheten som mycket välkomnande. Det 
framkommer vidare att de välkomnande förberedelserna innefattar att ett välkomst-
vykort samt introduktionsschema skickas innan medarbetaren börjar. Detta syftar till att 
ge en välkomnande hälsning samt en trygghetskänsla inför den första dagen:  
  

“Vi skickar alltid ett introduktionsschema hem till dem i förväg när vi bestämmer att om du 
kommer vid nio så träffar du mig, vem som är mentor. Vi har också gjort ett schema för de 
närmsta veckorna där vi har bokat in dem man behöver träffa. Där berättar vi också att du 
kommer få nycklarna av den här personen och att det är någon som kommer ta hand om dem 
under de första luncherna. Jag tror att det gör att det blir ett lite mindre pirr i magen och att 
man känner sig lite tryggare.” 

  
I samband med dessa välkomnande förberedelser blir den nya medarbetaren, innan sin 
första arbetsdag, inbjuden till sociala aktiviteter. Dessa innefattar bland annat 
utbildningar, enhetsmöten samt fika med kollegorna. Det som betonas är vikten av att 
möta de nya kollegorna innan första dagen, få en möjlighet att presentera sig och få en 
bild av enhetens arbete. Detta anser intervjupersonerna bidrar till en känsla av 
samhörighet och sammanhang. Vidare gällande välkomnande på plats diskuterar 
intervjupersonerna flera olika aspekter. Inledningsvis informeras alla kollegor på 
enheten om att den nya medarbetaren ska komma och när, vilket betonas vara en viktig 
del i välkomnandet. Under den första dagen möts den nya medarbetaren upp av en 
förbestämd person från enheten. Dessutom ska en välkomstblomma stå redo på 
medarbetarens kontorsplats. Även vikten av en rundvandring i arbetsplatsens lokaler 
och att den nya medarbetaren får hälsa på kollegor framhålls. På detta sätt får den nya 
medarbetaren lära känna både arbetsplatsen och sina nya kollegor. Tanken är att detta 
ska ske på ett sätt som gör att den nya medarbetaren känner sig välkommen till enheten. 
Flera av intervjupersonerna nämner, i kontrast till detta, att de på tidigare arbetsplatser 
ibland har fått ett bristfälligt välkomnande. Vikten av välkomnande i 
introduktionsprocessen beskrivs därför av samtliga intervjupersoner vara en mycket 
viktig del. En intervjuperson säger angående detta:  
  

“Ja det är extremt viktigt. Man behöver känna sig välkommen från dag ett. Och i mitt fall har 
det varit att jag har informerat alla om vem som kommer när hon kommer och se till så att hon 
har någon som väntar på henne så hon känner sig hemma i lokalerna. Får hälsa på alla 
medarbetare och så och att alla vet om att hon kommer. Det är jätteviktigt. När jag jobbade i 
kriminalvården för några år sedan så kom där en vikarie och det första jag säger är - 
välkommen hit! och det glömde inte hon, hon sa att du var den enda som sa välkommen.” 

  
Detta välkomnande gällande både arbetsplats samt nya kollegor associeras vidare med 
en trygghetsgivande känsla inför det fortsatta arbetet. Det ger en god grund där den nya 
medarbetaren kan känna sig mer trygg i sitt arbete samt förberedd för att kunna 
representera enheten.  
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3.3 Vikten av organisationsstruktur och organisationskultur  
Under denna rubrik behandlas den förståelse som behövs skapas under 
introduktionsprocessen för organisationens struktur och kultur. Den inledande 
underrubriken tar upp organisationsstruktur och den andra underrubriken handlar 
således vidare om organisationskulturen. 

3.3.1 Förståelse för ens roll i organisationens struktur 
Checklistan beskriver inte organisationsstrukturen explicit. Det kan dock utläsas att 
många olika avdelningar, såsom ekonomi, IT, HR och kommunikation, är involverade i 
introduktionen. Dessa avdelningar har olika ansvar i introduktionsprocessen och nämns 
i checklistan i relation till deras respektive ansvarsområde. Detta blir som tydligast i 
samband med olika former av utbildningar och genomgångar som dessa olika 
avdelningar ansvarar för. Genom detta framkommer att det handlar om en större 
organisation. Det påvisar även att denna organisation har en struktur med uppdelning i 
många olika avdelningar som ansvarar för just sitt specialistområde.  
 
Under intervjuerna beskrivs organisationsstrukturen relativt flyktigt. Den nämns 
huvudsakligen i samband med diskussioner gällande vad som fungerar bra och mindre 
bra med introduktionsprocessen. Utifrån intervjupersonernas erfarenheter av 
organisationsstrukturen framkommer det att samtliga ser en viss komplexitet i 
organisationens uppbyggnad. Enheten är belägen inom offentlig förvaltning och styrd 
av staden och kommunen, vilket en intervjuperson framhåller som en svårförstådd 
struktur både för chefer och medarbetare inom hela förvaltningen: 

 
“Det är många som inte förstår uppdraget, många chefer som inte förstår vad vi åtar oss. Det 
finns ju även personal som inte förstår att vi styrs av politiken. Det här är inte fritt valt arbete 
utan det är faktiskt att vi är här för kommunen.”  

 
I samband med att organisationsstrukturen diskuteras framhålls vikten av förståelse för 
både sin egen del i enheten samt enhetens roll i det stora hela. Vidare upplevs det som 
synd att man inte känner till alla kollegor inom förvaltningen. Det lyfts därav förslag om 
att introduktionen kan utformas så att en ny medarbetare får lära sig något om vad alla 
enheter och kollegor arbetar med. Den komplexa strukturen framkommer igen i nedan 
citat: 
 

“Vi har rätt så många enheter och funktioner. Det var någon jag hörde idag som jag inte visste 
fanns. Alltså jag har ju suttit på chefsmöte med den här chefen någon gång men jag vet inte vad 
alla är chefer för, eftersom vi sitter lite utanför.”  

 
Ovan visar att det finns så många olika enheter och funktioner att det är svårt att se både 
sin egen och andra kollegors roll i helheten. Detta speciellt med tanke på att enheterna 
befinner sig i många diverse lokaler i staden. Vikten av att få en samlad bild av 
organisationsstrukturen redan i introduktionsprocessen diskuteras därför av samtliga 
intervjupersoner. I samband med detta uttrycks det önskemål om en bättre integration 
mellan och inblick i olika enheter och funktioner inom staden. En intervjuperson säger: 
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“Jag tror vi hade behövt ha lite bättre inblick i varandras delar. Alltså vad gör HR? Varje gång 
så är det lite samma funderingar - ska jag boka det eller HR? Lite mer samordning tänker jag 
från alla. Sannolikt är det för att man inte har tiden att sitta tillsammans vilket man borde ha för 
det skulle ju spara tid i slutändan.” 

 
Ovan citat gällande enheten och HR-avdelningen är ett exempel på önskemål om en 
sådan ökad integration och inblick i organisationens olika enheter och funktioner. Det 
diskuteras även att en sådan samordning och integration kan leda till att tid sparas in och 
att arbetet med introduktionsprocessen därigenom blir mer effektivt.   

3.3.2 Förståelse för organisationens och enhetens kultur  
I checklistan beskrivs organisationskulturen under tre punkter. Dessa behandlar att den 
nya medarbetaren ska få en genomgång i stadens värdegrund och förvaltningens 
verksamhetsidé, delta i en gemensam introduktion från HR under en halvdag samt delta 
i en årlig introduktionsdag för hela förvaltningen.  
 
I intervjuerna framkommer att den övergripande organisationskulturen är tydligt uttalad. 
Detta då staden har arbetat fram en gemensam värdegrund och verksamhetsidé vilka ska 
följas av samtliga enheter. På detta sätt arbetar enheten med stadens kultur och dess 
värdegrunder. Intervjupersonerna menar dock att organisationskulturen och de 
tillhörande värdegrunderna upplevs som abstrakta. En intervjuperson säger: 
 

 “Det blir lite så att ja det är fina ord, men det kanske inte är det vi behöver utan då behöver vi 
mer tydligt hur vi ska jobba med dem, alltså vad betyder dem.”   

 
Då intervjupersonerna inte fullt ut förstår vad orden faktiskt innebär i praktiken finns 
det således vissa svårigheter att aktivt arbeta med organisationskulturen. De menar 
därför att detta är ett område som behöver utvecklas. I samband med dessa diskussioner 
uttrycks en önskan om att få en bättre förståelse för kulturen och en ökad tydlighet i hur 
enheten ska arbeta med denna. En intervjuperson menar att en gemensam 
organisationskultur eftersträvas, men uttrycker samtidigt en medvetenhet i att 
människor fungerar olika. Därav går det inte alltid att styra kulturen även om det finns 
vissa förväntningar på hur denna ska se ut: 
 

“Jag kan berätta vad jag kan förvänta mig av folk i det stora hela och hur jag vill att man ska 
uppträda. Men sen är det inte alls säkert att det är det som efterföljs. Jag tror att det är omöjligt 
i en så stor förvaltning, och i en sån stor stad, att ha endast en kultur och jag tror det är nästan 
omöjligt i en liten pluttekommun också. För jag tror man kan försöka skicka budskap, men sen 
att när det är människor så får du ju olika resultat.” 

 
De svårigheter och oklarheter som är beskrivna ovan bidrar även till uppkomsten av 
egen kultur på enheten. Denna kultur baseras i grunden på den övergripande 
organisationskulturen men har med tiden anpassats till enheten i fråga. Under 
intervjuerna beskrivs att den kultur som råder på enheten består av en öppen och 
välkomnande atmosfär med högt i tak. Vidare diskuteras vikten av respekt, samhörighet 
och samverkan inom enheten. Det uttrycks även att medarbetarna är mycket positiva 
och bryr sig om varandra. En intervjuperson säger följande: 
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“Det finns en välkomnande atmosfär, att man tar hand om varandra. Alla säger ju att man kan 
ju alltid fråga, dörren är alltid öppen. Vi hjälper varandra, så det tror jag på något sätt 
genomsyrar att man ställer upp för varandra.” 

 
Det framkommer således att den ovan beskrivna välkomnande och öppna kulturen inom 
enheten bidrar till att medarbetarna alltid kan ställa frågor och ställer upp för varandra. 
Ett flertal intervjupersoner menar vidare att det, i den generella kulturen inom enheten, 
också finns ett flertal olika småkulturer. En av dessa säger:  
 

“Jag tror ju inte att det finns en kultur utan jag tror att en organisationskultur består av hur 
många småkulturer som helst. Alltså det är någon som har viss kultur på sitt rum, och vissa som 
hjälper varandra på ett visst sätt.“   

 
Under intervjuerna framkommer det att dessa mindre småkulturer kan bero på att 
enheten består av två olika sektioner ledda av olika chefer. Vidare har dessa sektioner 
även olika arbetsuppgifter samt separata möten, något som intervjupersonerna menar 
kan vara en bidragande faktor till att småkulturerna har uppkommit. En intervjuperson 
berättar även att denna tror att medarbetarnas arbetsbakgrund kan påverka kulturen. I 
samband med detta ges ett exempel på att det är väldigt öppen atmosfär med rå humor 
inom dennas sektion. Detta då många av medarbetarna kommer från byggbranschen där 
denna atmosfär är vanligt förekommande.  
 
Gällande hur organisationskulturen inkluderas i introduktionsprocessen på enheten 
framkommer det olika aspekter i hur de ansvariga på enheten arbetar med detta. En 
intervjuperson menar att både den övergripande organisationskulturen samt enhetens 
kultur visas redan i formulering av jobbannonsen samt vid anställningsintervjun. I detta 
framgår budskap om vilka egenskaper som är önskvärda hos medarbetarna och vad som 
förväntas av dem. En annan intervjuperson talar om att enheten har en egen 
introduktionspärm med stadens värdegrund samt även det som enheten tycker är viktigt 
och tagit extra fasta på. På detta sätt inkluderas både den övergripande 
organisationskulturen samt enhetens egna kultur i introduktionsprocessen på enheten.  

3.4 Lärande under introduktionsprocessen 
Under denna rubrik behandlas det lärande som sker under introduktionsprocessen. Detta 
inleds med en underrubrik gällande lärande i form av de genomgångar som ges vid 
introduktionen. Den andra underrubriken behandlar fadderskap i relation till lärande. 
Slutligen i den tredje underrubriken framhålls behovet av avstämningar och uppföljning 
av introduktionsprocessen, som även det är en form av lärande i sig. 

3.4.1 Lärande  
I checklistan beskrivs utbildningar och lärande i relation till den övergripande rubriken 
Första veckorna. De tillhörande punkterna under denna rubrik består till stor del av 
olika utbildningar och genomgångar. Detta gällande de många olika digitala system som 
enheten använder samt information om organisationskultur och struktur. De olika 
digitala systemen är bland annat HR-system, ekonomisystem, informationssäkerhet och 
liknande. Gällande organisationskultur och struktur nämns organisatoriska aspekter som 
värdegrund, verksamhetsidé, riktlinjer, rutiner, mallar och styrdokument.  
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Under intervjuerna beskrivs utbildningarna vara relativt övergripande och att de 
fungerar mer som korta informationsgivande genomgångar i olika interna digitala 
system. Det anses i detta vara viktigt att samtliga medarbetare får en grundläggande 
insyn i systemen under introduktionen då dessa är deras huvudsakliga arbetsredskap. I 
takt med att medarbetarna börjar arbeta lär de sig sedan efterhand dessa system mer 
detaljerat. Det framkommer dock i samband med detta att det finns ett allmänt 
antagande inom enheten om att medarbetarna besitter bättre grundkunskaper i IT än vad 
de gör i verkligheten:  
 

”Ja jag tror mer att det handlar om att vi antar att folk har grundkunskaper i IT som man inte 
har, var man ska klicka, då om man då sitter och har en introduktion i ett program, och man inte 
vet vart man ska klicka eller öppna programmet på rätt sätt. Alltså att man tror att folk har mer 
datorvana. Men om du inte vet hur du öppnar den rutan eller hur du stänger den, vad har du då 
för nytta av att vi är jätteduktiga på att introducera i XX-systemet?” 

 
I samband med ovan konstaterar samma intervjuperson att medarbetarna därav 
eventuellt hade behövt utbildning i grundläggande IT-kunskaper innan enhetens 
genomgångar ges i introduktionen.  
 
Gällande lärande under introduktionsprocessen erfar intervjupersonerna att det ibland 
kan vara intensivt. Detta då den nya medarbetaren, under introduktionsprocessen, 
behöver lära sig mycket under en kort tid och behöver komma igång och arbeta snabbt. 
Intervjupersonen föreslår därav att introduktionen skulle kunna vara lite mjukare i 
början så att vissa arbetsuppgifter hinner bli tydligare innan man väl börjar arbeta med 
dem. Personen nämner dock i samband med detta att det inte går att lära sig allt 
samtidigt, utan att det kommer efterhand. Då samtliga intervjupersoner menar att det är 
mycket att lära sig på kort tid, så anses den viktigaste lärdomen att ta med sig från 
introduktionen vara en övergripande kunskap i var medarbetaren kan hitta information 
samt var denna kan vända sig i olika ärenden:  
 

“Fokus handlar ju om att man får en liten kunskap om, man kan ju inte lära sig allt, utan det 
som är lite mer övergripande. Men också veta vem man kan ta kontakt med och vilka andra som 
finns om man behöver hjälp” 

 
Under intervjuerna beskrivs det vidare att enheten använder en egen introduktionspärm. 
Denna kan ses som ett exempel på hur enheten arbetar med att tillhandahålla den 
övergripande kunskapen åt medarbetarna. Detta då introduktionspärmen innehåller 
information kring var man kan vända sig för att lösa diverse problem som uppstått. 
Under intervjuerna lyfts det också, i relation till tidsbrist och mängden av information 
som ska ges, att det finns önskemål om att använda korta informationsfilmer under 
introduktionen i utbildningssyfte: 
 

“Man skulle kunna ha till exempel små filmer. Så att man snabbt kan titta på dem. Alltså man 
har ju lärt sig nu att man kan få ganska bra information i filmer. Det har ju hänt mycket sedan 
Covid-19 med digitalisering, så man skulle kanske kunna göra det också.”   

 
Ovan framkommer det således att det finns en del förbättringsområden för dessa 
utbildningar och informationsgivande genomgångar. En utveckling av dessa skulle 
kunna effektivisera lärandet under introduktionsprocessen på enheten.   
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3.4.2 Fadderskap 
I checklistan nämns faddrar i förberedelserna inför att den nya medarbetaren ska börja, 
detta i form av att en huvudfadder utses och förbereder inför introduktionen. Faddrar 
nämns även i relation till den nya medarbetarens första dag där dessa presenteras för den 
nya medarbetaren.  
 
Under intervjuerna beskrivs fadderskapet vara en viktig del av introduktionsprocessen. 
Detta planeras redan före den nya medarbetaren börjar och det bestäms då vilken person 
som blir utsedd till huvudfadder. I valet av fadder tas hänsyn till vem som har liknande 
arbetsuppgifter som den nya medarbetaren samt möjlighet att ta sig an uppdraget.  
 

“Man får en fadder att gå bredvid. Det vet ju vi ganska god tid innan, så pratar vi om det i 
gruppen vem som har möjlighet. Sen får man följa med den personen som visar rutiner, hur vi 
jobbar och hur allting fungerar.”  

 
I samband med ovan diskussion framkommer det att det inte finns någon utbildning 
kopplat till fadderskapet. Det uttrycks dock att det ändå finns tankar om särskilda 
egenskaper som faddrarna bör besitta. En intervjuperson berättar om detta med exempel 
på en duktig fadder inom enheten som brukar få uppdraget som huvudfadder:  
 

“XX är en duktig fadder. Hon är bra på att berätta och förklara varför vi gör olika saker och 
hon tycker det är roligt. Så att hon har blivit lite av en huvudfadder, hon är noga med det vi 
chefer tycker är viktigt. Hon chansar inte som en del personal ibland kan göra. Hon är ordentlig 
och pedagogisk så därför har XX ofta fadderuppdraget. Hon är väldigt duktig på att ta hand om 
folk, och det är även de praktiska sakerna som att man får en liten låda att ha sin mat i, ja allt 
det där lilla som att det står ens namn på dörren när man kommer.” 

 
Detta visar att egenskaper som värdesätts i fadderskapet är en noggrannhet i vad 
cheferna tycker är viktigt för introduktionen. Vidare ska en fadder gärna vara ordentlig, 
pedagogisk och omhändertagande. Detta både för att ge en välkomnande känsla men 
även underlätta inlärningen för den nya medarbetaren. Förutom huvudfaddern kan även 
andra medarbetare bli aktuella med en introduktion i deras specifika 
kompetensområden. En intervjuperson säger i relation till detta: 
 

“Vi har ju till exempel vissa nyckelpersoner som ansvarar för olika system. En nyckelhantering 
där vi hämtar ut och lämnar in nycklar och där ska man ha koll på det. Vi bokar in så man får 
sitta tillsammans med en assistent och se hur de jobbar. Så att man får se helheten.” 

 
I fadderskapet används således, förutom en huvudfadder, även olika nyckelpersoner för 
att ge en helhetsbild i enhetens arbete. Intervjupersonerna beskriver att detta i deras 
erfarenheter bidrar till den sociala samhörigheten på enheten. Detta då den nya 
medarbetaren får träffa olika personer med olika arbetsuppgifter inom enheten. Samtliga 
intervjupersoner beskriver fadderskapet som överlag välfungerande inom enheten och 
något som dem kommer att fortsätta att använda sig av framöver. 
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3.4.3 Avstämning och uppföljning  
I checklistan finns punkter gällande uppföljning och avstämning. Dessa punkter är i 
form av att den nya medarbetaren ska ha deltagit i den gemensamma 
halvdagsintroduktionen och den årliga introduktionsdagen som HR-avdelningen 
ansvarar för. Det nämns även att avstämningsmöte för diskussion kring introduktionen 
bör bokas in. Detta återfinns huvudsakligen i den sista avslutande rubriken Inom cirka 
sex månader, vilken enbart innehåller punkter gällande just uppföljning och 
avstämning. Ett avstämningsmöte under introduktionsprocessen nämns dock även som 
en punkt under rubriken Första veckorna, för att fånga upp eventuella oklarheter som 
uppkommit under introduktionens gång.  
 
Under intervjuerna framkommer olika sätt att arbeta med uppföljning och avstämning 
hos de ansvariga. En intervjuperson beskriver en medvetenhet kring behovet av 
uppföljning och avstämning, men visar osäkerhet på exakt när detta ska ske. En annan 
intervjuperson uttrycker dock sig mer exakt kring detta och följer en klar struktur för när 
avstämning ska genomföras:  
 

“Jag har ju avstämning efter en viss tid också. Första dagen såklart och sen efter två dagar, och 
sen igen bara för att se liksom att allting har funkat. Är det något vi behöver, är det något vi inte 
har än, är det något vi har glömt?” 

 
Intervjupersonerna uttrycker att avstämning och uppföljning är mycket viktigt. Dock 
framgår att, det inte alltid finns tid att genomföra flera ordentliga avstämningar under 
introduktionen. Detta då arbetet kan vara intensivt samt att den nya medarbetaren 
behöver börja arbeta snabbt:  
 

“Ibland tänker jag att det går väldigt snabbt i början så egentligen skulle man återkomma till 
avstämningen ett par gånger under en längre period, för att kunna se vissa saker. För att man 
kastar sig in och jobbar väldigt snabbt och då tappar man vissa saker på vägen.”  

 
Det framkommer att det finns en tidspress som medför att avstämning och uppföljning 
inte alltid hinns med som det är tänkt. Detta bidrar till att vissa aspekter gås miste om på 
vägen som kanske hade behövts följas upp. En intervjuperson menar att det därför är 
viktigt att ta sig tiden att reflektera kring dessa aspekter:  
 

“Ibland behöver man reflektera över det så det är faktiskt en lärdom för mig att ta med, nej men 
vi pratar inte om det. Vi bara gör det.”  

 
Detta behov av reflektion är något som intervjupersonen beskriver att denne tar med sig 
som en lärdom från denna studie. Det krävs reflektion och att man pratar om dessa 
aspekter och inte “bara gör det”, som ovan citat påvisar. Det konstateras således att 
avstämning och uppföljning gällande introduktionsprocessen är ett förbättringsområde 
inom enheten. I relation till detta är även utvärderingar av arbetet med 
introduktionsprocessen ett förbättringsområde. Vid frågan om det finns någon form av 
utvärdering framkommer det att intervjupersonerna inte riktigt vet hur detta hanteras, 
men att det i så fall är HR-avdelningen som tar initiativ till sådant.  
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4. Teoretisk referensram och tidigare forskning  
I följande avsnitt presenteras den teoretiska referensram studien använder sig av. 
Avsnittet inleds med en diskussion gällande litteratursökning, urval och källkritik. 
Därefter ges en genomgång av de teoretiska utgångspunkterna mot bakgrund av teman 
och rubriker från det empiriska materialet i ovan resultatavsnitt.   

4.1 Litteratursökning, urval och källkritik 
Vid sökning av litteratur för denna studie har vi valt källorna med omsorg där ett 
medvetet, källkritiskt och vetenskapligt förhållningssätt eftersträvats. För att öka 
trovärdighet, kvalitet och vetenskaplighet i litteratursökandet har databaser som 
LUBsearch (Lunds Universitets vetenskapliga databas), Libris (svenska bibliotekens 
katalog), LUBcat (Lunds Universitets bibliotekskatalog), ERIC och Emerald insight 
(vetenskapliga databaser) använts. I dessa har vetenskapliga publikationer eftersökts 
vilka kan relateras till det forskningsområde studien behandlar. Ett urval av de sökord 
som har använts i databaserna är; onboarding, organizational 
culture/structure/socialization, subcultures, social learning, situated learning, informal 
learning, mentor, feedback, feedforward etc. samt dess svenska översättningar. Dessa 
sökord, och många flera, har sökts på genom olika kombinationer av avancerad och 
filtrerad sökning. I största mån har artiklar som är peer-reviewed eftersökts och använts 
då dessa blivit vetenskapligt granskade av andra experter inom sitt forskningsområde 
innan publicering. Genom att finna litteratur som behandlar ämnen relevanta för studien 
har förslag på andra författare, relaterade ämnesområden och sökord/nyckelord 
genererats för vidare sökning.   
 
Vidare, vid urval av litteratur, har vi beaktat en del källkritiska aspekter för att 
säkerhetsställa kvalitet och vetenskaplig trovärdighet. I detta har därmed författarna till 
de olika källorna tagits i beaktning. De olika författarna är samtliga forskare, vilka är 
aktiva och väl ansedda inom forskningsvärlden, med flertalet publikationer av välkända 
förlag. I största mån möjligt har vi använt primär- och originalkällor vilket gör att två 
källor (Van Maanen och Barley, 1985 samt Merriam, 1994) är en aning äldre. I dessa 
fall anser vi det dock vara bättre att gå till primärkällan med hänsyn till originalitet, då 
dessa forskare är väl ansedda och flitigt citerade samt refererade inom 
forskningsvärlden. Dessa källor stöttas dessutom upp av nyare källor, detta för att ge 
vetenskaplig trovärdighet och kvalitet i form av både originalitet med primärkällor samt 
aktualitet med nyare källor. Resterande källor är samtliga från 2000-talet och framåt, 
varav flertalet är företrädesvis från år 2015–2021. Detta säkerhetsställer både relevans 
samt aktualitet. Även sekundärkällor har använts vid vissa källor, dessa förekommer 
främst i studentlitteraturen. En viss del av studentlitteratur har således använts, detta 
huvudsakligen för att inleda vissa avsnitt eller definiera begrepp. Dessa anser vi ger en 
god ingång och grundläggande förståelse av de olika områdena i studien för att 
underlätta för läsaren. Vidare stöttas dessa källor sedan upp och kompletteras med 
annan litteratur inom de respektive ämnesområdena.  
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4.2 Introduktionsprocessen och dess utformning  
Det finns olika begrepp för att beskriva den tid som passerar från att en medarbetare blir 
anställd tills dess att denna har kommit in i organisationen. Den studerade enheten 
använder det svenska ordet introduktionsprocess, i tidigare forskning förekommer 
istället ofta det internationella ordet onboarding. I denna fallstudie likställs dessa ord 
och används härefter parallellt genom texten. Onboarding kan definieras följande: 

”The process in which new employees gain the knowledge and skills they need to become 
effective members of an organization.” (Cambridge Dictionary 2021) 

Detta är en kortfattad men kärnfull definition som sammanfattar vad onboarding 
innebär. Det handlar således om att nya medarbetare får de kunskaper som krävs för att 
bli produktiva i den nya organisationen. Bauer (2010) ser liknande på begreppet och 
menar att onboarding kan ses som en form av process, där nya medarbetare lär sig 
diverse beteenden för att passa in i organisationen. Eklöf och Hallén (2019) benämner 
det som en personalstrategi som innebär en omfattande process. Krasman (2015) menar 
att denna process börjar redan när medarbetaren signerar anställningsavtalet och fortgår 
under en längre period. Då denna tidsperiod ofta upplevs som stressfylld och oviss av 
den nya medarbetaren, är det mycket viktigt att organisationen beaktar detta och arbetar 
aktivt med onboardingprocessen. Vidare finns det många fördelar med en väl utarbetad 
och givande onboarding, bland annat kan detta bidra till bättre anpassning och 
integration inom organisationen (Antonacopoulou och Güttel 2010; Bauer 2010; Eklöf 
och Hallén 2019). Antonacopoulou och Güttel (2010) menar att denna integration sker 
då den nya medarbetaren lär känna sina kollegor, arbetsuppgifter och organisationen 
bättre. Vidare anser de att onboarding är en social process där kollegor är en stark 
bidragande faktor till denna integration. Eklöf och Hallén (2019) beskriver de många 
fördelar en givande onboardingprocess bidrar till; nöjda medarbetare, högre 
produktivitet, en kortare uppstartssträcka och en lägre personalomsättning. Detta 
bekräftar även Cirelo och Kleiner (2003), Harpelund et. al (2019) samt Murphy et al. 
(2021), då deras studier visar att det är vanligt förekommande att nya medarbetare 
lämnar sina anställningar på grund av bristfälliga onboardingprocesser. 
 
Det finns vidare många olika synsätt kring hur en introduktionsprocess bör utformas för 
att vara så givande som möjligt. Bauer (2010) menar att en organisation noga bör 
överväga om den vill tillämpa en informell eller formell onboardingprocess. En 
informell introduktionsprocess är relativt vagt formulerad och det saknas en tydlig plan 
kring hur onboardingen skall gå till. En formell introduktionsprocess är däremot 
strukturerad samt har tydliga dokument och procedurer vilka underlättar integrationen 
för den nya medarbetaren. Enligt deras tankar är en formell introduktionsprocess, där 
den nya medarbetaren får ta del av klara steg-för-steg program, ofta mest effektiv. 
Harpelund et al. (2019) menar istället att en onboardingprocess inte bör vara strikt 
utformad efter diverse policies och checklistor. Snarare bör denna (så som de benämner 
det) checklista-mentalitet frångås. De poängterar även att onboardingen bör fokusera på 
den nya medarbetaren och utformas med detta i beaktande. Vidare i diskussioner 
gällande utformning av onboardingprocesser lyfts ofta även tidsaspekten fram. Klein, 
Polin och Sutton (2015) diskuterar detta och menar att många organisationer idag ger en 
mycket kort introduktionsprocess, ibland enbart under en arbetsdag. Det är istället 
fördelaktigt att sprida ut onboardingen över en viss tidsperiod, gärna under flera 



 25 

månader. Detta sätt att utforma onboardingprocessen minskar intensiviteten för den nya 
medarbetaren under den första tiden. Vidare kan det vara givande att endast lämna ut 
mer grundläggande information till den nya medarbetaren i början av onboardingen. 
Detta följs upp med mer detaljerad och avancerad information vid senare tillfällen i 
onboardingen. Även Krasman (2015) och Harpelund et al. (2019) diskuterar 
tidsaspekten och menar att det är av vikt att låta onboardingen få ta tid. 

4.3 Förberedelser inför och under första arbetsdagen  
I nedan avsnitt praktiska förberedelser samt välkomnande. Gällande praktiska 
förberedelser lyfts den fysiska arbetsplatsen, anställningen och arbetsuppgifter samt IT-
aspekter. Gällande välkomnande beskrivs vidare olika välkomnande förberedelser, 
välkomnande på plats under första arbetsdagen och vad detta kan bidra med. 

4.3.1 Praktiska förberedelser och välkomnande 
Inför den nya medarbetarens första arbetsdag finns en del praktiska aspekter som bör 
beaktas och förberedas. En välplanerad första arbetsdag förmedlar bilden av en 
omhändertagande organisation som bryr sig om sina anställda. Gällande den fysiska 
arbetsplatsen samt arbetsmiljön är det mycket viktigt att denna är iordningställd och 
anpassad för den nya medarbetaren. Vidare bör även alla nödvändiga arbetsredskap, så 
som dator och telefon, vara installerade och klara att användas (Harpelund et al. 2019). 
Även Krasman (2015) bekräftar vikten av förberedelser och diskuterar bland annat olika 
IT-aspekter. Det är av stor vikt att organisationen har färdigställt alla inloggningar samt 
behörigheter som behövs. Vidare poängteras att det även är fördelaktigt med en lista på 
arbetsuppgifter att tillgå. En sådan lista leder till att den nya medarbetaren kan följa 
denna under den första dagen och därmed känner sig produktiv i sin nya tjänst.  
  
Vidare är även ett gott välkomnande betydelsefullt. I Cesários och Chambels (2019) 
modell gällande välkomnandet av nya medarbetare presenteras tre dimensioner. Den 
första dimensionen Välkomnandet från organisationen behandlar information gällande 
den övergripande organisationens historia, mål och värderingar. Vidare även 
information om den specifika avdelningen samt arbetsuppgifter. Den andra dimensionen 
Välkomnande från chefen berör vikten av att chefen är engagerad och stöttande. Den 
tredje dimensionen Välkomnandet från kollegorna bidrar i sin tur till att skapa en 
välkomnande och bekväm atmosfär inom organisationen. Cesários och Chambels 
(2019) modell är relativt teoretisk, för att konkretisera denna kan därför Harpelund et al 
(2019) användas för att ge en förståelse för vad välkomnande innebär i praktiken. De 
talar om vikten av ett gott välkomnande och exemplifierar detta med att organisationen 
kan ge en gåva till den nya medarbetaren som en välkomnande gest. Gåvan, exempelvis 
en bukett blommor eller en ask choklad, förmedlar en känsla av att organisationen 
planerat för den nya medarbetarens ankomst. Vidare betonar Harpelund et al. (2019), 
precis som Cesário och Chambel (2019), vikten av ett gott välkomnande från chefen 
och att denna bör vara på plats under första arbetsdagen. Krasman (2015) har liknande 
tankar och menar att den nya medarbetaren bör få möta sina kollegor så snart det går. 
Detta möte får gärna ske i form av en digital introduktion redan före anställningen har 
börjat. Under den första arbetsdagen kan sedan även exempelvis en gemensam lunch 
ordnas för att vidare främja samhörigheten.  
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 Många positiva effekter uppstår då en organisation arbetar aktivt för att ge ett gott 
välkomnande likt exemplen ovan. Eklöf och Hallén (2018) menar att detta underlättar 
anpassning till den nya organisationen då medarbetaren snabbare lär sig värderingar, 
kultur samt förstår sin roll inom organisationen. Vidare stärks samhörigheten mellan 
medarbetaren och kollegor. Vid ett bristfälligt välkomnande uppstår däremot negativa 
effekter. Harpelund et al (2019) ger exempel på dåligt välkomnande i form av 
oengagerade kollegor och chefer som inte är förberedda på medarbetarens ankomst. 
Detta kan leda till att den nya medarbetaren förlorar energi och engagemang för 
organisationen. Sammanfattningsvis är således ett gott och välplanerat välkomnande 
under onboarding ytterst viktig, både för organisationen och den nya medarbetaren. 

4.4 Vikten av organisationsstruktur och organisationskultur  
Forskare har studerat organisationsstruktur och kultur utifrån olika perspektiv. Några av 
dessa, beskrivs av Hatch (2002) vara det modernistiska, det symboliskt-tolkande och det 
postmoderna perspektivet. I denna studie läggs fokus på det modernistiska perspektivet 
i relation till struktur, och det symboliskt-tolkande perspektivet i relation till kultur. En 
annan utgångspunkt för studien i förhållande till kultur är vidare Scheins (2010) modell 
av tre kulturella nivåer. Dessa perspektiv och utgångspunkter diskuteras i nedan avsnitt. 
Vidare beskrivs definitioner av organisationsstruktur och organisationskultur med 
tillhörande begrepp. I samband med detta betonas även vikten av att kommunicera 
förståelse för dessa organisatoriska aspekter redan under onboardingprocessen. 

4.4.1 Organisationsstruktur och modernistiskt perspektiv  
Strukturen inom en organisation kan utgöras av många olika varianter beroende på dess 
organisationsspecifika aspekter. Detta som bland annat bransch, storlek, geografisk 
placering, hierarkisk uppdelning, styre, målsättningar och strategier. Hur arbetet 
koordineras inom organisationens avdelningar samt de arbetsuppgifter och 
ansvarsområden medarbetarna har inom dessa är även det något som kan relateras till 
strukturen (French, Rayner, Rees, Rumbles, Schermerhorn, Hunt och Osborn 2015). 
Vidare nämner Hatch (2002) olika perspektiv som utgångspunkt för 
organisationsstrukturen. I denna studie utgår analysen av organisationens struktur från 
ett av dessa perspektiv vilket benämns modernistiskt perspektiv. Detta perspektiv anses 
passa denna studie då den studerade enheten befinner sig inom offentlig förvaltning och 
således utgörs av en byråkratisk struktur. Denna form av organisationsstruktur utmärks 
av en hög grad av komplexitet, formalisering och decentralisering, kontroll och 
hierarkisk uppdelning (Hatch 2002). Det modernistiska perspektivet på 
organisationsstruktur diskuteras av Pfeffer (se Hatch 2002), som menar att strukturen 
ger både hinder och möjligheter gällande kommunikation samt samordning av 
organisatoriska aktiviteter. Den modernistiska traditionen fokuserar på relationen 
mellan organisationens utformning samt medarbetarnas sätt att arbeta och bete sig inom 
denna. Perspektivets grundtanke är att medarbetarnas beteende påverkas av den fysiska 
strukturen. Daft och Lengel (se Hatch 2002) beskriver vidare att större avstånd mellan 
olika avdelningar och medarbetare bidrar till att minska möjligheterna för 
kommunikation och direkt interaktion. Detta gör att dessa aspekter tar mycket tid och 
ansträngning i anspråk för medarbetarna. Vidare utgör avstånd även ett hinder för den 
informella interaktionen och integreringen mellan medarbetare, så som spontana möten 
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i korridoren eller fikarummet. Även Forslund (2013) menar att det är mycket viktigt att 
ta hänsyn till och vara medveten om den fysiska strukturen inom en organisation. Detta 
då den i hög grad påverkar interaktionen mellan medarbetarna. Engström och Lundin 
(2018) samt French et al. (2015) utvecklar dessa resonemang gällande kommunikation 
vidare och menar att detta är centralt för koordinering inom organisationer. 

4.4.2 Förståelse för ens roll i organisationens struktur 
I relation till onboarding är det viktigt att organisationen kommunicerar en förståelse för 
organisationen och dess struktur till den nya medarbetaren. Detta kan ses som en 
lärprocess som innefattar utveckling av kunskap kring organisationsstrukturen, det 
organisatoriska uppdraget, målsättningar och politisk påverkan (Antonacopoulou och 
Güttel 2010). Harpelund et al. (2019) beskriver vidare vikten av en förståelse för 
helheten och att organisationen behöver börja med att förklara “varför är vi här?”. Det 
framhålls att organisationen behöver ge den nya medarbetaren en övergripande kontext 
att förhålla sig till innan det detaljerade innehållet, gällande hur arbetet utförs, inom 
denna kontext förmedlas. Harpelund et al. (2019) menar även att en viktig del av 
onboarding ligger i att använda medarbetarnas perspektiv som utgångspunkt för 
skapandet av denna. Det är vanligt att i onboarding använda PowerPoint eller långa 
filmer där presentationer av det goda företaget ges. Organisationen har dock redan vid 
rekryteringen presenterat och sålt in organisationen. I onboarding handlar det därav 
istället om fokus på den nya medarbetaren, dennes möjligheter i organisationen och 
dennes roll i det stora hela. Även Bauer och Erdogan (2011) menar att rollförståelse är 
en viktig del av onboarding, som i sin tur ger en bättre rolltydlighet hos medarbetaren. 
Rolltydlighet har vidare visat sig vara ett sätt att kunna förutse organisatoriskt 
engagemang samt arbetstillfredsställelse. Carrucci (2018) utvecklar dessa resonemang 
vidare och beskriver att organisationer bör kommunicera tydliga arbetsbeskrivningar 
och ansvarsområden till den nya medarbetaren. Detta då medarbetaren kanske ännu inte 
förstår hur dennes specifika kompetens ska appliceras inom organisationen. 

4.4.3 Organisationskultur och subkulturer  
En organisations kultur kan, likt strukturen, visas i många olika variationer beroende på 
dess organisationsspecifika aspekter. Medan strukturen handlar om organisationens 
fysiska uppbyggnad handlar kulturen om organisationens mer sociala faktorer, så som 
värderingar och normer. Forskarna är vidare överens om att organisationskultur, till 
skillnad från strukturen, är ett abstrakt och svårfångat begrepp och är därav inte helt 
enkelt att definiera (French et al. 2015; Harpelund et al. 2019; Schein 2010). En möjlig 
allmän definition av organisationskultur lyder ändock som följer: 
 

“Organizational culture could be defined as the system of shared values and beliefs that 
develops within an organization and guides the behavior of its members.” (French et al. 
2015:226).  

  
Författaren utvecklar sina resonemang gällande organisationskultur vidare och beskriver 
att denna handlar om “the so-called soft stuff” (French et al. 2015:226). Det behandlar 
således de mer mjuka, ofta omedvetna och icke direkt observerbara, delarna av sociala 
organisatoriska aspekter (ibid). Vidare kan en organisationskultur även bestå utav flera 
så kallade subkulturer. En subkultur kan definieras som:                
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“… a subset of an organization's members who interact regularly with one another, identify 
themselves as a distinct group within the organization, share a set of problems commonly 
defined to be the problems of all, and routinely take action on the basis of collective 
understandings unique to the group.” (van Maanen och Barley 1985:38).  

  
Subkulturer inom organisationen är således mindre enheter med egna småkulturer som 
existerar inom den övergripande organisationskulturen. Vidare är det en grupp 
medlemmar som har gemensamma band och definierar sig i relation till andra 
kontrasterande grupper inom organisationen (van Maanen och Barley 1985; Hatch 
2002). Gällande om en organisation består av en homogen kultur eller flera mindre 
subkulturer, är detta enligt Forslund (2013) en fråga som är omdiskuterad av forskare. I 
detta anses det mer troligt att en organisation, speciellt en större organisation, består av 
många mindre småkulturer. Det finns vidare olika förklaringar till varför dessa 
subkulturer uppstår. En förklaring ges av Hatch (2002) som menar att detta inbegriper 
samspelet mellan organisationsmedlemmarna. Detta exempelvis beroende på 
arbetsplatsens utformning så som arbetsrum eller fikarum. Dessa gör att vissa 
organisationsmedlemmar får mer social kontakt och integration än andra och kan 
därigenom bidra till att subkulturer uppstår. French et al. (2015) menar vidare att 
subkulturer även kan relateras till personliga aspekter som personers 
utbildningsbakgrund och yrkesidentitet. Forslund (2013) menar att det även kan bero på 
arbetsfördelningen där olika yrkesgrupper får olika arbetsuppgifter på skilda 
avdelningar. Ett exempel är hur ekonomiavdelningen kan utveckla en viss kultur med 
ett visst språk och ritualer som skiljer sig från kommunikationsavdelningens. 

4.4.4 Symboliskt-tolkande perspektiv och Scheins tre kulturella nivåer  
Hatch (2002) nämner olika perspektiv som utgångspunkt för organisationskultur. I 
denna studie utgår analysen av kulturen från ett av dessa perspektiv som benämns 
symboliskt-tolkande. Perspektivet tar sin utgångspunkt i att kulturer formas utifrån 
socialt konstruerade verkligheter, i linje med ett socialkonstruktivistiskt synsätt. 
Organisationskultur kan med detta perspektiv beskrivas som den livsstil vilken formas 
inom organisationen. Forskare inom detta perspektiv intresserar sig för människors 
subjektiva erfarenheter och innebörder av organisationskulturen (Hatch 2002). Schein 
(2010) har vidare utvecklat en modell för hur denna organisationskultur kan analyseras. 
I relation till denna modell definierar Schein organisationskultur följande: 

“The culture of a group can now be defined as a pattern of shared basic assumptions learned by 
a group as it solved its problems of external adaptation and internal integration, which has 
worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the 
correct way to perceive, think, and feel in relations to those problems.” (Schein 2010:18) 

Denna definition används som utgångspunkt för modellens uppbyggnad. Scheins 
modell för kulturanalys består vidare av tre kulturella nivåer vilka kan gestaltas i form 
av ett isberg (figur 4). Detta då syftet med modellen är att visa hur kultur kan analyseras 
på flera olika nivåer i relation till vad som är direkt observerbart eller inte (ovanför eller 
under vattenytan). Den första nivån kallas för Artefakter, vilken befinner sig ovanför 
ytan och är den som är direkt observerbar. Den innehåller aspekter som fysisk miljö, 
symboler, kläder, beteende och språk. Den andra nivån kallas vidare för Värderingar 
och normer, den befinner sig under vattenytan och är oftast inte direkt observerbar. Den 
utgör det som medlemmarna formulerat som viktigt och reflekterar det som anses vara 
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rätt eller fel inom organisationen. De värderingar och normer som formuleras av 
organisationens ledare är dock inte alltid de som återfinns längre ner i organisationen. 
Den tredje nivån, Grundläggande uppfattningar och antaganden, är den djupaste och 
minst observerbara nivån. Den representerar sådant som omedvetet tas för givet inom 
organisationen. På detta sätt kan således det som till en början enbart är en idé gå 
igenom dessa tre kulturella nivåer och gradvis utvecklas till en gemensam verklighet 
som omedvetet tas för givet av medlemmarna inom organisationen (Schein 2010). 

 
 
Figur 4: Egenarbetad modell av Scheins (2010) tre kulturella nivåer.  

4.4.5 Förståelse för organisationens kultur  
I relation till onboarding är det vidare viktigt att organisationen gör det möjligt för 
medarbetaren att skapa en förståelse för organisationens kultur. Denna förståelse för 
organisationskulturen är, enligt Bauer och Erdogan (2011), en viktig nyckelaspekt av 
onboarding. Vidare menar Harpelund et al. (2019) att det är av stor vikt vem som 
kommunicerar organisationens vision till den nya medarbetaren vid onboarding. Det 
anses här vara mest effektivt om denna kommuniceras från en högre uppsatt person 
inom organisationen. Detta visar att visionen är en del av något större och sträcker sig 
längre än till enbart den egna specifika avdelningen. Nilsson et al. (2018) utvecklar 
dessa resonemang vidare och menar att om introduktionen av nya medarbetare sker på 
olika avdelningar inom organisationen kan detta bidra till bildandet av subkulturer. Den 
nya medarbetaren anpassas då till denna subkultur snarare än till den övergripande 
organisationskulturen. Detta kan leda till att medarbetaren får förståelse för och känner 
sig som en del av kulturen på sin specifika avdelning, men som en främling i relation till 
den generella organisationskulturen. Yukl (2013) beskriver vidare att 
organisationskulturen fungerar som en hjälp för medarbetaren att förstå organisationen 
och dess förväntningar på ens organisatoriska roll. Bauer och Erdogan (2011) diskuterar 
även vikten av kollegornas roll för anpassningen till den nya organisationen vid 
onboarding, acceptans från både kollegorna och chefen samt social integrering är en stor 
del av denna anpassning. Studier visar vidare en stark relation mellan hur nya 
medarbetare anpassar sig till organisationen och deras förståelse för organisationens 
värderingar, interna språk, mål och politik. Detta leder i sin tur till en högre grad av 
arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang för den nya medarbetaren. 
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4.5 Lärande under introduktionsprocessen   
I nedan avsnitt redogörs inledningsvis för det sociala perspektiv på lärande som studien 
utgår ifrån. Detta genom Illeris modell av lärandets olika processer och dimensioner. 
Vidare presenteras olika former av lärande tillhörande det sociala perspektivet; situerat, 
kollektivt och informellt. Vidare diskuteras även socialisation, fadderskap, 
informationsgivande digitalt material samt avstämning, feedback och utvärdering i 
förhållande till lärande under introduktionsprocessen. 

4.5.1 Socialt lärande och socialisation  
Det finns många definitioner av och olika synsätt på lärande. Illeris (2015) menar att 
lärande är ett begrepp som används i många diverse sammanhang och har således en vid 
mening inbäddad i dess betydelse. Illeris definierar lärande i en mening: 
 

”Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig 
kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande.” (Illeris 
2015:18) 

Utifrån denna definition beskriver Illeris (2015) vidare även olika processer och 
dimensioner av lärande. Dessa innefattar två processer: den individuella 
tillägnelseprocessen och den sociala samspelsprocessen, samt tre dimensioner: 
drivkraftsdimensionen, innehållsdimensionen samt samspelsdimensionen. I modellen 
nedan (se figur 5) illustreras hur dessa processer och dimensioner samverkar. 

 
 
Figur 5: Egenarbetad modell av lärandets processer och dimensioner utifrån Illeris 
(2015:45).  

Lärande sker således både genom samspelsprocesser med omgivningen 
(samspelsdimensionen), samt inom individen genom en tillägnelseprocess där den 
enskilde genom motivation att lära sig (drivkraftsdimensionen) skapar mening av ett 
innehåll (innehållsdimensionen) från dess omgivning. I denna fallstudie är det 
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samspelsdimensionen som utgör huvudfokus, där således det sociala perspektivet på 
lärande används som utgångspunkt. Illeris (2015) beskriver vidare att 
samspelsdimensionen visar att omvärlden och samhälleliga kontexter påverkar vad och 
hur en individ lär sig. Detta innefattar aspekter som kommunikation och samarbete där 
en samhällelig och social integration eftersträvas och utvecklar individens socialitet.  

I denna samspelsdimension platsar vidare en del olika former av lärande. En av dessa är 
situerat lärande. Enligt Illeris (2015) är allt lärande situerat, vilket innebär att det ingår i 
en specifik samhällelig och social kontext. Lärsituationen har vidare en dubbel karaktär 
i form av dels den direkta situationen (exempelvis arbetsplats eller skolan) samt dels 
den övergripande samhällskontexten. En annan form av lärande som platsar i 
samspelsdimensionen är kollektivt lärande vilket beskrivs handla om en grupp individer 
som i ett specifikt sammanhang ska lära sig något tillsammans. Denna form av lärande 
beskrivs vara vanligt förekommande vid lärande inom organisationer. Även Granberg 
och Ohlsson (2005) pratar om det kollektiva lärandet och lyfter i detta betydelsen av att 
lära sig från sina kollegor. Detta kollektiva lärande sker genom att kollegorna hanterar, 
tolkar och löser arbetsuppgifter tillsammans vilket skapar en gemensam förståelse och 
ett kollektivt medvetande. En annan form av lärande som kan kopplas till 
samspelsdimensionen är vidare informellt lärande som Ellström (2011) och Eraut 
(2010) skriver om. Detta står i motsats till formellt lärande som innebär ett planerat 
lärande ofta i samband med olika former av formella utbildningsinsatser. Det informella 
lärandet innefattar däremot istället oplanerat och ibland även omedvetet lärande. Detta 
sker ofta som en sidoeffekt av aktiviteter där lärandet inte utgjort ett förbestämt mål och 
gärna i samspel med andra. Marsick och Watkins (2018) nämner vidare att närmare 80 
% av allt lärande i organisationer utgörs av det informella lärandet. Därav bör det ges en 
större möjlighet för denna form av lärandesituationer i kontrast till det mer traditionella 
och formella klassrumslärandet. Sharma och Goyal (2021) instämmer och menar att det 
informella lärandet främjar produktivitet och engagemang, samtidigt som det ger en 
hållbar arbetskraft där medarbetarna stannar längre inom organisationen.  
 
Illeris (2015) menar vidare att det i diskussioner om olika former av lärande inom 
samspelsdimensionen är svårt att sätta en gräns mellan vad som är lärande och vad som 
är socialisation. Begreppet socialisation beskrivs av Nilsson et la. (2018) som en 
process av social påverkan mellan individer. Eftersom denna fallstudie behandlar 
onboarding är det således socialisation i arbetslivet, och specifikt när en ny medarbetare 
börjar i en organisation, som är av betydelse i detta sammanhang. Denna socialisation 
kallas för organisationssocialisation, vilket av Nilsson et al. (2018) definieras som: 

“... en organisationsintern formnings- och tillblivelseprocess som resulterar i att individen 
förvärvar de nödvändiga kunskaper, färdigheter, attityder och värderingar som behövs för att 
prestera i arbetet och hantera sociala arbetsrelationer.” (Nilsson et al. 2018:75) 

Organisationssocialisation är således en form av lärprocess, där den nya medarbetaren 
lär sig det som behövs för att socialiseras i organisationen. I denna lärprocess är det 
socialisationsaktörer inom organisationen, så som chefer eller kollegor, som aktivt 
deltar i och har inflytande över det den nya medarbetaren ska lära sig (Antonacopoulou 
och Güttel 2010; Nilsson et la 2018). En lyckad organisationssocialisation utgörs av att 
den nya medarbetaren på så sätt går från en så kallad “outsider” till “insider” och 
därigenom blir en fullvärdig medlem av organisationen (Bauer och Erdogan 2011; 
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Nilsson et al. 2018). Det finns således många liknelser mellan lärande och socialisation. 
Lärande anses av Nilsson et al. (2018) utgöra en förutsättning för socialisation samt 
även ett resultat av socialisationsprocessen. Lärande och socialisation i organisationer är 
således komplexa processer. Det är en utmaning för den nya medarbetaren som ska lära 
sig mycket så snabbt som möjlig och samtidigt integreras socialt i organisationen. 
Filstad (2012) betonar i samband med detta vikten av medvetenhet i att detta lärande 
och denna organisationssocialisation bör få ta den tid som behövs. 

4.5.1.1 Fadderskap  
Enheten som denna fallstudie har sitt fokus på använder huvudsakligen begreppet 
fadderskap medan tidigare forskning i större utsträckning använder begreppet 
mentorskap. I denna studie likställs dessa begrepp och används parallellt genom 
uppsatsen. En del av det sociala lärandet, vilket redogörs för ovan, härstammar från 
Albert Banduras (se French et al. 2015; Illeris 2015) tankar om modellering. Enligt detta 
synsätt kan lärande ske genom att individer lär sig nya beteenden genom att observera 
andra för att sedan imitera och öva in beteendet. Denna typ av socialt lärande kan ske 
exempelvis genom mentorskap inom organisationen, där en mer erfaren medarbetare 
modellerar det önskade beteendet för den nya medarbetaren. Detta fungerar som ett sätt 
att lära ut de önskade kunskaper och beteende som krävs för att socialiseras in i en 
organisation (French et al. 2015). Banduras tankar utgår från en relativt teoretisk 
modell, för att konkretisera denna kommer exempel på vad en mentor är och vad 
mentorskap kan bidra med att ges nedan. Harpelund et.al (2019) definierar en mentor 
enligt följande:  
  

“A mentor is an experienced person who, through counselling, mentoring, coaching and 
feedback shares experience and expertise to support another´s development” (Harpelund et al. 
2019:152). 

En mentor är således en erfaren person som guidar, lär ut och ger feedback vilket bidrar 
till en utveckling för den nya medarbetaren. Vidare kan en mentor beskrivas vara en 
person inom organisationen som hjälper den nya medarbetaren att anpassa sig. Detta 
sker genom att mentorn bland annat bidrar till att ge den nya medarbetaren en förståelse 
för organisationens kultur, värderingar och normer (Harpelund et al. 2019).  
  
Hur en organisation praktiskt använder sig av mentorskap kan variera. Harpelund et al. 
(2019) har studerat en organisation vars mentorskap har en central roll och bidrar till en 
givande onboarding. Mentorerna får i denna organisation träning före uppdraget börjar 
och det betonas att mentorskapet och onboardingprocessen är det absolut viktigaste. Det 
anses till och med vara viktigare än mentorernas egna arbete inom organisationen. I 
denna typ av mentorskap ges mentorerna ett stort ansvar för de nya medarbetarna. För 
att kunna arbeta med mentorskap enligt detta synsätt har organisationen valt att sänka de 
produktivitetskrav de vanligtvis ställer, under de första sex månaderna anses det därav 
vara okej att mentorernas produktivitet minskar med 25 %. Detta då organisationen 
anser och är väl medvetna om att det tar mycket tid och fokus att inneha uppdraget som 
mentor för en ny medarbetare. Harpelund et al. (2019) poängterar vidare att detta 
synsätt är relativt ovanligt. De ser dock fördelar med detta sätt att använda mentorskap 
och lyfter särskilt att mentorskapet är ett jobb i sig, vilket är viktigt för organisationer 
att inse. Det tar tid och energi och kan temporärt minska produktiviteten hos 
mentorerna. Antonacopoulou och Güttel (2010) lyfter vidare några av de fördelar som 
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finns vid användandet av mentorskap och menar att det ger en unik förståelse för 
arbetsuppgifter samt främjar integrationen mellan den nya medarbetaren och 
organisationen. Bauer och Erdogan (2011) ser också mycket positivt på mentorskap och 
menar att ett effektivt mentorskap främjar det sociala lärandet inom organisationen. 
Sharma och Goyal (2021) diskuterar mentorskap som en typ av informellt lärande som 
effektivt kan bidra till lärandet för den nya medarbetaren. Rollag, Parise och Cross 
(2005) har undersökt vikten av, vad de benämner som, ett relationellt perspektiv. Detta 
kan kopplas till mentorskapet och enligt detta perspektiv är det av vikt att chefen 
funderar kring vem det är viktigt att den nya medarbetaren lär känna. Detta istället för 
att fokusera på vad den nya medarbetaren måste lära sig. Genom detta har den nya 
medarbetaren alltid någon att vända sig till för olika frågor.  
  
Det är således av stor betydelse att organisationer får en förståelse för de positiva 
effekter som mentorskap kan innebära. Vidare är det viktigt med en planering av 
mentorskapet och enligt Harpelund et al. (2019) kan det dessutom vara fördelaktig att 
organisationen ger träning i mentorskapet. I detta är det även viktigt att organisationen 
avsätter tid och har en förståelse för att det kan vara en krävande process att vara en 
mentor för en ny medarbetare. 

4.5.2 Informationsgivande digitalt material  
Graybill et al. (2013) beskriver att i den växande digitaliseringen utvecklas onboarding 
ständigt med olika digitala lösningar. French et al. (2015) skriver i relation till detta om 
e-learning och definierar detta som:  

“learning that is delivered, enabled or mediated using electronic technology for the explicit 
purpose of training in organizations.” (French et al. 2015:98). 

I dagens organisationer är digitalt lärande och nätbaserade plattformar vanligt 
förekommande. Dessa innehåller olika digitala informationsgivande dokument om 
organisationen som den nya medarbetaren kan få tillgång till innan och under 
onboardingen (Graybill et al. 2013). Harpelund et al. (2019) beskriver vidare att 
organisationer även kan använda digitala informationsgivande videoklipp under 
onboardingprocessen för att främja det organisatoriska lärandet. I dessa videoklipp kan 
en presentation av exempelvis organisationens historia, funktion, struktur eller kultur 
förmedlas till den nya medarbetaren. French et al. (2015) beskriver i relation till e-
learning att detta fungerar som bäst när det hålls kort och är väl utformat. Detta i form 
av att medarbetaren får tänka och analysera snarare än endast läsa eller svara på 
flervalsfrågor. Graybill et al. (2013) beskriver även användning av videoklipp med 
online-rundvandring i arbetsplatsens lokaler. Harpelund et al. (2019) riktar dock kritik 
mot att dessa digitala metoder för lärande ibland används innan den nya medarbetaren 
börjar. Det ifrågasätts om detta hjälper eller stjälper den nya medarbetaren. Detta då det 
kan anses utgöra fri arbetskraft där medarbetaren får lägga många timmar på att titta på 
dessa videoklipp redan innan anställningen påbörjats.  
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4.5.3 Avstämning, feedback, uppföljning och utvärdering 
Det är mycket viktigt att introduktionsprocessen följs av avstämningar, feedback, 
uppföljningar och utvärderingar. Carruci (2018) menar att det är viktigt att 
introduktionsprocessen innefattar regelbundna veckovisa möten, i form av avstämningar 
och uppföljningar. Dessa bidrar till att den nya medarbetaren snabbare blir produktiv i 
sin roll. I dessa avstämningar kan feedback från de ansvariga ges. Begreppet feedback 
kan definieras enligt följande: 
 

 “Feedback is the process by which receivers acknowledge the communication and return a 
message concerning how they feel about the original message.” (French et al. 2015: 254) 

French et als. (2015) definition av feedback innebär således att det är en slags process 
där mottagaren mottar och bearbetar ett meddelande, för att sedan ge respons tillbaka till 
avsändaren. Även Bauer och Erdogan (2011) skriver om feedback och menar att den 
nya medarbetaren aktivt kan söka och be om detta från sin chef. Forslund (2013) samt 
Engström och Lundin (2018) betonar vidare särskilt att feedbackprocessen ställer krav 
både på den som ger och tar emot feedback. Båda personer bör vara öppet inställda och 
redo att föra en konstruktiv dialog för att feedbacken ska bli givande. Budworth, 
Harrison och Chummar (2019) menar vidare att ett annat sätt att ge feedback är genom 
så kallad “feedforward”, vilket till skillnad från feedback har ett fokus på framtiden. 
Genom att fokusera på medarbetarens styrkor uppmuntras framtida positiva händelser 
och egenskaper. Det finns således olika tankar kring feedbackprocessen men det 
gemensamma är att forskarna betonar vikten av att faktiskt våga ge någon form av 
givande feedback eller feedforward för den situation det gäller.   
 
Under introduktionsprocessen är det således viktigt med regelbundna avstämningar 
samt feedback. Vidare är det även av vikt att utföra kontinuerliga utvärderingar i hur 
avslutade introduktionsprocesser har fungerat. Detta kan ge en förståelse för vad som 
fungerar och vad som inte fungerar. Ett sätt att genomföra en sådan utvärdering är 
genom att undersöka att det som görs under introduktionsprocessen faktiskt ger effekt. I 
dessa utvärderingar kan olika aspekter som exempelvis personalomsättning, 
produktivitet samt social och kulturell anpassning mätas. Dessa utvärderingar anses vara 
mycket betydelsefulla och ett måste för att bli en välfungerande organisation (Eklöf och 
Hallén 2018). Graybill et al. (2013) nämner vidare att feedback även kan användas 
genom exempelvis individuella möten med de anställda där organisationen ber om 
feedback för att kunna förbättra sin process.  
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5. Analys och diskussion  
I följande avsnitt ges en sammanhängande analys och diskussion av det empiriska 
resultatet i förhållande till den teoretiska referensramen för studien. Denna text utgår 
ifrån ett upplägg där analys och diskussion varvas för att underlätta för läsaren. 
Avsnittet följer vidare liknande tematiska indelning som används i ovan resultat- och 
teoriavsnitt. Under varje tema diskuteras även möjliga utvecklingsmöjligheter.  

5.1 Introduktionsprocessen och dess utformning 
Under intervjuerna framkommer att enhetens introduktion är utformad som en lång 
process som planeras och följs upp genom en checklista. Denna sträcker sig från innan 
medarbetaren börjar och cirka sex månader framåt. Detta motsvarar den process 
onboarding beskrivs vara av forskarna - en process där medarbetarna lär sig beteenden 
och färdigheter (Bauer 2010) och som en omfattande personalstrategi (Eklöf och Hallén, 
2019). Denna tid menar Krasman (2015) är en särskilt intensiv och oviss tid som kan 
leda till att den nya medarbetaren känner en viss osäkerhet. Med bakgrund i teorin ser vi 
att enhetens introduktionsprocess är utarbetad på ett mycket strukturerat vis. Detta då 
introduktionsprocessen består av klara steg-för-steg program och tydliga dokument, 
specifikt i form av den checklista som används för en ny medarbetares introduktion. 
Bauer (2010) benämner detta som en formell onboardingprocess och menar att detta är 
det mest lyckade och effektiva sätt att genomföra onboarding på. Harpelund et al. 
(2019) har andra tankar kring hur en givande onboarding bör vara utformad. De 
benämner en striktare utformad onboarding med stort fokus på att följa dokument och 
checklistor som en så kallad “checklista-mentalitet”. En sådan form av onboarding leder 
ofta till att fokus hamnar fel och därför bör “checklista-mentaliteten” frångås i den mån 
detta är möjligt. Istället rekommenderas en annan typ av onboarding där den nya 
medarbetaren får vara i fokus och där onboardingen har utformats med denna individ i 
beaktande (Harpelund et al. 2019). Den studerade enheten får sägas ha en viss 
checklista-mentalitet då den är mycket bunden av sin checklista.  
 
I relation till Krasmans (2015) tankar ovan om att tiden före den nya medarbetarens 
första dag är oviss och intensiv tycks enheten hantera detta korrekt. Detta då de, enligt 
checklistan och intervjuer, redan före den första arbetsdagen sätter igång med sin 
onboarding. Vi menar att detta är till stor fördel för enheten då det sänder ut signaler 
kring att enheten ser fram emot att medarbetaren skall börja och är väl förberedda. 
Vidare, enligt Bauers (2010) synsätt gällande den formella onboardingprocessen som 
den mest effektiva erbjuder enheten således en mycket effektiv och givande 
introduktion. Detta i form av tydlig struktur med dokument (som checklistan) att följa. 
Därför kan det verka förvånande att intervjupersonerna, även om de överlag beskriver 
introduktionen som välfungerande, samtidigt menar att denna är tidskrävande och att 
checklistan sällan kan efterföljas till fullo. Detta då tiden inte räcker till och de ofta 
behöver kompromissa. En idé som kan underlätta är att enheten frångår sin traditionella 
“checklista-mentalitet”, där fokus är att checklistan bör följas till punkt och pricka. 
Istället kan enheten välja att fokusera mer på den nya medarbetaren och utarbeta 
introduktionen med fokus på denne. En viss individanpassning kan således göras, men 
med medvetenhet i att introduktionen ändå bör utgå från en viss struktur. 
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Vidare gällande tidsaspekten för introduktionen konstaterar intervjupersonerna att det 
stundtals kan bli mycket intensivt. Detta då det är mycket att lära sig och den nya 
medarbetaren behöver komma igång med sitt arbete snabbt. En medvetenhet finns dock 
i att det inte går att lära sig allt samtidigt, utan att lärandet kommer efterhand. Det som 
intervjupersonerna nämner ovan går att relatera till Klein et als. (2015) tankar gällande 
att onboardingprocessen bör pågå under en längre tid, gärna ett antal månader. Det är 
fördelaktigt att organisationen ger mer grundläggande information i början för att senare 
följa upp med mer detaljerad information vid senare tillfälle. I den studerade enheten 
följs Klein et als. (2015) rekommendationer då introduktionen börjar redan före den 
första arbetsdagen och sträcker sig över en längre tid, upp till sex månader. Vidare 
arbetar enheten utifrån tanken att, under introduktionen, ge mer grundläggande 
information för att sedan bygga på med mer detaljerad information. 
 
Med utgångspunkt i ovan anser vi därför inte att enheten behöver göra några stora 
förändringar gällande tidsspannet för introduktionen. Den är utarbetad så att den får ta 
tid. Vidare arbetar de ansvariga för introduktionsprocessen på det sätt som Klein et al. 
(2015) beskriver som fördelaktigt i form av hur informationen ges ut. Dock finns en 
motsättning i att introduktionen fortgår under en lång period, men samtidigt ändå 
upplevs som intensiv då det är mycket att lära sig. Vi menar att detta kan ha att göra 
med hur själva utformningen av introduktionen ser ut samt mängden information som 
ska läras ut, snarare än det tidsspann som introduktionen ges under. En anledning till att 
det upplevs som intensivt och mycket att lära sig kan vara den så kallade checklista-
mentaliteten som existerar. Som det ser ut idag upplevs checklistan för omfattande och 
tyvärr är det vanligt förekommande att de ansvariga inte hinner med alla punkterna. En 
tanke är därför att det kan vara av fördel för enheten att i viss mån frångå de specifika 
detaljerna i checklistan genom att höja blicken från denna. Fokus blir därmed istället på 
den nya medarbetaren och dennes specifika behov före checklistans detaljer. 

5.2 Praktiska förberedelser och välkomnande  
Under intervjuerna betonas praktiska förberedelser och välkomnande som mycket 
viktigt. Detta då det bidrar till att skapa en så givande introduktion som möjligt för den 
nya medarbetaren. Under intervjuer och i checklistan diskuteras de praktiska 
förberedelserna i form av IT-aspekter, förberedelser av arbetsplats, arbetsuppgifter samt 
arbetsmiljö. Både Harpelund et al. (2019) samt Krasman (2015) betonar vikten av dessa 
förberedelser och menar att de bör vara färdiga före medarbetarens första dag. Vidare 
diskuteras att arbetsuppgifter bör vara strukturerade för första arbetsdagen då det ger 
medarbetaren en känsla av en produktiv första arbetsdag. De praktiska förberedelser 
som huvudsakligen diskuteras under intervjuerna gäller IT-aspekterna. I relation till 
detta uttrycker samtliga intervjupersoner en frustration beträffande hur dessa sköts och 
det framkommer att dessa sällan fungerar som de bör. Ofta spenderas därmed en stor del 
av den nya medarbetarens första dag med att få olika system att fungera. Några 
intervjupersoner relaterar detta till att IT nu sköts mer centraliserat än tidigare och att 
det därmed ibland är oklart vem som har ansvaret för IT-förberedelserna under 
introduktionen. Vidare är kommunikationen mellan IT-avdelningen och enheten inte 
alltid fungerande. I koppling till Harpelund et als. (2019) och Krasmans (2015) tankar 
om vikten av förberedelser står det således klart att det är framförallt IT-aspekterna som 
enheten behöver arbeta med för att få detta att fungera bättre. 
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Vi har en förståelse för att enheten är en liten del i en stor, komplex och politiskt styrd 
organisation. Därför är enheten begränsad i vilka beslut de får ta själva. Ett förslag är att 
IT-avdelningen kan skicka ut en av sina medarbetare till enheten som får vara på plats i 
samband med en ny introduktion. Då kan denna person ordna de IT-förberedelser som 
krävs innan medarbetaren börjar. Vi anser att detta kan stärka samarbetet och 
förståelsen mellan enheten och IT-avdelningen, vilket vidare kan effektivisera 
processen. Eftersom enheten inte kan ta dessa beslut själva utan måste gå igenom 
förvaltningen är detta dock kanske svårt att genomföra. Om detta inte är möjligt tänker 
vi ändå att kommunikationen är mycket viktig och enheten behöver därav i vilket fall 
uttrycka för förvaltningen hur ineffektivt IT-samarbetet är idag. Vi menar att det är av 
stor vikt att förvaltningen får en förståelse för de negativa effekter som uppstår till följd 
av de bristande praktiska förberedelserna. Faktum är att det går åt mycket arbetstid till 
detta, både för de ansvariga och för den nya medarbetaren. 
 
Även välkomnandet är något som samtliga intervjupersoner uttrycker som mycket 
viktigt, det är en av de punkter i introduktionsprocessen som upplevs vara mest 
välfungerande. Checklistan och intervjuerna visar att enheten tänker på välkomnandet 
redan innan den nya medarbetarens första arbetsdag, till exempel skickas ett 
välkomstvykort ut. Vidare försöker enheten, i den mån det är möjligt, att introducera 
den nya medarbetaren för sina kollegor före denna börjar. Detta i form av exempelvis 
ett digitalt möte eller en fika. Detta kan relateras till Graybill et als. (2013) tankar om att 
organisationen kan erbjuda exempelvis en digital rundvandring i lokalerna före den 
första dagen. När den nya medarbetaren väl är på plats fortsätter välkomnandet i form 
av bland annat en blomma på kontorsplatsen, fysiska rundvandringar och 
presentationer. Det står således klart att enheten arbetar aktivt med att erbjuda ett så bra 
välkomnande som möjligt. För att koppla det till Cesário och Chambels (2019) modell 
över välkomnade framgår det att enheten satsar på välkomnandet i alla tre dimensioner 
(välkomnande från organisationen, välkomnande från chefen samt välkomnande från 
kollegorna). Särskilt fokus får sägas vara kring välkomnande från chefen och kollegorna 
på enheten då det är detta som huvudsakligen berörs i intervjuerna. Vidare är det 
positivt att enheten ger en blomma till den nya medarbetaren enligt Harpelund et als. 
(2019) tankar om betydelsen av en välkomstgåva. Enheten har även synsättet att en ny 
medarbetare ska introduceras så snart som möjligt, gärna före den första arbetsdagen. 
Detta stämmer väl överens med Krasmans (2015) tankar om detta och är ett bra sätt att 
minska lite av den nervositet som finns inför den första dagen. Även intervjupersonerna 
beskriver detta som en betryggande känsla och något som kan “minska pirret” i magen.  

Vi menar, med utgångspunkt i ovan, således att enheten erbjuder ett gott välkomnande 
för den nya medarbetaren. Med stöd i teorin finns det inte så mycket kritik eller möjliga 
utvecklingspunkter att ge gällande detta. Välkomnandet inom enheten är väl utarbetat 
och det betonas ett flertal gånger hur viktigt enheten tycker att detta är. För att avrunda 
detta stycke kan vi därmed konstatera att enheten bör fortsätta arbeta aktivt för att 
erbjuda ett bra välkomnande. Vi vill dock uppmana enheten att inte bli för bekväma i att 
detta fungerar bra och att de bör fortsätta att reflektera kring sitt välkomnande. 
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5.3 Vikten av organisationsstruktur och organisationskultur  
I nedan avsnitt analyseras och diskuteras organisationens struktur samt kultur. I den 
första underrubriken behandlas organisationsstrukturen med utgångspunkt i det 
modernistiska perspektivet som beskrivet av Hatch (2002). I den andra underrubriken 
behandlas organisationskulturen med hjälp av det symboliskt-tolkande perspektivet 
utifrån Hatch (2002), samt med avslut i Scheins (2010) tre kulturella nivåer. 

5.3.1 Förståelse för ens roll i organisationens struktur 
I fallet för denna studie är vår valda enhet en del av en komplex organisationsstruktur i 
en pyramidformad hierarki. Detta med formaliserad arbetsdelning i många olika 
avdelningar samt ett decentraliserat beslutsfattande utefter politiskt uppsatta mål. 
Organisationen beskrivs väl av den byråkratiska organisationsstruktur som Hatch (2002) 
talar om. Vidare befinner sig enheten inom offentlig förvaltning i en stor stad i södra 
Sverige, samt har ett politiskt styrt uppdrag gällande huvudområdet stadsmiljö. Detta 
kan relateras till Frenchs (2015) beskrivning av att organisationsstrukturen kan variera 
beroende på organisationsspecifika aspekter så som bransch, storlek, styre samt 
geografisk placering. Även om enhetens checklista inte visar denna 
organisationsstruktur explicit kan vi ändock utläsa den komplexa 
organisationsstrukturen. Detta i form av att det är en större organisation där många olika 
avdelningar är involverade i introduktionen och ansvarar för sitt specifika 
specialistområde. Under intervjuerna beskrivs organisationsstrukturen, på grund av 
denna större politiskt styrda och byråkratiska organisation, som svårförstådd och 
komplex. Vidare i relation till det modernistiska perspektivet på organisationsstruktur, 
som diskuteras av Pfeffer (se Hatch 2002), fokuserar detta på relationen mellan 
organisationens utformning samt medarbetarnas sätt att bete sig inom denna. 
Perspektivets grundtanke är att medarbetarnas beteende påverkas av organisationens 
fysiska struktur. Det modernistiska perspektivet stämmer väl överens med det som 
framhålls i intervjuerna. Genom intervjuerna ser vi att det är mycket tydligt att denna 
komplexa byråkratiska organisationsstruktur påverkar medarbetarnas arbete inom denna 
struktur. Det är således inte lika mycket medarbetarnas beteende som påverkar 
strukturen, utan istället strukturen som påverkar och styr arbetet. Därav är det kanske 
inte så förvånande att intervjupersonerna vittnar om en svårförstådd och komplex 
organisationsstruktur, varav intervjusvaren kring denna är flyktiga i sin karaktär.  
 
Intervjuerna bekräftar vidare French et als. (2015) tankar om hur arbetet koordineras 
inom olika avdelningar, där arbetet påverkas av strukturens utformning. I detta kan 
strukturen innebära både hinder och möjligheter gällande kommunikation och 
samordning inom organisationens olika avdelningar. Detta diskuteras på olika sätt i 
teorin både av Hatch (2002), French et al. (2015) samt Engström och Lundin (2018) där 
det gemensamma är att kommunikationen anses vara central för samordning inom 
organisationen. I intervjuerna beskrivs att förmågan till samverkan är mycket viktig då 
detta utgör en stor del av enhetens arbete. Det framkommer dock samtidigt att 
kommunikation och samordning mellan olika avdelningar inom organisationen är 
svårhanterlig och tar upp mycket tid för medarbetarna. Vidare visar intervjuerna därav 
vissa oklarheter kring ansvarsområden och kommunikation gällande vem som sköter 
vad i introduktionsprocessen mellan enheten, HR-avdelningen samt IT-avdelningen. En 
större inblick och förståelse mellan de olika avdelningarna, deras arbetsuppgifter och 
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ansvarsområden anses därav vara önskvärt. Detta framhålls kunna spara tid och leda till 
en mer effektiv organisation. Daft och Lengel (se Hatch 2002) samt Forslund (2013) 
beskriver vidare att ett större avstånd mellan olika avdelningar leder till negativa 
effekter för bland annat organisatoriska aktiviteter och informell integration. Även detta 
är något som lyfts fram i intervjuerna varav en större social integrering önskas.  
 
Vi ser således tydliga uppdelningar mellan organisationens olika avdelningar, både vad 
gäller ansvarsområden och geografiskt avstånd. Då organisationen är en offentlig 
verksamhet med ett politiskt styre tänker vi dock att det därav är svårt för enheten att 
göra några egna större omstruktureringar för att kunna förbättra dessa kommunikations- 
och samordningssvårigheter. Det som dock går att påverka är hur enheten väljer att 
hantera denna komplexa struktur. Detta kan göras genom att reflektera mer kring hur 
denna struktur faktiskt påverkar, och vad som kan göras för att förbättra kommunikation 
och samordning mellan avdelningarna. Kanske kan enheten även kommunicera uppåt i 
organisationen gällande hur vissa ansvarsområden, för exempelvis IT och HR, inte 
fungerar och göra mindre ändringar kring dessa. Vidare i relation till den mer informella 
kommunikationen den större sociala integration som önskas kan detta eventuellt uppnås 
genom fler sociala aktiviteter som inkluderar hela organisationen.  
 
I samband med den komplexa organisationsstrukturen, diskuteras under intervjuerna 
vikten av att organisationen gör det möjligt för medarbetarna att få en förståelse för dess 
struktur. Detta, menar Antonacopoulou och Güttel (2010), kan ses som en lärprocess 
som innefattar utveckling av kunskap gällande bland annat organisationsstrukturen, det 
organisatoriska uppdraget, dess målsättningar och politisk påverkan. Harpelund et al. 
(2019) beskriver vidare att organisationen behöver börja med att ge den nya 
medarbetaren en övergripande organisationskontext att förhålla sig till. Vikten av att få 
en samlad bild av organisationsstrukturen redan i introduktionsprocessen diskuteras 
därför av samtliga intervjupersoner. Detta i form av att introduktionen kan utformas så 
att den nya medarbetaren får lära sig något om vad de andra avdelningarna arbetar med 
inom organisationen. I relation till en förståelse för strukturen platsar även Bauer och 
Erdogans (2011) diskussioner om rollförståelse och rolltydlighet. I intervjuerna 
framhålls att det på grund av den komplexa organisationsstrukturen kan vara svårt att 
förstå både sin egen roll samt kollegornas roll i organisationens helhet. En möjlig 
lösning på detta ges i teorin av Carrucci (2018) som beskriver att organisationer bör 
kommunicera tydliga arbetsbeskrivningar och ansvarsområden till den nya 
medarbetaren tidigt i introduktionsprocessen.  
 
Det som framkommer tydligast under intervjuerna är således bristen på inblick i 
strukturen och de olika avdelningarnas arbete. Vi tänker att enheten eventuellt bör 
förenkla denna förståelse för organisationsstrukturen hos den nya medarbetaren redan i 
introduktionsprocessen. Denna ökade förståelse kan ges genom att i början av 
introduktionen förmedla mer övergripande information om organisationskontexten och 
dess struktur. Detta speciellt gällande hur det är att arbeta inom en offentlig verksamhet 
styrt av ett politiskt uppdrag, vilket är något som inte alla är vana vid. För att ge denna 
övergripande kontext kan enheten använda sig av filmer eller PowerPoint-
presentationer. I samband med detta kan även information om vad olika avdelningar 
arbetar med inom organisationen förmedlas. Vi rekommenderar dock att enheten bör ha 
Harpelund et als. (2019) kritik i åtanke, detta innebär att enheten bör koppla eventuella 
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presentationer och filmer direkt till den nya medarbetaren och dennes roll inom 
organisationen. Vidare gällande rollförståelse tänker vi att enheten, som Carucci (2018) 
nämner, bör kommunicera arbetsbeskrivningar, ansvarsområden och den nya 
medarbetarens roll till medarbetaren i ett så tidigt skede som möjligt. Detta kan göras 
genom att förtydliga rollen redan i jobbannonsens utformning, under intervjun, vid den 
första arbetsdagen samt kontinuerligt vidare under introduktionsprocessen. Vi tror att en 
större förståelse för strukturen är gynnsamt för organisationen som helhet. 

5.3.2 Förståelse för organisationens och enhetens kultur  
I denna fallstudie utgår analysen av organisationskulturen från ett symboliskt-tolkande 
perspektiv som beskrivet av Hatch (2002), vilket innehar ett socialkonstruktivistiskt 
synsätt. Det framkommer här att det, till skillnad från strukturen, är människorna som i 
högre grad socialt konstruerar och påverkar kulturen på enheten och inte tvärtom. 
Vidare, medan strukturen handlar om organisationens uppbyggnad, handlar kulturen om 
organisationens sociala aspekter, vilka ofta är omedvetna och icke direkt observerbara 
(French et al. 2015). På grund av detta är organisationskulturen ett mer abstrakt och 
svårfångat begrepp (French et al. 2015; Harpelund et al. 2019; Schein 2010). Detta är 
något som bekräftas av intervjupersonerna där den övergripande organisationskulturen 
beskrivs som abstrakt och svårförstådd. Detta trots att den övergripande kulturen för 
organisationen finnas tydligt uttalad genom utarbetade värdegrunder samt en 
verksamhetsidé från staden. Även i checklistan finns punkter som kan relateras till den 
övergripande organisationskulturen. Intervjupersonerna beskriver vidare denna 
organisationskultur som svår att översätta i praktiken. Vidare menar intervjupersonerna 
att det är fina ord men ställer sig frågande till deras praktiska innebörd och hur de ska 
arbeta med dessa rent konkret inom enheten.  
 
Vi kan således konstatera att den övergripande organisationskulturen, så som den är 
beskriven på papper med värdegrunder och verksamhetsidé, är tydligt uttalad. Trots 
detta är intervjupersonernas erfarenheter av kulturen att denna är mycket abstrakt. Detta 
är kanske inte så ovanligt då många forskare menar att detta är ett mycket svårfångat 
begrepp. På grund av detta kan vi konstatera att det finns vissa svårigheter för enheten 
att aktivt arbeta med kulturen. Det behövs således en större förståelse för 
organisationskulturen och en större tydlighet i hur denna ska arbetas med i praktiken.  
 
I samband med detta menar intervjupersonerna att enheten eftersträvar en gemensam 
organisationskultur. Dock betonas även att det finns medvetenhet i att människor 
fungerar olika och att organisationskulturen därav är svår att styra. De menar att 
budskap och förväntningar om organisationskultur kan förmedlas, men det är inte alltid 
dessa efterföljs. En möjlig anledning till detta kan kopplas till det som i teorin benämns 
som subkulturer (van Maanen och Barley 1985; Hatch 2002). Intervjupersonerna menar 
att det är svårt att, i en så stor organisation, endast ha en övergripande 
organisationskultur och att det inom organisationen därav uppstått ett flertal olika 
småkulturer. Detta är något som även nämns av Forslund (2013) som menar att det är 
omdiskuterat av forskare huruvida en organisation består av en homogen kultur eller 
flera mindre subkulturer, där det senare är mer troligt. I intervjuerna beskrivs det att 
enheten har en egen kultur och att denna egna kultur i sin tur dessutom består av ett 
antal ännu mindre småkulturer. Dessa småkulturer beskrivs gå ända ner till att olika 
medarbetare har en viss kultur inne på sina kontorsrum. Vidare finns det flera 
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förklaringar kring varför dessa subkulturer kan uppstå. En förklaring av Hatch (2002) 
inbegriper aspekter som det sociala samspelet mellan organisationsmedlemmarna och 
arbetsplatsens utformning. French et al. (2015) diskuterar personliga aspekter som 
medarbetares utbildningsbakgrund och yrkesidentitet. Forslund (2013) skriver vidare 
om arbetsfördelningen av olika arbetsuppgifter på skilda avdelningar inom 
organisationen. Även detta är något som bekräftas av intervjupersonerna som nämner att 
de mindre småkulturerna inom enheten kan bero på att denna består av två olika 
sektioner med olika arbetsuppgifter och olika chefer. Det nämns även att medarbetarnas 
arbetsbakgrund kan påverka kulturen. Vidare beskrivs ett konkret exempel gällande att 
den ena sektionen på enheten har en väldigt öppen atmosfär med rå humor då många av 
medarbetarna kommer från byggbranschen. Detta speglar det konkreta exempel som ges 
av Forslund (2013) där det beskrivs att exempelvis ekonomiavdelningen kan utveckla 
en viss kultur med ett visst språk och ritualer som skiljer sig från 
kommunikationsavdelningens. En annan anledning till att subkulturer kan uppstå är 
enligt Nilsson et al. (2018) att introduktionsprocessen sker på olika avdelningar inom 
organisationen. Den nya medarbetaren anpassas då till denna subkultur snarare än till 
den övergripande organisationskulturen. Detta kan leda till att medarbetaren får 
förståelse för och känner sig som en del av kulturen på sin specifika avdelning, men 
som en främling i relation till den generella organisationskulturen. Vi ser att detta har en 
stark koppling till den studerade enheten där ovan scenario är just det som sker.  
 
Vi kan således se att intervjupersonerna i stor mån bekräftar det som teorin diskuterar 
gällande organisationskultur och subkulturer. Det är svårt, när organisationskultur är ett 
så pass abstrakt och svårfångat koncept, att förmedla denna på ett sätt som gör att den 
efterlevs och genomsyrar hela organisationen. Detta speciellt i en större organisation, 
som påvisat ovan. Med tanke på att enheten befinner sig i en stor komplex 
organisationsstruktur och en abstrakt svårförstådd organisationskultur, är det förståeligt 
att denna kultur ter sig svår att förmedla och styra inom organisationen som helhet. Det 
faller sig vidare ganska naturligt att det, på grund av detta, även utvecklas många 
mindre subkulturer. Vidare ser vi gällande hur subkulturer kan uppstå att 
intervjupersonerna även här bekräftar det som teorin beskriver. Både aspekter som 
socialt samspel, organisationens utformning och struktur, utbildningsbakgrund, 
yrkesidentitet, arbetsfördelning, geografiskt avstånd mellan avdelningar och 
genomförande av introduktionen konstateras i empirin påverka att subkulturer uppstår.  
 
I relation till onboarding är, enligt Bauer och Erdogan (2011), förståelse för 
organisationskulturen en viktig nyckelaspekt. Studier visar en stark relation mellan hur 
nya medarbetare anpassar sig till organisationen och förståelse för organisationens 
kultur. Detta leder i sin tur till högre organisatoriskt engagemang. Det uttrycks i 
intervjuerna en önskan om att få bättre förståelse för den övergripande 
organisationskulturen. Detta diskuteras specifikt i relation till hur förmedling av 
förståelsen för kulturen ska arbetas med under introduktionen. Det framkommer här 
olika sätt de ansvariga arbetar med detta. Det nämns att kulturen och vad som förväntas 
av den nya medarbetaren förmedlas redan i jobbannonser, under anställningsintervjun 
samt genom enhetens introduktionspärm. Detta kan kopplas till det Yukl (2013) 
beskriver om att organisationskulturen fungerar som en hjälp för medarbetaren att förstå 
organisationen och dess förväntningar på ens organisatoriska roll. 
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Det står således klart att det behövs en större förståelse för den övergripande 
organisationskulturen, specifikt för hur denna kan arbetas med under 
introduktionsprocessen. Vi tänker, som Harpelund et al. (2019) nämner, att det är av 
stor vikt vem som kommunicerar organisationens vision till den nya medarbetaren. 
Därför kan det vara bra om enheten kommunicerar kulturen genom en högre chef inom 
enheten. Detta visar att visionen är en del av något större och sträcker sig längre än till 
enbart den egna specifika avdelningen. Vi menar även att kollegornas roll för 
anpassningen till den nya organisationen vid onboarding är av stor betydelse. Något 
som vi därav tänker kan vara gynnsamt för organisationen i stort är att arbeta mer med 
den sociala integreringen för hela organisationen.  
 
För att vidare skapa förståelse för organisationens och enhetens kultur kan Scheins 
(2010) modell av tre kulturella nivåer användas. Den första nivån, Artefakter, kan för 
enheten kopplas till den fysiska komplexa organisationsstrukturen. Gällande symboler 
och kläder är detta inte så framträdande i en offentlig förvaltning som inom exempelvis 
privata företag. Vidare i relation till beteende och språk kan detta exempelvis kopplas 
till intervjuerna där det beskrivs att medarbetarnas arbetsbakgrund inom byggbranschen 
kan påverka kulturen. Den andra nivån, Värderingar och normer, kan tydligt kopplas 
till både intervjuerna och dokumentet där det framkommer att den övergripande 
organisationskulturen för staden är tydligt uttalad med en gemensam värdegrund och 
verksamhetsidé. Denna kulturella nivå kan vidare mer konkret exemplifieras i relation 
till enhetens subkultur, vilken beskrivs bestå av en öppen, välkomnande, samverkande 
samt hjälpsam atmosfär. Vi ser även att intervjuerna kan kopplas till det Schein (2010) 
menar gällande att de värderingar och normer som formuleras av organisationens ledare 
inte alltid är de som återfinns längre ner i organisationen. Vi tänker att eftersom den 
övergripande kulturen för organisationen upplevs som abstrakt är det möjligtvis så att 
denna ännu inte blivit delade värderingar och normer, då medarbetarna inte känner att 
de kan översätta dem i praktiken. Dock har den egna subkulturen på enheten istället 
slagit rot och blivit de värderingar och normer som enheten tagit fasta på. Vidare 
gällande den tredje nivån, Grundläggande uppfattningar och antaganden, kan denna 
kopplas till det Hatch (2002) beskriver gällande att organisationskulturen med det 
symboliskt-tolkande perspektivet kan beskrivas som en livsstil inom organisationen. 
Som påvisat ovan är detta inte något som verkar ha skett angående den övergripande 
organisationskulturen. Dock kan vi se att enhetens subkultur har kommit att bli en del 
av denna djupare kulturella nivå. Detta då samtliga intervjupersoner nämner mycket 
liknande uppfattningar och antaganden kring enhetens egna kultur, vilka således kan 
anses som förgivettagna inom enheten.   

5.4 Lärande under introduktionsprocessen 
I denna fallstudie utgör det sociala lärandet och Illeris (2015) syn på lärande och dess 
samspelsdimension huvudfokus för analysen. I den första underrubriken kommer dock 
det mer informationsgivande lärandet under enhetens introduktionsprocess 
inledningsvis att lyftas, varav det sociala lärandet behandlas under den andra 
underrubriken. I denna diskuteras även olika former av socialt lärande (situerat, 
kollektivt, kollaborativ och informellt) i relation till fadderskap samt socialisation.  



 43 

5.4.1 Informationsgivande lärande  
Det framkommer av både checklistan och intervjuerna att utbildningarna under 
introduktionen är relativt övergripande. De fungerar som korta informationsgivande 
genomgångar i olika interna digitala system. Det viktiga med dessa anses vara att de nya 
medarbetarna får en övergripande insyn. I takt med att de börjar arbeta lär de sig sedan 
dessa system mer detaljerat efterhand. Detta kan kopplas till det som Klein et al. (2015) 
beskriver som fördelaktigt gällande att ge mer övergripande information i början, för att 
sedan ge mer detaljerad. Det anses vidare av vikt att den nya medarbetaren får 
information om vart denne kan vända sig gällande olika frågor. I intervjuerna nämns en 
introduktionspärm som ett konkret exempel på var denna information kan återfinnas. 
Utbildningar under introduktionen kan vidare kopplas till det formella lärandet som 
Ellström (2011) och Eraut (2010) nämner. Det formella lärandet består av planerade 
utbildningsinsatser, så som de informationsgivande genomgångar som ges vid 
introduktionen. Marsick och Watkins (2018) samt Sharma och Goyal (2021) nämner 
dock vidare att större möjligheter för att främja det informella lärandet i organisationer 
bör ges i kontrast till det formella så kallade traditionella klassrumslärandet. Vi upplever 
att de utbildningar enheten beskriver inte är tillräckligt formella i sin karaktär för att 
utgöra ett traditionellt klassrumslärande. Istället är de en form av informationsgivande 
genomgångar, snarare än klassiska utbildningar. Det ges därav mer utrymme för det 
sociala och informella lärandet så som det rekommenderas i teorin.  

Det framkommer även i intervjuerna, i samband med diskussioner om utbildningar, att 
det finns ett allmänt antagande inom enheten om att medarbetarna besitter bättre 
grundkunskaper i IT. Det nämns därav att det hade behövts genomgångar i 
grundläggande IT-kunskaper innan andra utbildningar ges. Detta tycker vi är ett bra 
förslag som definitivt borde lyftas för att medarbetarna ska kunna få så mycket som 
möjlig ut av de utbildningar som erbjuds. Under intervjuerna nämns det vidare, i 
relation till tidsbrist och mängden av information som ska ges, att det finns önskemål 
om att använda korta informationsfilmer under introduktionen i utbildningssyfte. Detta 
kan kopplas till det som Harpelund et al. (2019) beskriver gällande att organisationer 
kan använda digitala informationsgivande videoklipp under onboarding för att främja 
det organisatoriska lärandet. I dessa kan en presentation av exempelvis organisationens 
funktion, struktur eller kultur förmedlas och även följas upp med ett test.  
 
Ovan tänker vi är en bra idé som kan förbättra utbildningarna och lärandet under 
introduktionsprocessen på enheten. Detta inte bara i relation till utbildningarna utan 
även gällande lärande av andra aspekter som organisationens struktur och kultur. Vi 
tänker vidare att detta görs bäst på det sätt som French et al (2015) beskriver: kort och 
väl utformat, där medarbetaren får tänka och analysera. De får gärna således vara 
engagerande för medarbetaren så att denne inte endast läser eller tittar på långrandiga 
föredrag. Vi är dock eniga med Harpelund et als. (2019) kritik mot att dessa digitala 
metoder för lärande används innan den nya medarbetaren börjar. Vi menar att detta 
därav inte bör göras förrän introduktionen faktiskt påbörjats. Vi tänker vidare att det 
även hade varit givande för organisationen att även möjliggöra lärande via en digital 
plattform för den nya medarbetaren så som Graybill et al. (2013) skriver om. Denna 
plattform kan innehålla informationsgivande dokument om exempelvis organisationens 
interna digitala system, historia, kultur, struktur, policies och liknande. Detta, menar vi, 
kan förbättra tidsaspekten för introduktionen och främja det organisatoriska lärandet.  
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5.4.2 Socialt lärande och socialisation  
Under intervjuerna framkommer det att enheten använder faddrar bestående av erfarna 
medarbetare. Enheten använder även andra medarbetare, så kallade nyckelpersoner, som 
hjälper till med upplärning genom att visa olika arbetsuppgifter inom deras specifika 
kompetensområde. Användandet av nyckelpersoner kan kopplas till Antonacopoulous 
och Güttels (2010) tankar om att mentorskap bidrar till att ge en unik förståelse för olika 
arbetsuppgifter. Vidare kan enhetens sätt att använda mer erfarna medarbetare som 
faddrar relateras till Rollag et als. (2005) relationella perspektiv. I detta är det viktigt att 
särskilt överväga vem den nya medarbetaren lär känna. Detta är något som enheten 
arbetar mycket med, då fokus ligger på att den nya medarbetaren alltid ska ha någon att 
vända sig till för olika frågor. Under intervjuerna framkommer att de ansvariga 
förväntar att huvudfaddrarna ska lära ut kunskaper och erfarenheter till nya 
medarbetare. De anses vara en mycket viktig del av introduktionen, tanken är att de ska 
bidra dels till inlärningen och dels till välkomnandet av den nya medarbetaren. Detta 
liknar Antonacopoulous och Güttels (2010), Bauers och Erdogans (2011) samt 
Harpelund et als. (2019) tankar om att mentorskap bidrar till anpassning och 
integrationen av den nya medarbetaren. Detta kan vidare även kopplas till det som 
kallas socialisation och organisationssocialisation. Antonacopoulou och Güttel 2010 
samt Nilsson et al. (2018) menar att detta är en lärprocess med socialisationsaktörer som 
aktivt deltar i och har inflytande över det den nya medarbetaren ska lära sig. Vidare 
nämner Bauer och Erdogan (2011) samt Nilsson et al. (2018) att en lyckad 
organisationssocialisation utgörs av att den nya medarbetaren går från att vara en 
“outsider” till att istället vara en “insider”. Därigenom blir medarbetaren en fullvärdig 
medlem av organisationen. Detta är vad som sker i enhetens introduktion genom 
fadderskapet som vald socialisationsmetod.  Synen de ansvariga inom enheten har 
gällande fadderskapet stämmer således överens med teorin.  
 
Vi anser således att enheten använder fadderskap på det sätt som ofta beskrivs som 
fördelaktigt i teorin. Detta då enheten använder detta för att effektivisera den nya 
medarbetarens introduktion och socialisationsprocess. Vi anser vidare att det är 
intressant att enheten förutom faddrar även har nyckelpersoner som lär ut inom deras 
specifika kompetensområden. Vi tänker att det är en fördel att använda sig av flera 
personer då det leder till en ännu större social integrering och socialisation inom 
enheten. Fadderskapet inom enheten gör att de även arbetar med det relationella 
perspektivet där de vill bygga relationer mellan medarbetarna. Faddrarna kan vidare ses 
som en form av socialisationsaktörer som aktivt deltar i introduktionen av den nya 
medarbetaren och dennes lärande. På detta sätt socialiseras den nya medarbetaren in i 
enheten och går därmed från “outsider” till “insider”, och blir en medlem av enheten i 
fråga. Vi menar att fadderskapet och socialisationen på därmed fungerar väl inom 
enheten. Dock undrar vi om denna insocialisation kanske inte fungerar lika väl för den 
övergripande organisationen. Detta med tanke på att intervjuerna har visat att 
förståelsen för organisationen som helhet (dess struktur, kultur, kommunikation mellan 
avdelningar samt social integration) inte verkar vara fullt fungerande. En möjlig lösning 
för detta är att organisationen kan börja att använda faddrar från olika avdelningar inom 
hela organisationen för att främja denna socialisation och förståelse för organisationens 
helhet.    
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Vidare kan fadderskapet relateras till det sociala lärandet och samspelsdimension som 
Illeris (2015) diskuterar. Enhetens syn på vad fadderskapet innebär kan, inom detta 
sociala lärande, kopplas till Banduras (se French et al. 2015 samt Illeris, 2015) tankar 
om modellering. Ett sätt detta visar sig genom är att en av intervjupersonerna nämner 
särskilt att denna önskar att faddern lär ut det som de ansvariga anser vara viktigast. 
Detta, menar vi, visar att intervjupersonerna tänker att den nya medarbetaren kommer 
att observera, imitera och lära sig fadderns beteende. Andra former av lärande som kan 
kopplas till Illeris (2015) samspelsdimension, gällande främst samspelet med 
omvärlden, är det situerade lärandet. I relation till det situerade lärande befinner sig 
organisationen i en specifik social och samhällelig kontext som påverkar enhetens 
funktion och det lärande som därav krävs. För vår valda organisation och enhet är denna 
särskilt påverkad av det politiska klimatet i samhället. Detta på grund av att det är en 
offentlig förvaltning varav uppdraget är politiskt styrt. Vidare har enheten en egen 
introduktionsprocess, där lärandet således blir situerat till den specifika enheten inom 
den större organisationen. Andra former av lärande som kan kopplas till Illeris (2015) 
samspelsdimension, gällande främst det sociala samspelet med andra människor, är det 
kollektiva lärandet. I detta lärande lyfter Granberg och Ohlsson (2005) särskilt 
betydelsen av att lära sig från sina kollegor. Genom användning av fadderskapet under 
introduktionen kan enheten anses ha en hög grad av kollektivt lärande. Den låter de nya 
medarbetarna och faddrar lära sig tillsammans genom att hantera, tolka och lösa 
arbetsuppgifter gemensamt. Detta skapar en kollektiv förståelse för enhetens arbete. 
Vidare, till skillnad från det formella lärandet som diskuteras i ovan avsnitt, är det 
istället det informella lärandet som kan relateras till enhetens fadderskap och det sociala 
lärandet i Illeris (2015) samspelsdimension. Sharma och Goyal (2021) menar att 
fadderskap kan ses som en typ av informellt lärande och att detta effektivt kan bidra till 
lärandet för den nya medarbetaren. Det informella lärandet är något som används flitigt 
inom enheten och intervjupersonerna menar att detta främjar lärandet hos den nya 
medarbetaren. 

Vi tänker att detta visar att de ansvariga inom enheten har en stor tilltro till det sociala 
lärandet och fadderskapets effekter vid introduktionen. Vidare kan vi se att alla de olika 
formerna av lärande (situerat, kollektivt och informellt) på ett produktivt sätt används i 
relation till detta fadderskap. Enheten följer således även Marsick och Watkins (2018) 
tankar då det informella lärandet, i form av bland annat fadderskap, får ta större plats än 
formella utbildningar.  

Vidare betonar Harpelund et al. (2019) vikten av att organisationer erbjuder sina 
mentorer träning i mentorskapet och diskuterar ett exempel där en organisation har 
sänkt produktivitetskraven på sina mentorer. Detta då mentorskapet kräver mycket tid 
och energi vilket tar tid från det vanliga arbetet. Vid en jämförelse med den studerade 
enheten framgår att denna inte arbetar enligt detta synsätt. Enheten ger ingen träning till 
faddrarna och det förekommer inga diskussioner om vad som krävs från faddern i form 
av den extra tid och energi vilken investeras i uppdraget. Det är intressant att en av 
intervjupersonerna nämner egenskaper denna önskar hos faddrarna men att det inte 
erbjuds någon träning eller information för faddrarna i detta. Istället framgår det att 
detta är något som faddrarna bör besitta i sig själva som redan existerande 
personlighetsdrag.  
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Gällande Harpelund et als. (2019) tankar ovan menar vi att enheten behöver reflektera 
över sin fadderskapsprocess. Upplärning av nya medarbetare är något som enheten 
värderar högt (i form av bland annat fadderskap). Därför ställer vi oss frågan varför det 
inte anses vara lika viktigt att faddrarna erbjuds upplärning och träning i hur de ska 
hantera sitt fadderskap på bästa sätt. Detta går vidare att koppla till Banduras (se French 
et al. 2015, Illeris 2015) tankar om modellering. Vi tänker att om faddrarna inte har fått 
någon träning finns en risk att de lär ut oönskade beteenden. Vidare under intervjuerna 
diskuterades det att tiden inte alltid räcker till och att det förekommer en del 
stressmoment i introduktionen. Intervjupersonerna sätter inte detta i relation till 
fadderskapet, en anledning kan tänkas vara att de själva sällan agerar faddrar. Vi undrar 
om de medarbetare som får fadderuppdraget känner en viss stress kring detta. Eftersom 
det ofta är samma personer som är faddrar och det även sker med viss regelbundenhet 
kanske det kan upplevas vara påfrestande. Då vi inte har intervjuat alla faddrar inom 
enheten kan vi inte veta med säkerhet om så är fallet, det kan dock vara nyttigt för 
enheten att reflektera kring detta. En lösning menar vi kan vara att tillfälligt sänka 
kraven på faddrarna i deras ordinarie arbetsuppgifter, samt ha större variation kring vem 
som tar sig an uppdraget.   

5.4.3 Avstämning, feedback, uppföljning och utvärdering  
Även avstämning och uppföljning av introduktionsprocessen ser vi som ett lärande i sig. 
Detta i form av ett lärande om hur introduktionen går under processen (genom 
kontinuerliga avstämningar med feedback), samt ett lärande om hur introduktionen har 
gått (genom uppföljning och utvärdering). Carruci (2018) menar att det under 
introduktionen är viktigt med regelbundna veckovisa avstämningar, vilka bidrar till att 
den nya medarbetaren snabbare blir produktiv i sin roll. I enhetens checklista finns 
punkter gällande dessa avstämningar och att de ska genomföras under processens gång. 
Under intervjuerna framkommer dock att de ansvariga har olika sätt att arbeta med och 
genomföra dessa. Detta visar en viss oklarhet och obalans gällande avstämningarna. I 
samband med detta lyfts även att det är viktigt att reflektera över introduktionen. Det 
nämns dock att de ansvariga inte samtalar om avstämningarna utan de genomför dem 
utan större reflektion. Det framgår även av intervjuerna att arbetet på enheten ofta är 
intensivt och att det därmed inte alltid finns tid att genomföra avstämningar under 
introduktionens gång. På grund av denna tidsbrist är det dock inte förvånande att de 
ansvariga inte har särskilt mycket tid att reflektera över avstämningarna. 
 
Då arbetssätten gällande avstämningar skiljer sig åt mellan de ansvariga menar vi att det 
vore av fördel för enheten att arbeta fram en gemensam praxis. Detta kan minska den 
obalans och oklarhet som råder. En tanke vi har om hur detta skulle kunna genomföras 
är att de ansvariga tillsammans bör reflektera över hur avstämningarna ska gå till. 
Exempelvis kan de, under dessa avstämningar, använda sig av feedback så som det 
beskrivs av French et al. (2015). Vidare menar vi att de ansvariga bör tänka på hur de 
uttrycker denna feedback då det är viktigt att, som diskuterat av Forslund (2013) samt 
Engström och Lundin (2018), vara konstruktiv och öppen i konversationerna. En sådan 
inställning leder generellt till att feedbacken blir så givande som möjligt. Vi menar även 
att den metod gällande feedforward, som Budworth et al (2019) diskuterar, kan 
användas vid dessa avstämningar som ett komplement till den mer traditionella 
feedbacken. Således kan de ansvariga förbättra dessa avstämningar genom att komma 
fram till en gemensam praxis, samt använda sig av både feedback och feedforward (för 
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att ge en helhetsbild bakåt samt framåt) under dessa möten. Med tanke på den nämnda 
tidsbristen och intensiteten under introduktionsprocessen tänker vi att enheten även kan 
inspireras av Bauer och Erdogans (2011) tankar om att medarbetaren själv aktivt kan 
söka feedback. Detta genom att uppmuntra medarbetaren att söka feedback från sin chef 
istället för att vänta på att chefen ska få tid till att kunna ge denna feedback. Detta menar 
vi bidrar till ett samarbete mellan både medarbetarna och de ansvariga i att främja en 
arbetsplats med reflektion och regelbundna avstämningar.  
 
Vidare är det även viktigt med uppföljning och utvärdering av en avslutad 
introduktionsprocess. Eklöf och Hallén (2018) menar att dessa utvärderingar är mycket 
betydelsefulla och bidrar till en förståelse för vad som fungerar och inte fungerar i 
processen. De konstaterar att utvärderingarna är ett måste för att organisationen ska 
kunna bli välfungerande, detta då de mäter aspekter av introduktionen för att se vad som 
faktiskt ger effekt. Graybill et. al (2013) diskuterar att organisationer kan be om 
feedback från de anställda i exempelvis enskilda samtal. I enhetens checklista nämns en 
form av utvärdering gällande att det ska bokas in ett avstämningsmöte för diskussion 
kring introduktionen efter denna är avslutad. Under intervjuerna framkommer det dock 
att intervjupersonerna inte riktigt vet hur utvärderingen för introduktionsprocessen 
hanteras. Det nämns även att det, om det utförs, är HR-avdelningen som tar initiativ till 
sådant.  
 
Det framkommer således att utvärderingar i regel inte är något som enheten 
utför.  Intervjupersonerna menar istället att det, om de utförs, är HR-avdelningen som 
sköter detta. Denna brist i kommunikationen kring ansvarsområden kan kopplas till 
diskussionen som fördes ovan gällande den komplexa organisationsstrukturen och de 
kommunikations- samt samordningssvårigheter som denna medför. Vi tänker därav att 
utvärderingar är en möjlig utvecklingsmöjlighet. Detta kan bidra till en bättre förståelse 
för vad som fungerar och vad som inte fungerar samt leda till en förbättring inom dessa 
områden. I dessa utvärderingar kan olika aspekter av introduktionen mätas för att se vad 
som faktiskt ger effekt. Således kan många av de delar som tagits upp i ovan olika 
avsnitt gällande utformning av introduktionsprocessen, förståelse för struktur och kultur 
samt lärande och socialisation mätas under en sådan utvärdering. På så sätt kan de olika 
delarna i introduktionsprocessen förbättras och vidareutvecklas.  
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6. Avslutande reflektioner   
Vårt syfte med denna studie har varit att beskriva och analysera hur ansvariga, på en 
enhet inom offentlig förvaltning, arbetar med enhetens introduktionsprocess samt att 
diskutera potentiella utvecklingsmöjligheter. Genom insamlandet av empirin, i form av 
intervjuer och dokument, har vi fått en förståelse för den studerade enhetens 
introduktion. Denna process är strukturerad, följer en checklista och pågår en längre tid. 
Enheten anser att välkomnandet är särskilt viktigt och arbetar aktivt med detta. 
Välkomnandet är därav den del av introduktionen som både enheten och vi anser vara 
mest välfungerande. Även fadderskapet fungerar väl och de ansvariga har en stor tilltro 
till detta som en metod för socialt lärande och integrering. Fadderskapet faller inom det 
informella lärandet, vilket inom enheten används i högre utsträckning än det formella. 
Även formellt lärande förekommer i viss mån, genom informationsgivande 
genomgångar i digitala system, vilka även anses fungera bra. 
 
Överlag är således enhetens introduktionsprocess relativt välfungerande, dock finns det 
några delar som bör utvecklas vidare. En av dessa utvecklingsmöjligheter berör 
introduktionens utformning. Det finns en viss motsättning i att introduktionen ges under 
en lång tidsperiod men samtidigt upplevs vara intensiv. Genom vår analys framkommer 
det att detta beror på hur utformningen av introduktionen ser ut, snarare än tidsspannet. 
Vidare är det tydligt att de praktiska förberedelserna i form av IT-aspekter inte fungerar 
som de bör. Det framkommer även att introduktionen behöver erbjuda en större 
förståelse för organisationens struktur och kultur. Slutligen visar intervjuerna att de 
ansvariga, då tiden inte alltid räcker till, har olika sätt att arbeta med avstämningar under 
introduktionen. I samband med detta framkommer att inga utvärderingar av 
introduktionen görs av enheten och det är oklart om HR utför dessa. Utifrån dessa 
punkter presenteras nedan förslag till utvecklingsmöjligheter: 
 

- För att förbättra utformningen kan “checklista-mentaliteten” frångås. 
- En möjlig lösning gällande IT-förberedelserna är att en medarbetare från IT-

avdelningen kommer till enheten och förbereder på plats. Detta kan även leda till 
att kommunikationen och samarbetet mellan avdelningarna blir mer effektivt. En 
rekommendation är även att enheten kommunicerar detta till förvaltningen, 
vilket kan leda till bättre förståelse och vidtagna åtgärder.  

- Förståelse för organisationens struktur och kultur kan främjas genom olika 
informationsgivande filmer och presentationer, vilka bör kopplas till den nya 
medarbetarens roll inom organisationen. Kulturen kan även förmedlas genom att 
en högre chef uttrycker organisationens övergripande vision.  

- Utbildningar i IT-kunskaper bör ges innan genomgångar i digitala system sker.  
- Faddrarna kan med fördel erbjudas träning inför uppdraget. Vidare kan kraven 

på faddrarnas ordinarie arbetsuppgifter tillfälligt sänkas, och en större variation 
gällande vem som tar sig an uppdraget rekommenderas.  

- Gällande avstämningar är det till en fördel att enheten arbetar fram en gemensam 
praxis. Vidare kan enheten använda en kombination av feedback samt 
feedforward, och medarbetarna kan uppmuntras till att aktivt söka feedback.  

- Enheten bör kommunicera med HR gällande utvärdering. Dessa bör sedan 
genomföras regelbundet för att förbättra enhetens introduktionsprocess. 
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Ovan förslag är de delar som varit mest framträdande i vår analys. Vi har valt att belysa 
de utvecklingsmöjligheter vi anser vara särskilt viktiga, resterande förslag återfinns i 
analys och diskussion (avsnitt 5). Vår förhoppning är att de ansvariga kan använda sig 
av vårt arbete för att fortsätta vidareutveckla och förbättra sitt arbete med enhetens 
introduktionsprocess. En förbättrad introduktion kan innebära stora fördelar. Detta i 
form av bland annat förbättringar inom de områden som studien behandlat gällande 
organisationsstruktur och kultur samt lärande och socialisation. I längden kan det även 
ge fördelar som lägre personalomsättning och kostnader för organisationen samt ökad 
trivsel, kompetens och social integration för nya medarbetare. Det är således gynnsamt 
både för den nya medarbetaren och organisationen i sin helhet.  

6.1 Förslag till vidare forskning  
En naturlig väg för utveckling av denna fallstudie skulle kunna vara att skifta perspektiv 
från de ansvarigas till ett medarbetarperspektiv. Detta genom att studera medarbetarnas 
erfarenheter av introduktionsprocessen inom enheten. Möjligtvis skulle dessa olika 
erfarenheter sedan även kunna jämföras och bidra till en intressant analys med insikter 
från olika perspektiv. I detta skulle även observationer kunna läggas till som metod för 
att ge en ännu mer ingående inblick i hur introduktionen ser ut. En observation av 
exempelvis den första dagen skulle här kunna vara givande. En annan väg att gå skulle 
vidare kunna vara att använda sig av en mixed method approach där både intervjuer och 
enkäter genomförs för att ge en bredare bild av arbetet med introduktionsprocessen. Det 
skulle även vara intressant att studera den gemensamma introduktionsprocess som HR-
avdelningen ansvarar för gällande hela förvaltningen. En annan aspekt som skulle kunna 
lyftas in är rekryteringsprocessen och dess samband med introduktionsprocessen då 
dessa är tydligt sammanlänkade. Vidare behövs det alltid fortsatt forskning inom 
området onboarding överlag, då en välfungerande onboardingprocess är en så viktig del 
både för organisationen, de ansvariga och dess medarbetare.  
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Bilagor   

Bilaga 1: Missivbrev  
 
Hej, 
 
Vi heter Paulina Andell och Alexandra Anderlund och studerar nu det sista året på 
kandidatprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor, med inriktning på 
arbetslivspedagogik, vid Lund Universitet. Vi kommer, nu under hösten 2021, att skriva 
vår kandidatuppsats med inriktning på området introduktionsprocess för medarbetare i 
organisationer. Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera 
introduktionsprocessen på er enhet samt hur den skulle kunna vidareutvecklas.  
 
Vi har med hjälp av enhetschefen XX valt ut er att delta i studien. Vi är glada att höra 
att ni gärna ställer upp på en intervju, det är vi mycket tacksamma för! Vi räknar med att 
intervjun kommer att ta cirka 30 - 60 minuter och den kommer att ske digitalt via 
Microsoft Teams (eller annan digital plattform om ni önskar). Intervjun kommer att, 
med er tillåtelse, spelas in. Detta för att underlätta transkribering och arbetsprocess för 
studien. Denna inspelning kommer endast att användas under skrivandet av 
kandidatuppsatsen och kommer sedan att raderas. Studien kommer vidare att utgå från 
forskningsetiska principer. Informationen från intervjun kommer därav att behandlas 
konfidentiellt varav specifik information gällande organisationen och dess deltagare 
kommer att pseudonymiseras. Det är självklart frivilligt att vara med i studien och du 
som deltagare väljer själv vilka frågor du vill svara på och kan avsluta ditt deltagande 
om så önskas.  
 
Återigen tack för att ni vill ställa upp som intervjupersoner! Vi kommer att kontakta er 
över e-post för att boka in intervjun. Intervjuerna kommer troligen att hållas kring v.45 - 
v.46, beroende på er tillgänglighet, och vi kommer att kontakta er snart för att boka in 
dessa. Om ni har några frågor får ni gärna kontakta oss enligt nedan. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Paulina Andell                         Alexandra Anderlund  
……………………….                        …………………….. 
…………………                                                           …………….  . 
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Bilaga 2: Intervjuguide, enhetschef organisationskontext 
 
Före intervjun börjar: 
 

• Presentera oss själva  
• Studiens syfte 
• Etiska principer 

- Samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
- Inspelning  

 
Organisationskontext: 
 
 

• Kan du berätta om hur organisationen är uppbyggd, från förvaltningen till er 
enhet? (Ex. organisationsschema) 

• Hur många olika chefer och nivåer finns det inom förvaltningen respektive 
enheten?  

• Hur många anställda arbetar på förvaltningen respektive enheten?  
• Hur länge har förvaltningen respektive enheten funnits?  
• Hur ser organisationskulturen ut på enheten?  

(Ex. värdegrunder, mål, verksamhetsidé, sociala aktiviteter, samhörighet) 
• Vad arbetar ni med inom förvaltningen? 
• Vad arbetar ni med inom enheten?  

o Kan du ge lite allmän information om de anställda i form av vilka: 
- Avdelningar som finns inom enheten? 
- Yrkesroller som finns inom enheten? 
- Arbetsuppgifter anställda har inom enheten) 

o Hur är arbetet med introduktionsprocessen organiserat på enheten?  
- Hur är introduktionsprocessen praktiskt utformad?  

(Moment, innehåll, tidsperiod) 
- Vilka är ansvariga för introduktionsprocessen och hur är arbetet 

fördelat mellan dessa personer? 
- Har ni utbildningar under introduktionsprocessen? Om så är 

fallet, berätta lite om hur dessa ser ut.  
- Hur inkluderas organisationskulturen i introduktionsprocessen?  

(Välkomnande, mål, värdegrunder) 
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Bilaga 3: Intervjuguide, ansvariga introduktionsprocessen 
 
 
Före intervjun börjar: 
 

• Presentera oss själva  
• Studiens syfte 
• Etiska principer 

• Samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
• Inspelning  

 
Bakgrund:  
 

• Skulle du kunna berätta lite om din nuvarande roll och arbetsuppgifter?  
• Hur länge har du varit anställd inom enheten? 

 
 
Tema 1: Enhetens introduktionsprocess idag 
 
Beskrivning av introduktionsprocessen  

1. Vilka praktiska och välkomnande förberedelser sker inför en anställds första 
arbetsdag? 

2. Vad innehåller introduktionsprocessen och hur är den praktiskt utformad?  
o När börjar introduktionsprocessen och hur lång tidsperiod sträcker den 

sig över? 
3. Vilka är ansvariga för introduktionsprocessen och hur är arbetet uppdelat mellan 

dessa? 
 
Lärande och introduktionsprocessen  

4. Vad anses vara viktigast att en nyanställd får ut av introduktionsprocessen?  
5. Ser introduktionsprocessen annorlunda ut beroende på medarbetarens tidigare 

bakgrund?  
6. Arbetar ni med någon form av faddrar eller liknande? Berätta lite om hur det 

fungerar. 
7. Finns det utbildningar i introduktionsprocessen? Berätta lite om hur dessa ser ut. 

 
Organisationskultur och introduktionsprocessen  

8. Hur skulle du beskriva organisationskulturen på enheten generellt? Har ni 
uttalade mål och värdegrunder och hur arbetar ni med dessa?  

9. Hur arbetar ni med att inkludera organisationskulturen i 
introduktionsprocessen?  

o Hur ser ni på vikten av välkomnande? Hur arbetar ni med detta?  
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Tema 2: Ansvarigas upplevelser av introduktionsprocessen  
 

10. Om du funderar på din egen introduktion på enheten, hur upplevde du den? Vad 
fungerade bra eller mindre bra?  

11. Hur ser diskussionerna kring introduktionsprocessen ut mellan er ansvariga? 
o Hur tycker du att dessa fungerar och bidrar till en bra 

introduktionsprocess?  
12. Diskuterar ni introduktionsprocessen med HR? Hur ser direktiv och policies ut 

för implementering av introduktionsprocessen i så fall? 
o Hur skulle du säga att detta fungerar? Finns det tillräckligt med tid att 

följa dessa? 
13. Vad upplever du fungerar bra och mindre bra i ert arbete med 

introduktionsprocessen?  
14. Vad finns det för mål och förväntningar med introduktionsprocessen, hur arbetar 

ni med dessa? I vilken utsträckning upplever du att dessa uppnås?   
 
Tema 3: Reflektion och förbättringsområden  
 

15. Har ni någon form av uppföljning/avstämning med de nyanställda under och 
efter introduktionsprocessen? Om så är fallet, hur ser denna ut?  

16. Har ni som ansvariga någon form av utvärdering för ert arbete med 
introduktionsprocessen? Om så är fallet, hur ser denna ut?  

17. Vad tycker du saknas, kan förbättras eller förändras i er introduktionsprocess?  
o Hur tänker du att man kan arbeta med och utveckla detta?  

 
Avslutning  
 

18. Finns det något du vill tillägga? Går det bra att vi kontaktar dig igen om vi 
skulle behöva kompletterande information? Det går självklart bra att du 
kontaktar oss om det skulle vara något du vill tillägga eller har några frågor. 
Tack för denna intervju!  
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Figur 1: Egenarbetad modell av organisationsschema  
 
 

 

 

 
Figur 2: Egenarbetad modell av fallstudiens inriktning  
 

 

 
 
Figur 3: Egenarbetad modell av enhetens introduktionsprocess 
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Figur 4: Egenarbetad modell av Scheins (2010) tre kulturella 
nivåer 

 

 
Figur 5: Egenarbetad modell av lärandets processer och 
dimensioner utifrån Illeris (2017) 
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