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Sammanfattning  
 
Föreliggande  studie  har  haft  till  syfte  att  utifrån  ett  deltagarperspektiv  få  en  förståelse  för  den  studerade 
organisationens  introduktionsaktiviteters  möjligheter  och  begränsningar  för  lärande  och  inbäddning  av  de 
nyanställda. Introduktionsaktiviteterna innefattar en arbetsplatsintroduktion samt ett formellt introduktionsprogram. 
De  frågeställningar som behandlas är, vad som karaktäriserar de nuvarande  introduktionsaktiviteterna och vad de 
nyanställda  beskriver  att  de  lärt  sig  genom  att  delta  i  aktiviteterna.  Vidare  behandlas,  på  vilket  sätt 
introduktionsaktiviteterna  har  varit  ett  stöd  för  de  nyanställdas  inbäddning  på  arbetsplatsen  samt  vilka 
omständigheter  som  förefaller vara viktiga  för att aktiviteterna ska kunna bidra  till en positiv  inbäddning  för den 
nyanställde. Ansatsen har varit inspirerad av ett hermeneutiskt perspektiv i strävan efter en förståelse för deltagarnas 
föreställningar om introduktionsaktiviteterna. Förståelsen har skapats genom en pendling mellan del och helhet i en 
hermeneutisk  cirkel.  En  metodtriangulering  har  tillämpats  för  att  besvara  studiens  syfte  och  frågeställningar. 
Designen har  inneburit  fyra delar, där dagbokstudier och  intervjuer med nyanställda har varit den huvudsakliga 
insamlingsmetoden  för  empirin.  Resultaten  har  diskuterats med  stöd  av  tidigare  forskning  om  introduktion  av 
nyanställda samt genom att applicera kognitiva och kontextuella lärandeteorier. Studiens resultat har utmynnat i en 
modell  som visar vilka omständigheter  i de  formella och  informella  introduktionsaktiviteterna  som möjliggör och 
begränsar ett lärande och inbäddning av de nyanställda. Möjligheter till lärande och inbäddning gynnas av trygghet, 
aktivt deltagande, legitimitet och utveckling. Begränsningar till lärande och inbäddning utgörs av osäkerhet, passivt 
deltagande, utanförskap och stagnering. Dessa möjligheter och begränsningar  för  lärande och  inbäddning  förhåller 
sig till varandra i en cirkulär process, där kontexten inverkar.  
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Förord 
 
Att skriva denna uppsats har varit en spännande, arbetskrävande och 
utvecklande uppgift. Att skriva den tillsammans har inneburit en delad glädje, 
frustration och många diskussioner. På vägen har vi fått uppleva många givande 
möten som har berikat arbetet och vidgat våra vyer. 
 
Vi vill rikta ett varmt tack till samtliga informanter som har delat med sig av 
sina erfarenheter till studiens empiri. Till dagboksinformanterna, som har tagit 
sig tid att skriva ner sina tankar och funderingar, samt intervjuinformanterna 
som tålmodigt och engagerat delgivit oss sina upplevelser.  Ett stort tack även 
till HR - konsult, handledare och chef som har bidragit med att ge en mer 
övergripande bild av introduktionsaktiviteterna. Det har varit en intressant och 
stimulerande uppgift att få kunskap om hur introduktionsaktiviteter kan fungera 
vid ett företag och vår förhoppning är att vårt arbete kan vara till praktisk nytta 
för det fortsatta arbetet. Vi vill också tacka våra HR- kontakter på SIT AB för 
intressanta diskussioner, visat förtroende och er hjälp med praktiska detaljer. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Henrik Kock som inspirerat oss och bidragit 
med givande infallsvinklar. Sist men inte minst vill vi uppmärksamma och rikta 
ett stort tack till våra vänner, arbetskamrater och familjer för reflektioner samt 
för ett gott stöd. 
 
 
Kristina Hoving och Birgitta Sköld 
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1. INLEDNING 
 
Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) strävar efter att vara ”Den 
mest attraktiva arbetsgivaren inom teknik- och tillverkningsföretag i Sverige.” 
(Personaldokument 3, 2006). En aspekt av HR: s (Human Resource) roll i 
arbetet med att förverkliga denna målsättning är att introducera de nyanställda 
för företaget och deras blivande arbetsroll. Att se över de befintliga 
introduktionsaktiviteterna har blivit aktuellt då organisationen har expanderat sin 
verksamhet den senaste tiden och beräknar att behöva anställa ett stort antal 
medarbetare framöver.  
  
Avsikten med föreliggande uppsats är att, på uppdrag av SIT AB, studera de 
introduktionsaktiviteter som de nyanställda deltar i. Detta görs genom studiet av 
introduktionsaktiviteternas möjligheter och begränsningar. Ämnet har även en 
forskningsmässig relevans, då introduktionsfasen enligt Allen (2006) kan vara 
avgörande för hur en individ kommer att trivas och fungera i organisationen. Att 
en nyanställd får en bra start på sin anställning har således inte bara en 
symbolisk betydelse, menar vi. Forskning (Ng & Feldman, 2006) visar därtill att 
ett bra mottagande av nyanställda kan ha återverkningar på dennes prestation 
och inställning till sitt arbete. Introduktionsfasen innebär för den nyanställde att 
lära sig sin arbetsroll och komma in i den sociala gemenskapen samt att få en 
förståelse för de värderingar och föreställningar som finns i den nya 
organisationen i enlighet med forskare som Lave och Wenger (1991); Filstad, 
(2004); Ardts, Jansen och van der Velde (2001). De påpekar även att detta 
sociala och individuella lärande är avgörande för hur individen knyts till arbetet 
och organisationen. Inom forskning används även begreppet inbäddning som ett 
omdöme på hur individen uppskattar sig ha band till sitt arbete, gemenskapen 
och organisationen. Den nyanställdes inbäddning har, enligt flera forskare 
(Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski, Erez, 2001; Allen, 2006), betydelse för om 
denne stannar på sin arbetsposition och inom företaget. Vidare har forskare 
(Ardts et al, 2001; Lashley & Best, 2002) även belyst att det går att påverka hur 
länge de anställda stannar genom inbäddning och därmed påverka omsättningen 
på personalen. Att bädda in nyanställda kan därför vara en viktig del av 
introduktionsfasen. Med bakgrund i detta blir det därför intressant att studera 
vilka möjligheter och begränsningar som finns för både ett lärande och en 
inbäddning av de nyanställda genom SIT AB:s introduktionsaktiviteter.  
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1.1 Beskrivning av organisationen 
 
Siemens har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1847, då det grundades 
av Werner von Siemens och Johann George Halske (Företagsdokument1). Idag 
är Siemens en internationell organisation som har sitt huvudkontor i Tyskland 
(HR-strateg, 2008). I Sverige arbetar totalt 4700 personer på Siemens Sverige, 
varav ungefär hälften arbetar på SIT, Siemens Industrial Turbomachinery AB 
(Företagsdokument 1). Siemens Sverige är organiserat i åtta 
verksamhetsområden, SIT AB som varit uppdragsgivare till denna studie tillhör 
verksamhetsområdet energi och utvecklar, tillverkar, säljer och underhåller sina 
världsledande gas- och ångturbiner, dessa används främst för att generera 
elektricitet, värme och ånga enligt Företagsdokument 1. SIT AB projekterar 
även kompletta kraftanläggningar(Företagsdokument 1). Verksamheten har varit 
en del av Siemens i cirka fem år och omsätter sex miljarder om året. De 
expanderar och SIT AB beräknar att göra cirka 250 nyanställningar om året de 
närmaste åren, enligt en HR- strateg (2008). SIT AB har en medarbetaridé som 
uppmuntrar kunnighet och kreativitet, de menar att detta förverkligas genom att 
medarbetarna uppmuntras till att ha en bra balans mellan arbete och privatliv 
(Företagsdokument 1). Vidare sätts kompetensutveckling i fokus genom 
medarbetarsamtal och specialgjorda kurser för personalen. Det finns även ett 
ledartalangprogram, jämställdhetsprogram samt ett allmänt 
introduktionsprogram, det senare är en del av denna studie (Företagsdokument 
1; HR-konsult, 2008). Medarbetarna uppmuntras även till att dela med sig av 
sina idéer genom programmet 3i (idéer, innovationer och initiativ) som innebär 
att en idé som leder till sänkta kostnader eller ökade intäkter belönas med 
ekonomisk ersättning (Företagsdokument2). Det sistnämnda programmet ligger 
helt i linje med de officiella värderingar som företaget vill stå för. Dessa 
värderingar presenteras och beskrivs i Företagsdokument 3 (2007) och benämns 
”responsible”, ”excellent” och ”innovative”. Den förstnämnda står för att 
företaget skall vara en ansvarsfull affärs- och samhällspartner, vilket betyder att 
alla på företaget måste handla etiskt och följa lagar och förordningar. Vidare 
avses även att medarbetaren är ansvarig för sin egen prestation. Den andra 
värderingen ”excellent” innebär en högpresterande kultur där företaget vill locka 
till sig medarbetare som strävar efter högt satta mål. För att göra detta möjligt 
arbetar företaget för att stödja medarbetarna och ge dem de möjligheter som 
behövs för att uppfylla sin potential. Den sista värderingen ”Innovative” har en 
stark förankring i Siemens historia och avser att föra företaget in i framtiden 
genom entreprenörskap som skapar global framgång för kunderna. Det innebär 
att Siemens hela tiden förnyar sin portfolio. Målet är att vara en trendsättare i 
branschen. Detta avser företaget åstadkomma genom medarbetarnas energi och 
kreativitet. ”Innovative” kan sammanfattas med att vara originell, uppfinningsrik 
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och kvicktänkt (Företagsdokument 3, 2007). Värderingarna syftar till att 
uppfylla Siemens vision som lyder: 
 

A world of proven talent 
delivering breakthrough innovations 
giving our customer a unique competitive edge 
enabling societies to master their most vital challenges 
end creating sustainable value (Företagsdokument 3, 2007, s.17). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte är att utifrån deltagarnas perspektiv få en förståelse för SIT AB:s 
introduktionsaktiviteters möjligheter och begränsningar för lärande och 
inbäddning av de nyanställda.  
 
Våra frågeställningar: 
 
Vad karaktäriserar de nuvarande introduktionsaktiviteterna för nyanställd 
personal på SIT? 
 
Vad beskriver de nyanställda att de lärt sig genom att delta i 
introduktionsaktiviteterna? 
 
På vilket sätt har introduktionsaktiviteterna varit ett stöd för den nyanställdes 
inbäddning på arbetsplatsen? 
 
Vilka omständigheter förefaller vara viktiga för att introduktionsaktiviteterna 
skall kunna bidra till en positiv inbäddning för den nyanställde? 
 

1.3  Avgränsningar och begreppsdefinitioner 
 
Vi avser således närmare bestämt, att undersöka introduktionsaktiviteternas 
möjligheter och begränsningar för lärande och inbäddning, dess karaktär, vad de 
nyanställda lärt sig av introduktionsaktiviteterna, vilka omständigheter som kan 
vara viktiga för en positiv inbäddning och på vilket sätt 
introduktionsaktiviteterna kan vara ett stöd för den nyanställde. Studien avser 
således inte att studera i vilken grad informanterna är inbäddade, studieobjektet 
har heller inte varit informanternas interna mentala processer. Härutöver har vi 
inte heller utgått från individers tidigare personliga erfarenheter och relationer.  
 
Vår definition av inbäddning i denna studie kan klargöras genom en jämförelse 
med Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski, Erez (2001) begrepp ”job 
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embeddedness”, vilket definieras som vilka band en person har till individer och 
sociala grupper. Vidare delas begreppet in i olika aspekter. För att göra denna 
beskrivning rättvisa lånar vi författarnas egna ord:  
 

The critical aspects of job embeddedness are(1) the extent to 
which people have links to other people or activities, (2) the 
extent to which their jobs and communities are similar to or fit 
with the other aspects in their life spaces, and, (3) the ease with 
which links can be broken – what they would give up if they left, 
especially if they had to physically move to other cities or homes. 
We labelled these dimensions ”links”, ”fit” and ”sacrifice,” and 
they are important both on and off the job (Mitchell et al, 2001, s. 
1104). 

 
”Links” avser för Mitchell et al (2001) både informella och formella aspekter 
som sammanför individer, grupper och organisation. ”Off the job”, kompletteras 
med en ytterligare dimension utöver ”links”, ”fit” och ”sacrifice” vilken är 
”community”, som härrör omständigheter utanför arbetet exempelvis boende, 
familj och fritidsaktiviteter.  
 
Vår definition av ”inbäddning” har inspirerats av Mitchell et al (2001) 
begreppsdefinition på ”on the job embeddedness”. ”Links” motsvarar i vår 
studie vilka relationer de nyanställda haft möjlighet att skapa under 
introduktionsaktiviteterna på arbetsplatsen. Vidare har vi använt oss av ”fit” som 
den nyanställdes förståelse för organisationen, arbetsrollen och värderingarna. 
Avseende ”sacrifice”, har vi undersökt hur de nyanställda ser på sin framtid och 
vad de skulle sakna om de lämnade sitt arbete.  På grund av att informanterna i 
studien befinner sig i ett introducerande stadiet vill vi dock göra läsaren 
medveten om att de ännu inte hunnit skapa en välgrundad uppfattning om vad 
det skulle innebär att byta arbete. Mitchell et al (2001) tar även upp med vilken 
lätthet som den anställde kan lämna sitt arbete, vilket vi alltså inte heller har 
studerat. Vidare har vi inte inkluderat den aspekt som anser omständigheter 
utanför arbetet (”off the job”, Mitchell et al, 2001) i vår studie, vi har istället valt 
att avgränsa oss till arbetsplatsen. Vi har även valt att fokusera studierna på hur 
den nyanställde deltar i aktiviteterna, i kontrast till Mitchell et al (2001) som tar 
upp frekvensen av aktiviteter som den nyanställde deltar i. 
 
Vår definition av inbäddning förutsätter att ett lärande sker för individen när det 
gäller arbetsroll, organisation, värderingar och förhållningssätt samt att 
relationer kan skapas. Lärande brukar ses utifrån två olika perspektiv. Det första 
är det kognitiva (jfr Dewey, 2004; Illeris, 2002) som fokuserar på individuella 
processer och som ofta kopplas samman med formella och planerade 
utbildningar, vilket SIT: s introduktionsprogram är ett exempel på.  Det andra 
perspektivet är det kontextuella som i enlighet med Lave och Wenger (1991) 
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och Säljö (2005) menar att lärande sker genom sociala gemenskaper och i 
kulturella kontexter. De yttre omständigheterna samverkar med individen i 
lärandeprocessen och intresset riktar sig mot det informella lärandet i 
anknytning till exempelvis en arbetsgemenskap. Vi ämnar relatera de empiriska 
resultaten till både de kognitiva och de kontextuella perspektiven. Det valet görs 
för att kunna belysa och analysera både det formella och informella lärandets 
möjligheter och begränsningar. Vi har således inte valt att avgränsa oss till att se 
lärandet som individuella processer eller som ett lärande i en gemenskap. Härav 
följer att vi i denna studie valt att använda oss av en definition på lärande som 
Ellström utformat:  
 

Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar av en 
individs kompetens som ett resultat av individens samspel med 
sin omgivning (Ellström, Gustavsson & Larsson, 1996, s. 147). 

 
Slutligen vill vi även klargöra vad vi avser vara en positiv inbäddning. Då en 
positiv inbäddning föreligger menar vi att den nyanställde känner att de har 
möjlighet att skapa de relationer, kontakter och den förståelse som behövs för att 
de skall känna en gemenskap med arbetsgruppen och organisationen samt för att 
de skall klara av sina arbetsuppgifter (jfr Mitchell et al, 2001). Vidare ser den 
nyanställde förväntansfullt på sin framtid i företaget. Således avser en negativ 
inbäddning att den nyanställde inte kan skapa de kontakter, relationer och 
förståelse som krävs, att den nyanställde inte känner gemenskap och att det inte 
finns möjlighet till att utföra sina arbetsuppgifter på ett acceptabelt sätt samt att 
den nyanställde upplever att det inte finns en framtid för honom/henne i 
företaget (jfr Mitchell et al, 2001). 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Under den här rubriken behandlar vi den teoretiska referensram som bildar 
stöd för vår diskussion av resultaten. Här redovisas den tidigare forskningen på 
området för nyanställdas introduktion på arbetsplatsen samt om inbäddning av 
anställda i organisationen. Vi behandlar därefter teorier om lärande, där de 
kognitiva respektive kontextuella perspektiven står i fokus. Perspektiven är 
lämpliga för att ge en förståelse för de olika lärandemiljöer som arbetsplatsen 
erbjuder och inrymmer. 
 

2.1 Tidigare forskning om introduktion av nyanställda 
 
Mitchell et al (2001) har i sin forskning funnit ett samband mellan inbäddning 
och varför människor stannar eller blir fast på sitt arbete även om de har 
möjlighet att flytta på sig. En individ som i hög grad är inbäddad har ett flertal, 
av individen önskvärda, kontakter i ett nära nätverk menar Mitchell et al (2001).  
I en senare studie (Lee, Mitchell et al, 2004) pekar resultaten på att det finns ett 
samband mellan ”off the job embeddedness” och att stanna, medan ”on the job 
embeddedness” mer påverkade individens prestationer och medlemskap i 
organisationen. De menar vidare att inbäddning möjliggörs genom att 
”…building community, developing a sense of belonging, establishing deep ties 
among employees and deepening social capital” (Lee, Mitchell et al, 2004, s 
720). Ng och Feldman (2006) menar att om en nyanställd upplever att de passar 
för sitt jobb och har de kunskaper och förmågor som krävs (”fit”) så kan det 
skapa en inbäddande effekt i positiv bemärkelse. Detta kan påverka hur den 
nyanställde ser på sitt arbete, sin rörlighet och vilken inställning de har till sitt 
nuvarande arbete, menar de. Å andra sidan om den nyanställde upplever 
inbäddningen negativt kan det resultera i en sämre arbetsprestation och 
inställning till arbetet (Ng & Feldman, 2006). De menar att föreställningar och 
inställningar till arbetet är en intressant aspekt att belysa när vi vill förstå hur 
anställda anpassar sig till arbetsplatsen.    
 
Att ges möjlighet till att skapa relationer på den nya arbetsplatsen kan påverka 
hur lärandet blir. Wolfe Morrison (2002) har i sin forskning visat på hur olika 
relationsmönster har betydelse för den nyanställdes lärande. Om en nyanställd 
skapar en mångfald av informella kontakter som är spridda i organisationen, så 
främjar det att få kunskaper om denna och en bättre bild av sin egen roll i 
organisationen. Om en nyanställd dessutom skapar mer djupa informella 
relationer så främjar det kunskapen om sitt arbete och sin arbetsroll. Andra 
forskare har vidare uppmärksammat att när nyanställda får interagera med mer 
erfarna kollegor eller handledare så ökar möjligheterna att få fler kontakter både 
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inom och utanför organisationen. De är också ett stöd för att skapa mening i den 
nya miljön för den nyanställde (Louis, 1980; Ostroff & Koslowski, 1992, i Allen 
2006).  Allen (2006) har i sin forskning sett att om den nyanställde får en positiv 
relation med mer erfarna handledare så minskar det osäkerheten och skapar 
mening i sammanhangen. Hans resultat har också visat på att ett socialt lärande 
med kollegor är en kritisk förutsättning för om en nyanställd stannar kvar i 
organisationen. Han menar därför att det är av vikt att tillhandahålla med 
handledare, kollegor eller mentorer (Allen, 2006). Ytterligare studier har visat 
på att handledare eller mentorer har betydelse för den nyanställde. De kan få 
människor att stanna, öka engagemanget för organisationen och överföra 
kunskap till individen (Gibb, 1999; Lewis, 1996, i Offstein, Morwick & Shah, 
2007). Filstads (2004) studier har pekat på att de nyanställda väljer olika 
kollegor att observera och fråga och sedan försöker att hitta sin egen stil. Hon 
menar att det är viktigt att arrangera det så för den nyanställde att denne aktivt 
kan delta i ett sociokulturellt sammanhang, detta eftersom den tysta kunskapen 
lärs ut av dem som innehar den och i den specifika miljön. Det är ändå viktigt att 
planera för individens förebilder och se till vem eller vilka som kan fungera som 
en sådan. Forskningsresultaten har även pekat på att om den nyanställde inte har 
tillräckligt självförtroende innebär det en passivering som i sin tur leder till 
sämre engagemang och mindre lärande. Vidare poängteras att erfarna och 
etablerade kollegor är en betydelsefull källa till kunskap för nyanställda (Filstad, 
2004).  
 
Det kan vara svårt för en organisation att ha kontroll över vilka värderingar och 
förhållningssätt som sprids till de nyanställda. De lär sig informellt genom sina 
kontakter med handledare, arbetskollegor samt de koder och mönster som finns 
på arbetsplatsen (Ardts, Jansen & van der Velde, 2001). Forskare som Cable & 
Parsons (2001, i Allen, 2006) påpekar att formella aktiviteter med fördel kan 
användas för att förmedla organisationens värderingar. I sin forskning har de sett 
att formella aktiviteter ger en bättre förståelse för organisationens värderingar 
och att det påverkar inbäddningen, när det gäller ”fit”.  När den nyanställde får 
fler informationskällor, inom organisationen, så minskar osäkerheten för dem 
(Saks & Ashforth, 1997a, i Bauer et al. 2007). Forskare har dock funnit att ett 
formellt lärande, ett kunskapsöverförande, är till mer stöd för de med högre 
befattningar än de med lägre befattningar (Felstead et al., 2005). För att den 
nyanställde ska bli mer knuten till och lojal med organisationen beskriver Ardts, 
Jansen och van der Velde (2001) att det behöver finnas planerade och formella 
aktiviteter för den nyanställde att delta i där information som organisationen står 
för kan spridas. Utöver det är det lämpligt med en handledare för att möta 
individens behov. I kontrast till detta menar de även att om organisationen är 
mer intresserad av att skapa möjligheter för innovationer och rörlighet bland de 
anställda, så är det av vikt att introduktionen blir av en mer individuell karaktär 
och arbetsplatsförlagd. Med stöd av andra som chef och arbetskollegor kan då 
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individen ta egna initiativ till information och kontaktskapande. Introduktionen 
ska inte planeras efter individens förutsättningar utan ske mer ad hoc. Att ha en 
handledare eller mentor är då inte att rekommendera (Ardts, Jansen & van der 
Velde, 2001). 
 

2.2 Perspektiv på lärande 
 
Det finns många olika sätt att se lärande utifrån. Under de senaste decennierna 
har det varit två olika lärandeperspektiv som dominerat. De kognitiva 
perspektiven (jfr Dewey, 2004; Illeris, 2002) där lärande ses som en individuell 
process och de kontextuella perspektiven (jfr Ellström & Hultman, 2004), där 
lärandeprocessen ses som ett deltagande i en gemenskap (Lee, Fuller et al. 
2004).  
 

2.2.1 Lärande utifrån ett kognitivt perspektiv 
Ett av perspektiven som har haft inflytande under de senaste decennierna är det 
kognitiva perspektivet. Inom detta ses lärandet som en inre process hos 
individen och för att förstå lärandet är det den enskildes tänkande och intellekt 
som står i fokus. Individen tillägnar sig kunskap genom att konstruera nya 
erfarenheter till tidigare erfarenheter (Dysthe, 2003). Utveckling och lärande 
sker gradvis genom ett aktivt handlande i samspel med omgivningen. Där 
individen genom adaption strävar efter att anpassa sig till omgivningen. Intryck 
från omgivningen skapas och återskapas genom kognitiva scheman som består 
av den enskildes tidigare kunskap och erfarenheter. Det kognitiva perspektivet 
använder sig av uttryck som assimilation och ackommodation för denna 
bearbetningsprocess. Assimilation innebär att ny information passas in och läggs 
till redan befintliga kognitiva strukturer. När en ny erfarenhet inte passar in i de 
befintliga tankesätten så förändras de kognitiva schemana, för att omgivningen 
ska bli förståelig. Ackommodation sker för att få en balans i strukturerna (Illeris, 
2002). Kunskapen är explicit och kan föras vidare. Den enskilde individens 
lärande är möjligt att styra och arrangera lärtillfällen för (Felstead et al, 2005). 
 
Utifrån detta perspektiv ser kommunikation ut som en kunskapsöverföring från 
en sändande individ till en annan mottagande individ och där det handlar om att 
lära ut och att lära in (Dysthe, 2003). I denna inre process menade Dewey (2004) 
att individen behöver dra lärdom av sina tidigare erfarenheter genom att 
observera och reflektera över sina handlingar. Utifrån detta resonemang 
utvecklade Kolb (1984 i Illeris, 2002) en lärande teori liksom en cirkulär 
process, där den konkreta erfarenheten bearbetas i en observations och 
reflektionsfas, för att därefter kunna uttryckas i abstrakta begrepp och 
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generaliseringar. Dessa nya erfarenheter prövas i nya situationer och ger nya 
konkreta erfarenheter.  
 

2.2.2  Lärande utifrån kontextuella perspektiv 
Under slutet av 1900-talet flyttade forskare (Lave & Wenger, 1991; Engeström, 
1999, 2005; Säljö, 2005) fokus till att se lärande och kunskap som deltagandet i 
en gemenskap, till skillnad från det kognitiva perspektivet där lärandet ses som 
en individuell process. Inom det kontextuella perspektivet (jfr Ellström & 
Hultman, 2004) finns det olika riktningar såsom sociokulturellt perspektiv 
(Säljö, 2005), ”Community in Practice” (Wenger, 2007) och expansivt lärande 
(Engeström, 2005). Ur ett kontextuellt perspektiv förvärvas kunskap genom ett 
samspel människor emellan. Lärandet sker som ett deltagande i sociala och 
kulturella gemenskaper där individer, aktiviteter och situationer samverkar och 
är integrerade med varandra. Deltagande och kommunikation är centrala 
förutsättningar för lärandet (Dysthe, 2003). Lave och Wenger (1991) använder 
sig av begreppet ”praxisgemenskaper” och Engeström (2005) av 
”verksamhetssystem”, där människor interagerar och förvärvar kunskap. En 
praxisgemenskap är en sammanslutning av individer som har något gemensamt 
exempelvis en arbetsgrupp, avdelning eller familj. Gemenskapen finns där för 
att man delar och värdesätter kunskap utifrån gemensamma intressen, rutiner 
och redskap (Wenger, 2007). Ett verksamhetssystem är den lokala sociala 
kontext, med sin historia och kultur, som en individ, grupp eller organisation 
verkar i (Engeström, 1999). 
 
I samspelet med omvärlden blir individerna en del i en kultur (Dysthe, 2003) 
och får tillgång till och blir förtrogen med de sociokulturella redskapen (Säljö, 
2005; Lave & Wenger, 1991). Den sociala och kulturella inramningen i 
interaktionen människor emellan formar och återskapar människors 
kommunikation, tänkande, handlingar och föreställningar om verkligheten. 
Forskare (Vygotskij, 1978; Lave & Wenger, 1991; Engeström, 1999; Säljö, 
2005) inom det kontextuella perspektivet menar att lärandet sker med hjälp av 
redskap, så kallad mediering. Säljö beskriver(2005) att det kan vara mänskliga 
eller fysiska redskap, artefakter, som människor använder eller utvecklar för att 
förstå sin omvärld. De mänskliga redskapen kan vara tankar, föreställningar eller 
språk, både egna och andras. De fysiska redskapen kan exempelvis vara en 
miniräknare, dator eller bok. De mänskliga redskapen hjälper till med att skapa 
förståelse för och utvecklar de fysiska redskapen. Vidare underlättar de fysiska 
redskapen användandet och utvecklingen av de mänskliga redskapen. Människor 
formar och tillägnar sig redskapen för att förstå och hantera omvärlden. 
Redskapen är formade av den sociala och kulturella miljö som lärandet sker i 
och kallas artefakter. I artefakterna finns kunskap samlad. Hur individen kan 
tillägna sig och använda de intellektuella och fysiska redskapen är viktiga 
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förutsättningar för lärandet. Den som lär behöver själv delta aktivt för att lättare 
kunna ta till sig och lära det nya och det som lärs bör anpassas efter individens 
tidigare erfarenhetsnivå (Säljö, 2005). En förståelse av den sociala kontext som 
råder har betydelse för att tillägnandet av kunskapen. Denna finns samlad i det 
sociokulturellt förvärvade redskapet språket, så kallad diskurs (Säljö, 2005). 
Diskurser eller praxis (Wenger, 2007) skapar mening för hur vi tänker, handlar 
och kommunicerar i en speciell kultur (Säljö, 2005).  Den sociala kontexten kan 
vara explicit eller tyst, det vill säga mer eller mindre uttryckt eller underliggande 
och osagd (Wenger, 2007). I det sociala mötet med andra skapas nya 
erfarenheter genom att individen reflekterar utifrån egna och andras perspektiv. 
Det är en växelverkan, där å ena sidan kontexten skapar insikter för hur 
individer ska bete sig, tänka och handla och vice versa att hur individer beter sig 
och handlar skapar kontexten (Dysthe, 2003).  
 
I Lave och Wengers (1991) teorier om ”situated learning” (Lave & Wenger, 
1991) och ”community in practice” (Wenger, 2007) beskriver de en mästar-
lärling relation, där nykomlingen i interaktion med mer erfarna lär sig de 
specifika artefakter, kunskaper och praktik som ger nykomlingen tillträde till ett 
fullt och mer centralt deltagande i gemenskapen. Vygotskij (1978) använde 
begreppet proximala utvecklingszoner, med vilket han menade att steget mellan 
vad en individ kan själv och vad individen har för potential för att förstå och 
utveckla, kan överbryggas med hjälp av en mer erfaren person. Inom det 
sociokulturella perspektivet anses kunskaper och färdigheter i en social praktik 
kunna medieras genom en mer kompetent och erfaren individ (Säljö, 2005). 
Gemenskapens relationer sätter gränser för vems och vilken kunskap och praktik 
som värdesätts. När det kommer en ny medlem anpassar denne sina tidigare 
erfarenheter för att förvärva och utveckla sitt medlemskap och ägande av den 
åtrådda kunskapen. Målet är att få legitimitet i gemenskapen vilket är en 
förutsättning för lärandet. Ett centralt förhållande i praktiken innebär legitimitet 
(Lave & Wenger, 1991; Wenger, 2007). Lave och Wenger (1991) påpekar även 
att kunskap i en gemenskap kan vara mer eller mindre lättillgänglig för en 
nykomling. Det skapas deltagarbanor, ”trajectories” som förändras och 
förhandlas kontinuerligt. Den nya deltagaren kan hindras tillgången till kunskap 
av de mer erfarna, likt gränsvakter, vilket för med sig en mer perifer ställning i 
gemenskapen. Om kunskapen är lättare att tillgå är det också lättare för 
nykomlingen att ta sig in i gemenskapens mittpunkt och bli en fullvärdig 
medlem. Om det inte finns någon öppenhet (transparency) är det svårt för 
nykomlingen att förstå och lära sig att delta i gemenskapen på rätt sätt, det blir 
därmed även givetvis svårare att få tillgång till att delta i gemenskapen och 
deltagandet blir mer perifert (Lave & Wenger, 1991). Om medlemmarna i 
gemenskapen är öppna för nykomlingar kan detta tillskott också innebära att nya 
idéer kommer in i gemenskapen, samt att kontakter med gränsrelationer kan 
skapas. Det kan komma att öka villkoren för lärande och bli till ny kompetens i 
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gemenskapen. Nykomlingen kan även genom sitt engagemang vara mer aktiv 
eller passiv och på så vis själv välja ett perifert eller mer centralt förhållande. 
Genom att aktivt delta i gemenskapen lär de sig också vilka de är, det vill säga, 
att de förvärvar sin identitet i gemenskapen (Wenger, 2007).  
 
Engeströms (2005) verksamhetsteori, eller expansivt lärande, bygger vidare på 
Vygotskij´s (1978) sociokulturella teorier, men också på Leontievs teorier (i 
Engeström 2005), som utvecklade medieringen till att även innefatta ett 
verksamhetssystem, som analysenhet. Engeström (2005) menar att ett 
verksamhetssystem har behov av ett gemensamt meningsskapande. I 
verksamhetssystemen finns en mångfald och en dialog mellan olika perspektiv 
och traditioner. Det finns ingen bestämd lärare. Subjekten i studien kan vara en 
individ, grupp eller organisation och systemets artefakter ska alltid ses utifrån 
sin historia och position. Systemet har relationer med andra verksamhetssystem 
som den är kopplad till. Det visar på en komplex samverkan mellan subjektet 
och dess gemenskap. Verksamhetssystemen förverkligar och reproducerar sig 
själva genom aktiviteter och operationer. Engeström (1999) menar att individ 
och gruppaktiviteter som ska analyseras kan bara förstås utifrån hela 
verksamhetssystemets kontext. Det är två processer internalisering och 
externalisering som ska förstås. Där internalisering står för reproducering av 
kultur exempelvis för att socialisera och göra nya medlemmar kompetenta i en 
gemenskap.  Externalisering står för skapandet av nya artefakter och sökandet av 
nya lösningar genom innovationer och ifrågasättanden. Han (Engeström, 2007) 
utvecklar detta vidare genom att det är de kreativa processerna som Engeström 
studerar, ett expansivt lärande, där lärandet kommer ur de spänningar och 
motsättningar som finns inom eller mellan verksamhetssystem.  
 

2.3 Formellt och informellt lärande 
 
Ett formellt lärande kan enligt Svensson och Åberg (2001) ses som en ordnad 
och planerad utbildning som sker exempelvis som en kurs eller föreläsning 
anordnad i en organisation. Det formella lärandet är explicit och det är på 
förhand bestämt vad det ska innehålla. Det leder till en teoretisk kunskap som 
den lärande individen tillägnar sig genom överföring (Svensson & Åberg, 2001). 
Ett formellt lärande kan också innebära att få tillgång till dokument, manualer 
eller ett intranät (Eraut, 2004).  
 
Ett informellt lärande sker mer eller mindre planerat och organiserat. Det sker 
oftast i direkt anslutning till arbetsplasten i form av erfarenhetsutbyten och 
handledning, men det kan också uppstå spontant (Svensson & Åberg, 2001). 
Eraut (2004) menar att ett informellt lärande kan vara svårt att studera då det kan 
ske osynligt och att det som lärs, kunskapen, oftast består av en tyst kunskap. 
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Det informella lärandet sker i en social och kulturell kontext, där interaktionen 
människor emellan påverkas av deras inbördes relation, deras handlingar och 
den diskurs som råder, vilket individerna kan vara omedvetna om.  
 
De båda formerna av lärande kan således vara både medvetna och omedvetna. 
Det medvetna explicita lärandet är mer eller mindre planerat, men även den tysta 
kunskapen kan göras explicit och därmed medvetandegöras (Ellström, Hultman 
& Larsson, 1996). Då kan individen formulera idéer, observera och reflektera 
över dem (Dewey, 2004). Det omedvetna lärandet sker spontant och 
kontinuerligt i vardagen. Det kan också bli så att individen lär sig något utanför 
vad som var tänkt att lära sig, som en sido- eller bieffekt. Det blir ett 
metalärande, vilket berör individen djupt och som förändrar erfarenhet och 
föreställningar, omedvetet eller medvetet (Ellström, Hultman & Larsson, 1996). 
 
Problem kan uppstå när det formella budskapet når den vardagliga informella 
praktiken. Det behöver finnas en relevans för det som ska användas i vardagen. 
Det är således viktigt att det finns ett sammanhang som ger kunskapen en 
mening. Det kan annars bli en diskrepans mellan vad som förväntas göras och 
vad som sedan verkligen görs i praktiken. Vidare är det den lokala, tysta 
vardagspraktiken, som skapar mening för individerna (Ellström, Hultman & 
Larsson, 1996). Lave & Wenger (1991) pekar på att lärandet påverkas av 
traditioner i gemenskapen och legitimiteten i kunskapen. För att något ska läras 
behöver det finnas en legitimitet för kunskapen i gemenskapen. Ett formellt 
budskap som sker utanför arbetsplatsen i en temporär aktivitet har en abstrakt 
kontext som skapar mening för individerna (Ellström, Hultman & Larsson, 
1996). Billet (2001) uttrycker att individen måste känna att det är meningsfullt 
att agera och ta till sig exempelvis arbetsplatsens värderingar. Om detta inte sker 
kan det innebära att individer eller grupper motsätter sig organisationens synsätt 
och därmed arbetar i en annan riktning. En öppenhet för att förändra och 
ifrågasätta värderingar och arbetssätt kan skapa den meningen och 
engagemanget. Dewey (2004 red) menar, utifrån ett kognitivt perspektiv, att 
man kan skapa förutsättningar i aktiviteterna för att ge individen möjlighet till 
att kunna strukturera ny fakta. Den nya formella kunskapen behöver förändras 
för att passa in i den nya situationen (Eraut, 2004). Ellström (i Jonsson, 2006) 
påpekar att formella idéer som inte implementeras fullt ut kan ge förutsättningar 
för förnyelse och innovation. Vidare menar han att för att nya modeller ska 
kunna implementeras i den lokala verksamheten måste den ges status och 
legitimitet, först då kan den implementeras.  
 
Det formella och det informella lärandet utesluter inte varandra utan behöver 
komplettera varandra på arbetsplatsen. Det formella kan ge möjligheter till att 
tillgodogöra sig det informella och vice versa. Det kan skapa en 
reflektionsmöjlighet när man kombinerar dessa (Svensson & Åberg, 2001). 
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Ellström & Hultman (2004) påpekar att det kan behövas ett kognitivt stöd av 
mer formell karaktär för det informella lärandet på arbetsplatsen för att kunna 
skapa en helhetsförståelse eller finna nya idéer. Det är av betydelse att skapa 
erfarenhetsutbyte och reflektioner för att koppla ihop dessa.  
 

2.4  Reproduktiva och utvecklingsinriktade former av lärande 
 
Ett reproduktivt lärande karaktäriseras av att förstå och klara av en viss situation 
eller uppgift som den föreskrivs. I organisationen finns det tydliga mål och 
givna medel för hur det ska hanteras. Den som lär sig klarar av att bemästra eller 
anpassa sig till rådande kultur eller mönster. Att lära sig att göra saker rätt är det 
primära. Rutiner gör det enkelt att lösa vardagliga problem och krav. Det kan ge 
en känsla av stabilitet och lugn i tillvaron (Ellström & Hultman, 2004). 
Exempelvis i en praktikgemenskap som Wenger (2007) beskriver det 
reproduceras kunskap och identitet genom att nya deltagare i gemenskapen 
tillägnar sig den etablerade repertoar som mer erfarna deltagare har. En 
nykomling är inte kapabel eller har legitimitet ännu att äga kunskapen utan 
måste först lära sig att bemästra den (Wenger, 2007). Ellström (2006) menar 
liksom Wenger att reproduktivt lärande är centralt för implementerings- och 
socialiseringsprocesser. 
 
Ett utvecklingsinriktat lärande innebär att kritiskt reflektera över en viss uppgift, 
där mål och medel kan ifrågasättas för att skapa ny kunskap och ge en 
förändring. Frågan blir här om vi gör rätt saker. Här har individen möjligheter 
att pröva olika sätt att hantera situationer på, vilket skapar möjligheter för 
variation i handling. Det förutsätter att det i lärandemiljön finns tillräcklig 
acceptans för ett kritiskt förhållningssätt och för eventuella misslyckanden 
(Ellström & Hultman, 2004). I jämförelse med Ellström (2004) talar Engeström 
(2005) om ett expansivt lärande där individerna utmanar sina gränser och 
resultatet blir en förändring av den kollektiva verksamhetens praktik, tänkande 
och diskurser, samt en utveckling av dess gemensamma mål. Han beskriver att 
det är motsättningar inom och mellan olika aktivitetssystem som driver fram 
förändringarna. Det blir som ett kollektivt steg genom den proximala 
utvecklingszonen (Vygotskij, 1978) menar Engeström (2005).  
 
Deweys (2004, red) som har ett kognitivt perspektiv till grund för sitt 
resonemang, menar att individen tar med sig tidigare erfarenheter in i nya 
situationer och gör sig där nya erfarenheter. Det sker i en interaktion mellan 
situationen, den kontextuella inramningen och individen, detta påverkar vilken 
form av lärande det blir. Både situationen och individens förutsättningar skapar 
möjligheter eller begränsningar för ett utvecklingsinriktat lärande. Han menar 
vidare att rutinhandlingar utvecklar intet nytt tänkande, utan individen måste 
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ställas inför ett problem och stanna upp för att reflektera. Reflektionen främjar 
problemlösningen och en förändring av handlingen kan ske. 
 
Vilken form av lärande som eftersträvas är beroende av vilket fokus som är för 
hand. Det reproduktiva lärandet kan vara ett effektivt sätt att lösa vardagliga 
problem eller för att lära sig att bemästra en ny uppgift, men det kan också vara 
negativt då det kan leda till passivisering. Vidare kan denna typ av lärande också 
innebära att nödvändiga förändringar inte genomförs och verksamheten 
stagnerar. Ett utvecklingsinriktat lärande som ifrågasätter rådande tanke- och 
arbetssätt kan ge en kreativitet och flexibilitet i arbetssätt samt leda till en 
utveckling av processer. Det som skulle kunna anses vara negativt med detta är 
om det blir för mycket av det utvecklingsinriktade lärandet. Det kan då skapa en 
oro och osäkerhet hos individer och inom organisationen (Ellström & Hultman, 
2004). En kombination av dessa former av lärande är att föredra (Svensson & 
Åberg, 2001). 
 
Som beskrivits kan lärandet utmynna i en positiv utveckling för individen, men 
det kan även bli ett negativt lärande vilket leder till en förminskad kompetens. 
Det negativa lärandet kan leda till att individen blir passiv, känner sig 
underlägsen eller i form av en ”inlärd hjälplöshet”, vilket sker omedvetet eller 
oavsiktligt. Men även bristfälliga förhållanden i strukturer och hos individen kan 
leda till ett positivt lärande då individen av någon orsak tvingas ta egna initiativ 
för att lösa ett problem (Ellström, Hultman & Larsson, 1996).   
 

2.5 Förutsättningar för lärande 
 
De kontextuella perspektiven ser förutsättningar för individernas lärande utifrån 
vilka möjligheter eller begränsningar som finns till ett aktivt deltagande i 
gemenskapen (Lee, Fuller et al, 2004). Det handlar om att individerna strävar 
efter att bli fullvärdiga medlemmar av gemenskapen och få en legitimitet till den 
rådande kunskapen.  Legitimiteten är en förutsättning för lärande (Lave & 
Wenger, 1991). Wenger (2007) menar att det är ett ömsesidigt engagemang från 
deltagarna som avgör en praxisgemenskaps existens och lärande. Deltagarnas 
föreställningar om sig själva måste sättas in i ett sammanhang och förankras i 
verkligheten genom ett engagemang i gemenskapen. Det gör att deltagarna kan 
ta till sig andra perspektiv och reflektera över dessa. Vilket ger en spänning 
mellan närhet och distans och att nya idéer kan bli kunskap i gemenskapen. 
Engeström (2005) å sin sida talar om att det är spänningar och motsättningar 
inom eller mellan verksamhetssystem som motiverar och möjliggör ett expansivt 
lärande. När en ny idé eller element tas upp i den gemensamma kulturhistoriska 
verksamheten kan det bli spänningar och ifrågasättanden, vilket kan leda till en 
förändring.  
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Ellström (Ellström & Hultman, 2004) menar att det också handlar om vad vi 
väljer att delta i och vilka förutsättningar det finns i den omgivningens struktur, 
kultur samt de tidigare erfarenheter individerna som deltar har. Det är ett sampel 
mellan individ och omgivning där graden av handlingsutrymme är av betydelse 
(Ellström, Hultman & Larsson, 1996). Dewey (2004, red) som tar ett kognitivt 
perspektiv på lärande, framhåller att det är viktigt att ordna de yttre 
förutsättningarna för lärandet. Det ska vara en ömsesidig anpassning till 
individens förmåga och motivation. Billet (2001) menar även han att lärandet 
avgörs av individens engagemang och vilken miljö och stöd som kan erbjudas 
på arbetsplatsen. Det är också betydelsefullt att de som lär ut har kompetens för 
detta. Han uttrycker vidare att det är både individernas tidigare erfarenheter och 
den sociala påverkan som medierar lärandet, deltagandet och agerandet på 
arbetsplatsen. Motivationen för individens lärande beror, enligt Eraut (2004), på 
individens självförtroende och känsla av tillhörighet, men också på vilket stöd 
som finns samt vilka utmaningar uppgifterna ger.  När det gäller de kontextuella 
faktorerna så pekar han vidare på att tilldelningen och strukturen på arbetet har 
betydelse för motivationen. Speciellt för nyanställda är det viktigt att det inte 
blir för hög arbetsbelastning och för stor utmaning då det kan innebära ett 
minskat självförtroende.  Utöver arbetsfördelningen har relationerna och det 
sociala klimatet på arbetsplatsen betydelse samt vilka förväntningar som finns 
på prestationer och framsteg. 
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3. METOD 
 
I avsnittet nedan redogörs för studiens utgångspunkter, vår förförståelse, 
metoddesign, metodval, urval och undersökningsgrupp, tillvägagångssätt, metod 
för bearbetning och analys av data samt etiska överlägganden. Kapitlet börjar 
med en beskrivning av det vetenskapliga perspektivet som studien inspirerats av.  
 

3.1 Hermeneutiskt perspektiv och den hermeneutiska cirkeln 
 
Benämningen hermeneutik kan härledas till det antika Grekland och en av de 
mytologiska varelserna Hermes vars roll bestod i att vara gudarnas budbärare 
och tolkare av deras budskap (Allwood & Erikson, 1999). Enligt Rosenqvist och 
Andrén (2006) består hermeneutiken av en tolkningslära, metod och ett 
tillvägagångssätt inom vetenskapen idag. Vid tillämpning av en hermeneutisk 
metod strävar utövaren efter en förståelse genom tolkning. Tolkningen sker i 
flera steg och den förverkligas genom en pendling mellan del och helhet (Kvale, 
1997). Hermeneutiken har en lång historia som sträcker sig tillbaka till antiken, 
men rent filosofiskt har hermeneutiken sitt ursprung i romantiken (Allwood & 
Erikson, 1999). Rent praktiskt kan tolkningen enligt Rosenqvist och Andrén 
(2006) delas in i fyra stadier. I det första stadiet tar tolkaren del av en helhetsbild 
av det empiriska materialet. Därpå söker denne efter mönster och teman (delar) 
som sedan jämförs med andra forskares teman och mönster i det tredje stadiet. 
Slutligen menar de att tolkaren/forskaren återgår till att titta på sina egna 
mönster och teman för att få en djupare förståelse för dessa samt utforma 
slutsatser. Schleiermacher, som kan anses vara hermeneutikens fader, menar att 
det är möjlig eftersom förståelse aktualiseras och sker i all mänsklig 
kommunikation och därför är tolkning nödvändig att tillämpa menar Allwood 
och Erikson (1999). Schleiermachers syn på förförståelsen skiljer sig dock från 
Gadamers inställning, vilken vi har inspirerats av. Den förstnämnde menar att 
tolkaren skall bortse ifrån sin förförståelse eftersom denna påverkar tolkningen 
av subjektet, istället skall tolkaren upptas av förförståelsen av den grupp eller 
personer som tolkas enligt Allwood och Erikson (1999). Gadamer däremot 
menar att förförståelsen är en viktig förutsättning för att tolkaren skall kunna 
skapa förståelse för det som studeras (i Ödman, 2007). Enligt Allwood och 
Erikson (1999) menar Gadamer att den som tolkar alltid har fördomar i 
förförståelsen och att det inte vore möjligt med en förståelse utan den. 
Förståelsen förändras dock allt eftersom den som tolkar har kontakt med den/det 
som denne studerar. Vidare präglas förståelse för Gadamer av 
öppenhetsprincipen, vilken innebär att tolkaren i dialektik med det som tolkas, 
samt utifrån sin förförståelse lyssnar sig fram till en förståelse (Ödman, 2007).  
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Som nämnts ovan skapas förståelse genom en pendling mellan del och helhet 
inom hermeneutiken. Denna pendling kan förklaras som en process, en 
hermeneutisk cirkel, där texten förstås genom att delarnas mening bestäms av 
hur helheten uppfattas. Delarna kan sedan under processens gång förändra den 
ursprungliga helheten, den utvecklade förståelsen av delarna kan sedan återigen 
förändra helheten, detta kan fortgå i oändlighet enligt Kvale (2002). Han 
påpekar dock att processen upphör när en rimlig och enhetlig mening skapats 
som är fri från motsägelser. 
 

3.2 Utgångspunkter och vår förförståelse  
 
Utformningen av studiens syfte har gjorts utifrån vårt intresse för 
arbetsplatslärande samt socialisationens betydelse för en positiv upplevelse av 
den individuella arbetssituationen och dess återverkningar på organisationen 
som helhet. Likaså ligger tidigare forskning (jfr Mitchell et al, 2001; Lave & 
Wenger, 1991; Engeström, 2001; Ellström, 2004) och samtal med representanter 
för det undersökta företaget till grund för utformningen av studiens syfte. 
Kontakten med företaget har haft betydelse för de forskningsfrågor som 
utarbetats, likaså har undersökningsdesignen påverkats av företagets praktiska 
tillvägagångssätt avseende introduktionsaktiviteterna.  
 
Eftersom vi avser att få en förståelse för SIT AB:s introduktionsaktiviteters 
möjligheter och begränsningar för lärande och inbäddning av de nyanställda, har 
ett deltagarperspektiv tillämpats. Studien syftar närmare bestämt till att studera 
vad som karaktäriserar de nuvarande introduktionsaktiviteterna, vad de 
nyanställda lär sig, på vilket sätt introduktionsaktiviteterna varit ett stöd för den 
nyanställde samt vilka omständigheter som förefaller vara viktiga för att 
introduktionsaktiviteterna skall bidra till en positiv inbäddning. Detta innebär 
vidare att vi studerar omständigheter för lärande och inbäddning av den 
nyanställde utifrån olika aspekter. Dessa aspekter är aktiviteter, interaktion och 
förståelse för organisationen, arbetsrollen och organisationens värderingar. 
Dessa utgångspunkter kan härledas till de perspektiv på inbäddning som vi 
tillämpar, nämligen ett kontextuellt perspektiv (jfr Ellström, 2004; Gustavsson, 
2000; Säljö, 2005; Lave & Wenger, 1991) och ett kognitivt perspektiv (jfr 
Ellström & Hultman, 2004; Lee et al, 2004; Eraut, 2004; Dewey, 2004) vilket, 
tillsammans med tidigare forskning om inbäddning (Mitchell et al 2001) även 
utgör det analytiska ramverket för denna studie. Att vi valt just dessa perspektiv 
kan ha sin grund i vår respektive förförståelse av hur lärande sker.  
 
Då vi inspireras av det hermeneutiska perspektivet vill vi rikta 
uppmärksamheten mot vår förförståelse. Detta vill vi göra för att det är en viktig 
förutsättning i tolkningsprocessen och i strävan efter en utvidgad förståelse av 
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utsagorna (Ödman 2007; Allwood & Erikson 1999). Under våra 
universitetsstudier, som huvudsakligen innefattar pedagogik och psykologi, har 
vi båda kommit till insikten att lärande inte enbart handlar om individens 
enskilda inlärning. Vi anser att lärande sker i ett samspel med dennes omgivning 
och påverkas av de förutsättningar som den ger för lärande. Vi ser dock 
individens inlärning som en förutsättning för ett lärande. Vår människosyn 
präglas av att individen söker kunskap och gör sina egna val i samspel med 
andra och är i grunden god. Vi har förväntningen att individer som är 
nyanställda kan känna en osäkerhet, men ändå en öppen nyfikenhet under sin 
första tid hos sin nya arbetsgivare. Utifrån detta antagande menar vi att hur den 
nyanställde blir mottagen i sitt nya arbete inverkar på om det blir en positiv eller 
negativ utveckling för individen. Med bakgrund i vår syn på människa och 
lärande har vår inställning till introduktionsaktiviteter varit positiv, eftersom det 
i vår mening syftar till att skapa en miljö som underlättar arbetsplatslärande och 
inbäddning i organisationen menar vi.  
 

3.3 Undersökningsdesign och val av metod  
 
För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ metod valts och en induktiv 
ansats tillämpats, under vilket ett hermeneutiskt perspektiv varit 
inspirationskälla (jfr Kvale, 1997).  
 
En metodtriangulering har tillämpats vid utformandet av undersökningsdesignen 
(jfr Björklund & Paulsson, 2003), det vill säga, att vi i studien har valt att 
använda oss av flera olika metoder för insamling av data för att besvara studiens 
syfte och forskningsfrågor. Det faktum att vi varit två personer som gjort studien 
har även det inneburit en triangulering, i enlighet med Björklund & Paulsson 
(2003), vid arbetet med utformning av intervjuguide, dagböckernas struktur och 
innehåll samt under transkribering, analys och tolkning av resultatet. Vidare har 
det hermeneutiska perspektivet på förståelse av omvärlden varit en 
inspirationskälla för arbetet med att tolka och förstå insamlad data (jfr Alvesson 
& Sköldberg, 1994; Gilje & Grimen, 1992; Ödman, 2007; Bryman, 2002; 
Allwood & Erikson, 1999)   
 
Arbetet inleddes med tre informantintervjuer (jfr Gustavsson, 2000). Dessa tre 
informantintervjuer gjordes med en intern HR-konsult, en linjechef och en 
handledare.  Informantintervjuerna hade enbart i syfte att ge information om 
introduktionsaktiviteterna. I vårt arbete med att samla information om 
kunskapsområdet för undersökningen studerade vi även litteratur- och dokument 
i ämnet, både företagsspecifika underlag samt tidigare forskning på området. 
Utöver denna inledande fas i arbetet har en undersökningsdesign skapats i syfte 
att studera både arbetsplatsintroduktionen och det introduktionsprogrammet. 
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Undersökningsdesignen avser att ligga till grund för att besvara våra 
frågeställningar och syfte. För att åstadkomma en möjlighet för oss att ta del av 
de nyanställdas upplevelser medan de befinner sig i situationen som nyanställd, 
skapades designen i fyra delar där dagboksstudier och intervjuer är de 
huvudsakliga insamlingsmetoderna (jfr Gustavson, 2000; Bell 2006; Bryman, 
2002). I den första delen som utgörs av arbetsplatsintroduktionen delades fyra 
semistrukturerade dagböcker ut (Bilaga 1). Informanterna fick skriva dagbok sin 
första vecka på arbetet. I den andra delen lämnades ytterligare fyra 
semistrukturerade dagböcker ut (Bilaga 2). Dagboksskrivandet varade under sex 
veckor och informanten skrev i sin dagbok varje gång de deltog i en aktivitet 
som innefattades av introduktionsprogrammet. De båda dagbokutskicken ser 
olika ut i sin utformning eftersom de två delarna av introduktionsaktiviteterna 
har olika upplägg. De två dagboksutskicken har dock båda i syfte att samla in 
kunskap om aktiviteter som görs och hur informanterna upplever dessa, och i 
förlängningen samla kunskap om vilka förutsättningar som finns för lärande och 
inbäddning i organisationen.  
 
Den tredje delen av undersökningsdesignen utgjordes av sex intervjuer (Bilaga 
3) med nyanställda som genomgått alla introduktionsaktiviteter, dock varierade 
tiden som gått sedan avslutade introduktionsaktiviteter för de olika 
informanterna. Medan dagboksutskicken har som syfte att kartlägga aktiviteter 
och upplevelser av dessa i en situationsbunden kontext, utgör intervjuerna en 
möjlighet till att få en djupare förståelse (Kvale, 1997) för informanternas 
upplevelser av förutsättningarna för lärande och inbäddning i organisationen 
efter att de genomgått introduktionsaktiviteterna.   
 
Den sista delen av undersökningsdesignen bestod av dokument och 
litteraturstudier, vilka har som syfte att komplettera den övriga empirin med 
information om introduktionsaktiviteterna och företaget (Andersen et al, 1994). 
Detta för att få en mer mättad förförståelse för området (Kvale, 1997). 
Dokumenten består av policydokument, information från intranätet, interna 
utvärderingar som företaget låtit göra av introduktionsprogrammet, manual för 
arbetsplatsintroduktionen, broschyrer och dokument om företaget och dess 
värderingar samt information från företagets externa hemsida. Dessa 
dokumentstudier innefattar även tidigare forskning och teoretiska perspektiv på 
området.  
 

3.4 Urval, undersökningsgrupp och tillvägagångssätt 
 
Urvalet av informanter för både informantintervjuer, dagböcker och 
deltagarintervjuer har karaktäriserats av bekvämlighetsurval, våra informanter 
består således av anställda på företaget som har funnits tillgängliga för vår 
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studie, avsikten har därmed inte varit att skapa ett sannolikhetsurval och vi har 
således inte för avseende att generalisera studiens resultat (Bryman, 2002).  
 
Detta har inneburit att informanterna utgör nyanställda på SIT AB som blivit 
tillfrågade om att delta i studien, gett sitt samtycke samt uppfyllt kriterierna för 
de olika delarna av undersökningsdesignen. Eftersom det oftast dröjer minst en 
månad innan en nyanställd kan inkluderas i det allmänna 
introduktionsprogrammet, består grupperna av informanter för det första 
dagboksutskicket (arbetsplatsintroduktionen) respektive det andra 
dagboksutskicket (introduktionsprogrammet) av olika personer. Vår 
undersökningsdesign kräver att informanterna till de sex deltagarintervjuerna 
genomgått alla introduktionsaktiviteter. Detta innebär att denna grupp av 
informanter är andra individer än de som deltog i de respektive 
dagboksutskicken. Vid urvalet av undersökningsgrupp togs hänsyn till att 
fördelningen av personalen på företaget är 25 % kollektivare och 75 % 
tjänstemän, varpå vi i vårt urval haft en strävan att skapa en representativitet i 
urvalet (Bryman, 2002) i detta hänseende. Denna information har vi fått under 
ett uppstartsmöte med våra kontaktpersoner på SIT AB (HR-strateg, 2008-03-
18). I arbetsplatsdagböckerna blev representationen enbart tjänstemän och vid 
informantintervjuerna användes inte ett representativt urval. Den sammantagna 
undersökningsgruppen är en heterogen grupp som består av både kollektivare 
och tjänstemän med olika befattningar, kön och ålder.  
 

3.4.1 Informantintervjuerna 
Vi valde att göra tre informantintervjuer för att få mer kunskap om bakgrunden 
till introduktionsaktiviteterna som de ser ut idag. För att få information om 
ämnet ur olika perspektiv valde vi, utifrån vår förförståelse, att göra dessa 
intervjuer med en HR - konsult, en handledare och en gruppchef. Dessa 
informanter har vi blivit tilldelade av en av våra kontakter på företaget och de 
har valts ut utifrån om de har kunskap och är insatta i introduktionsaktiviteterna. 
Inför informantintervjuerna förberedde vi några allmänna frågor om 
introduktionsaktiviteterna och informantens specifika roll i dessa aktiviteter. 
Under intervjun antecknade vi vad som sades, men vi spelade även in samtalet 
med den intervjuades samtycke. En av oss höll i intervjun medan den andra 
fokuserade på att anteckna det som sades. Efter genomförda intervjuer 
sammanfattades det som sagts med hjälp av de skriftliga anteckningarna och 
inspelningen (Kvale, 1997). Därefter skickades respektive sammanfattningar till 
de berörda informanterna som har fått godkänna innehållet i enlighet med de 
etiska regler som HSFR (1994) utformat. 
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3.4.2 Dagböcker: arbetsplatsintroduktionen  
Urvalet av dessa har liksom övriga delar i studien således karaktäriserats av ett 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Urvalet av dessa informanter har gjorts via 
telefon, genom att vi utifrån en lista på helt nyanställda ringde upp fyra personer 
och förmedlade förfrågan om deltagande. Efter att vi fått fyra informanters 
samtycke (HSFR, 1994) fördelades dagböckerna via internposten, med undantag 
för en dagbok som delades ut för hand av en av våra kontaktpersoner på 
företaget.  
 
Utformningen av strukturen på dessa dagböcker har gjorts utifrån vårt syfte och 
frågeställningar. Det är ett semistrukturerat frågeformulär som guidar 
dagboksskrivaren genom de frågor som skall besvaras varje dag (jfr Bryman, 
2002). Vi har valt denna form eftersom vi ville få information om vad de 
nyanställda gjorde. När de gjorde det och hur de upplevde detta i enlighet med 
Bell (2006) och Bryman (2002). Ett helt strukturerat formulär skulle inte ha gett 
oss lika fyllig information menar vi (jfr Bryman, 2002). I slutet av de fem dagar 
som informanterna skrev dagbok, ringde vi dem för att påminna och höra om de 
hade några frågor. När veckan var slut skickade informanterna sina dagböcker 
till oss i det medföljande kuvertet. 
 

3.4.3 Dagböcker: introduktionsprogrammet  
Liksom för dagböckerna på arbetsplatsintroduktionen gjordes ett 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) även för introduktionsprogrammets 
dagboksutskick. Vi ringde upp nyanställda som precis skulle börja på 
programmet utifrån en lista över blivande deltagare som en av våra 
kontaktpersoner på SIT AB förmedlat. När vi fått samtycke från fyra stycken 
programdeltagare skickades dagböckerna via internposten till dem.  
 
Även denna dagbok har ett semistrukturerat upplägg, den ser dock något 
annorlunda ut jämfört med arbetsplatsintroduktionens, eftersom upplägget på 
programmet är annorlunda. Vi är dock även här intresserade av vad och när samt 
hur informanterna upplevt dessa aktiviteter (jfr Bell, 2006; Bryman, 2002). På 
grund av den långa perioden som dagböckerna var ute blev de informanter som 
önskade, påminda två gånger, vilket även gjordes i dessa fall. Den första 
påminnelsen skedde via telefon till alla informanter i mitten av 
sjuveckorsperioden och var lika för alla informanter. Den andra påminnelsen 
skedde via mail. När insamlingsperioden var slut skickades ännu en påminnelse 
till alla informanter om att skicka in dagböckerna eftersom vi då hade ett 
bortfall. Den dagboken kom dock in lite senare. Proceduren för inlämningen av 
dagböckerna var den samma som för arbetsplatsintroduktionens dagböcker.  
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3.4.4  Intervjuer  
Som nämnts ovan har sex stycken deltagarintervjuer genomförts. Valet av 
informanter gjordes av oss utifrån en lista på nyanställda som genomgått alla 
introduktionsaktiviteter. Således har vi även här tillämpat ett bekvämlighetsurval 
(Bryman, 2002). Listan fick vi av en av våra kontaktpersoner på företaget. När 
vi fått listan på eventuella informanter tog vi kontakt med några av dem via 
telefon och frågade om de var intresserade av att delta i studien. Om vi fick ett 
nekande svar ringde vi andra möjliga informanter tills kvoten var fylld (sex 
informanter).  
 
Intervjuguiden (Bilaga 3) har utformats utifrån vår förförståelse och kunskap om 
introduktionsaktiviteterna på SIT, studiens syfte och frågeställningar, tidigare 
forskning på området och teoretisktperspektiv. Guiden är av semistrukturerad 
karaktär och vi har varit måna om att inte använda ledande frågor (Kvale, 1997). 
Likaså tog vi hänsyn till detta vid intervjutillfällena då vi strävat efter att vara 
neutrala i vårt förhållningssätt (Bryman, 2002), men vi är medvetna 
intervjuareffekten (Bryman, 2002; Kvale, 1997). Vid genomförandet av 
intervjuerna tog vi olika roller, en intervjuade medan den andra skrev 
anteckningar. Intervjuerna spelades även in med den informantens samtycke 
(Bryman, 2002; HSFR, 1994). Alla intervjuer gjordes i ett avskiljt rum med 
undantag för en person som föredrog att sitta något mer offentligt. Samtliga 
informanter från deltagarintervjuerna har fått ta del av och godkänna resultatet 
av intervjuerna (HSFR, 1994, Bryman, 2002). 
 

3.4.5 Dokument 
När vi har sökt litteratur och information om ämnesområdet ha vi använt oss av 
databaser (EBSCO, Libris, Academic Search Premier, Business Source Premier, 
ERIC, Google Scholar, samt sökning av tidskrifter i Linköpings 
universitetsbiblioteks lokala katalog). Sökorden som vi använt har varit, 
arbetsplatslärande, embeddedness, newcomers, organizational socialization och 
employee induction. Då fallet varit att vi funnit en referens i litteraturen så har vi 
sökt upp de artiklarna. I vårt urval av dokument har studiens syfte och 
frågeställningar varit det som styrt urvalet. Urvalet har även styrts av att vi 
behövt företagsspecifik information i förmån för vår förförståelse och en 
beskrivning av företaget. Företagsspecifik data har vi tagit från Siemens externa 
hemsida men vi har även, på vår förfrågan, blivit tilldelade viss information 
genom våra kontaktpersoner på företaget eftersom det var enda sättet att få tag 
på den informationen.  
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3.5 Bearbetning och analys av data 
 
All data som studien omfattas av i trianguleringens anda, har analyserats av båda 
författarna, var för sig, för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt (jfr 
Björklund & Paulsson, 2003). Slutligen menar Kavle (1997) att hermeneutiken 
är högst aktuell för intervjustudier eftersom dessa i och med transkriberingen 
innefattar både dialogen som sker i skapandet av intervjutexter och den tolkande 
processen av dessa.  
 

3.5.1 Informantintervjuerna 
Eftersom vårt syfte är att undersöka och beskriva introduktionsaktiviteterna 
utifrån ett deltagarperspektiv har informantintervjuerna som gjordes med en HR 
– konsult, en handledare och en gruppchef enbart sammanfattats och inte 
meningskoncentrerats som övrig data har. Informantintervjuerna omfattas dock 
givetvis av en hermeneutiskt inspirerad tolkning (Alvesson & Sköldberg, 1994) 
liksom den övriga studien. Vidare har informantintervjuerna använts endast i 
syfte att ge information om bakgrunden till introduktionsaktiviteterna.  
  

3.5.2 Arbetsplats och Introduktionsprogrammets dagböcker  
Dagböckerna är i likhet med intervjutranskriberingar en typ av text som därmed 
tolkas och får en ny mening av läsaren enligt Ricoeur (1979, 1988 i Lindén, 
Westlander och Karlsson 1999). Även Kvale (1997) påpekar texters 
tolkningsbarhet. Således har vi även tillämpat meningskoncentrering på 
dagböckerna. Valet av meningskoncentrering som metod för bearbetning 
kommer ur att vi i denna studie är intresserade av att veta mer om vad de 
nyanställdas upplever. Meningskoncentrering som metod blir då att föredra 
eftersom denna metod möjliggör en koncentrering av det som informanterna 
säger i enlighet med Kvale (1997). I förhållande till exempelvis kategorisering 
som innebär att materialet klumpas ihop i likvärdiga eller under- och 
överkategorier, som kan användas för att göra jämförelser i materialet, kan det 
bli tydligt varför vi valt just meningskoncentrering, vilken istället fokuserar på 
att åskådliggöra vad upplevelsen består i (jfr Kvale, 1997). Samtliga dagböcker 
har i likhet med övriga data analyserats med inspiration från hermeneutiken 
(Allwood & Eriksson, 1999; Ödman, 2007).      
 

3.5.3  Intervjuerna 
Samtliga intervjuer har spelats in och därefter omvandlats till skrift genom 
transkribering. Kvale (1997) diskuterar att transkribering kan ske på olika sätt 
beroende av vilket syfte studien har. Vi har valt att transkribera ordagrant och i 
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samklang med Kvales (1997) resonemang har vi inte gått in på samtalstekniska 
detaljer såsom tonläge, dialektala uttryck och suckar för att skapa en läsbarhet i 
materialet. När informanten gör en paus har vi dock skrivit tre punkter eftersom 
vi anser att det bidrar till meningsinnehållet.  Det är således meningsinnehållet 
som vi har i syfte att lyfta ur materialet (Kvale, 1997). 
 
Liksom dagböckerna har intervjuerna analyserats genom att tillämpa 
meningskoncentrering och en pendling mellan del och helhet för att forma en 
förståelse av materialet (Kvale, 1997; Allwood & Eriksson, 1999; Ödman, 
2007).  
 

3.5.4  Dokument 
De dokument som förekommer i studien har använts i beskrivande syfte. Liksom 
övrig empiri har dokumenten tolkats utifrån vår förförståelse och del – 
helhetstänkande (Alvesson & Sköldberg, 1994; Ödman, 2007).  
 

3.6 Etiska överväganden  
 
Under genomförandet av studien har de etiska aspekter som Humanistisk-
samhällsvetenskapliga rådet (1994) utarbetat tagits i beaktande. Vid förfrågan 
om deltagande i intervjuer respektive dagböcker var vi noga med att informera 
(muntligt och skriftligt) om undersökningens syfte och hur informationen skulle 
komma att behandlas samt att deltagandet var frivilligt. Givetvis har även ett 
samtycke inhämtats från deltagarna i intervjuerna och dagböckerna. Den 
information avseende enskilda personer eller eventuellt känslig information som 
vi fått ta del av har behandlats med försiktighet och ingen av dem som 
medverkat i studien kan kopplas till ett specifikt uttalande i rapporten. Vidare 
kommer det insamlade materialet att användas till denna studie samt en rapport 
till organisationen. Informanterna har gett sitt samtycke (HSFR 1994). 
 

3.7  Metoddiskussion 
 
När vi nu har redogjort och diskuterat vår empiri vill vi även uppmärksamma 
läsaren på diskussioner som vi fört under skapandet av studien vilket skulle 
kunna ha betydelse för studiens trovärdighet.  
 
I enlighet med studiens syfte har vi inte studerat den anställdes omständigheter i 
privatlivet (”off the job”, Mitchell, 2001). Den tidigare forskningen om 
inbäddning inkluderar ofta (Allen, 2006; Mitchell, 2001) även denna aspekt. 
Detta skulle kunna uppfattas som en brist i undersökningen. Denna typ av data 
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anser vi dock inte vara av betydelse för vår studie, mer än i en indirekt mening, 
eftersom vi avser att titta på just SIT AB:s  introduktionsaktiviteter och inte 
omständigheter i de nyanställdas privatliv. Mitchell et al (2001) menar att deras 
begrepp inbäddning går att studera var för sig, ”off the job” och ”on the job”, då 
de inte behöver vara beroende av varandra. 
 
När vi utformade vår undersökningsdesign insåg vi att det inte var möjligt att 
låta samma personer vara informanter i de båda dagboksstudierna och i 
intervjuerna. Anledningen till detta var att det formella 
introduktionsprogrammet är styrt av de nyanställningar som görs, när antalet 
nyanställningar är uppe i cirka 20-30 stycken (HR-konsult, 2008) genomförs ett 
program. Vår timing med introduktionsprogrammet var inte helt optimal. Vidare 
hade det också blivit alldeles för krävande för informanterna om de skulle ha 
skrivit både dagbok på arbetsplatsintroduktionen, introduktionsprogrammet och 
sedan blivit intervjuade (jfr Bryman, 2002). Vi anser också att det inte har någon 
större betydelse att det inte är samma personer som varit informanter i de olika 
delarna av undersökningsdesignen eftersom vi har som syfte att undersöka 
möjligheter och begränsningar med introduktionsaktiviteterna. Om vårt syfte 
istället varit att undersöka hur en enskild informant utvecklas från anställning till 
avslutat introduktionsprogram skulle detta givetvis ha haft stor betydelse.  
 
Varför har vi då valt att använda oss av både dagböcker och intervjuer i vår 
undersökningsdesign? Genom att göra detta ville vi åstadkomma en 
triangulering i vår metod, vilket är positivt för studiens trovärdighet (Berglund 
& Paulsson, 2003; Bryman, 2002). I samklang med Lindén, Westlander och 
Karlssons (1999) resonemang om dagböckers potential för tolkning, har 
dagboksstudierna bidragit med en inblick i hur dagboksinformanterna upplevt 
sin vardag i relation till aktiviteter och tidpunkt. Vi anser även att de har gett oss 
en tydligare förståelse för vad som var givande och inte i 
introduktionsaktiviteterna eftersom informanterna har varit mycket öppna med 
sina insikter och åsikter i dagböckerna, vilket vi tror kan bero på att det var just 
dagböcker och att de skrev i dem på egen hand. En nackdel som vi upptäckt med 
denna typ av insamlingsmetod är dock att det är svårt att få ett djup och en bredd 
i materialet. Däremot undgick dessa informanter intervjuareffekten, som kan 
påverka informanten att vinkla sina svar efter vad de tror att intervjuaren vill att 
de skall svara (Bryman, 2002). Ett problem skulle kunna vara om informanterna 
uppfattat frågorna olika. Möjlighet att ta kontakt med oss vid funderingar har 
dock funnits. Vidare menar Bryman (2002) även att dagböcker är bra av den 
anledningen att det minimerar risken för minnesfel, i och med att informanterna 
skriver ned sin utsaga strax efter att de upplevt situationen. Vi har dock ingen 
vetskap om när informanterna har skrivit i sina dagböcker, vilket medför att det 
ändå kan finnas minnesluckor eller förskönanden. I utformningen av 
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dagboksstrukturerna har vi även varit måna om att undvika ledande frågor 
(Bryman, 2002). 
 
Intervjuerna å andra sidan kompletterar dagböckerna i och med att det då var 
möjligt att få ett djup och en bredd i materialet (Kvale, 1997). Vidare har 
intervjuerna bidragit med en beskrivning av aktiviteterna efter genomgångna 
introduktionsaktiviteter. Detta har gett dem en möjlighet, innan intervjuerna, att 
reflektera över sin situation, det som lärts samt gjorts av dem och andra under 
introduktionsprogrammet. Detta gör att vi anser att dessa två moment 
kompletterar varandra och bidrar till en bättre möjlighet till förståelse för 
introduktionsaktiviteternas möjligheter och begränsningar utifrån vårt empiriska 
material. Liksom dagböckernas strukturer har vi vid utformningen av 
intervjuguiden och under intervjuerna försökt att undvika ledande frågor ( jfr 
Kvale, 1997). Kvale (1997) menar att det är studiens syfte som avgör 
transkriberingens form. Således, eftersom vi ämnar få förståelse för 
meningsinnehållet i empirin, men inte individernas uttryck av affekt, har 
transkriberingarna gjorts i enlighet med detta. Detta kan tolkas som om vi 
bortsett från viss empiri, men eftersom studien syfte inte är att undersöka 
informanternas inre liv menar vi att detta inte har relevans för resultaten, och 
skadar därmed inte tillförlitligheten. 
 
För att förbättra studiens trovärdighet ytterligare har vi även varit två personer 
som har transkriberat och analyserat det empiriska materialet och därmed även 
skapat en utvärderartriangulering (Björklund & Paulsson, 2003). Det finns dock 
alltid en risk att det som informanterna skrivit och sagt inte har varit en 
sanningsenlig skildring, men då våra informanter varit mycket engagerade i 
frågan som undersökts bedömer vi det inte som troligt att detta är fallet (jfr 
Bryman, 2002). Informantintervjuerna har inte analyserats som den övriga 
empirin trots att den ingår i vår undersökningsdesign. Dessa intervjuer 
kompletteras dock av dokument, dagböcker och intervjuerna för att beskriva 
karaktären på introduktionsaktiviteterna. Det är trianguleringen som således 
ökar tillförlitligheten för dem (Bryman, 2002). Dessa informanter har blivit oss 
tilldelade av en kontaktperson på företaget, vilket kan innebära att det finns en 
organisationsanpassning av urvalet. Detta skulle kunna leda till en skevhet i 
resultaten (Bryman, 2002). Det kan dock kontrolleras mot den övriga empirin. 
 
Dagböckerna, framför allt introduktionsprogrammets, kan även i viss mån ses 
som en kontrollfunktion för vissa av de dokument som vi använt oss av för att 
skapa en förståelse för introduktionsaktiviteterna. Detta är möjligt eftersom 
informanterna fått skriva ned vad de gjort under dagen och vad detta inneburit. 
Vilket är ett resultat av skapad undersökningsdesign. Som nämnts i metoden 
består dagboksinformanterna på arbetsplatsintroduktionen enbart av tjänstemän, 
trots att det var önskvärt med en fördelning på 25 % - 75 % kollektivare och 
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tjänstemän. Eftersom studiens syfte dock inte är att generalisera resultaten så har 
detta ingen större inverkan på trovärdigheten, eftersom det enbart är de 
informanter som deltagit i studien, som vi vill uttala oss om. Vi vill därför inte 
uttrycka att våra slutsatser går att applicera på en annan kontext, men vi menar 
att den kan ge en rimlig beskrivning av hur introduktionsaktiviteterna upplevs. 
Därför menar vi att studiens överförbarhet (Bryman, 2002) kan diskuteras. 
Studiens intresse har dock varit att studera informanternas utsagor i denna 
specifika miljö.  
 
Vissa skulle hävda att förförståelsen i stället borde bortses ifrån. Vi har valt att 
använda oss av denna med bakgrund i den hermeneutiska tradition som blivit en 
följd av Gadamers (Allwood & Erikson, 1999) forskning. Förförståelsen ser vi 
således som en viktig del i tolkning och förståelse av empirin. Vi har 
uppmärksammat oss på vår förförståelse och redogjort för den ovan. Detta 
menar vi kan ge läsaren en inblick i vår ståndpunkt vid tolkning av det empiriska 
materialet.  Vi är medvetna om att vi är en del av den tolkningen (Ödman, 
2007). Då vi även har beskrivit hela arbetsgången menar vi att det finns 
möjlighet för andra forskare att göra en liknande studie, vilket vi menar ökar 
studiens pålitlighet (Bryman, 2002).  
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4. RESULTAT 
 
Genom det här avsnittet vill vi presentera de resultat som studien har 
frambringat. Det är beskrivningar utifrån deltagarintervjuers yttranden, 
dagboksutskick på arbetsplatsintroduktionen och introduktionsprogrammet. 
Vidare innefattas även informantintervjuer och dokument som har 
tillhandahållits oss. Kapitlet börjar med en beskrivning av 
introduktionsaktiviteterna vilket följs av en mer traditionell resultatredovisning 
där vi presenterar informanternas utsagor.  
 
I nedanstående avsnitt gör vi även i vissa fall skillnad på 
arbetsplatsintroduktionen och introduktionsprogrammet, vi har därför valt att 
skriva ut när vi talar om introduktionsprogrammet, i andra fall syftar vi till 
arbetsplatsintroduktionen. Vidare har vi valt att använda ett kodningssystem för 
att bevara anonymiteten hos intervjuinformanterna och dagboksinformanterna. 
Vi har betecknat intervjuinformanterna som I 1-6. Dagboksinformanterna för 
arbetsplatsintroduktionen betecknar vi med DA 1-4 och för 
introduktionsprogrammet DI 1-4. 
 

4.1 Beskrivning av introduktionsaktiviteterna  
Nedanstående beskrivning har vi sammanställt utifrån personaldokument från 
SIT, informantintervjuer med en HR- konsult, en handledare och en chef. Utöver 
detta har vi även använt oss av dagboksanteckningar från samtliga böcker och 
deltagarintervjuerna.  
  
SIT: s introduktionsaktiviteter består av två delar, arbetsplatsintroduktion och 
introduktionsprogram. HR har det övergripande ansvaret för att ge de 
nyanställda en bra start i företaget.  De har haft en aktiv roll i utarbetningen av 
ramarna och är värd för programmet. Därutöver håller de även i några av 
presentationerna. Introduktionsaktiviteterna är ett av företagets medel för att nå 
sin vision:  
 

SIT AB – Den mest attraktiva arbetsgivare inom teknik- och 
tillverkningsföretag i Sverige (Personal dokument 3, 2006, s. 2).  

 

4.1.1 Introduktionsprogrammet 
Introduktionsprogrammet syftar till att förmedla till de nyanställda vad SIT AB 
står för, att de skall känna sig hemma samt att skapa nyfikenhet och intresse. 
Vidare syftar introduktionsprogrammet även till att skapa en plattform för 
fortsatt utveckling och att erbjuda forum för att träffa andra nyanställda och 
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representanter från olika delar av företaget. Utöver detta vill man öka 
helhetsförståelsen och förmedla vad medarbetarskapet på SIT AB innebär. 
Formen på programmet har varit densamma sedan 2003. 
 
Programmet är obligatoriskt och inleds med två heldagar varpå fem halvdagar 
följer. Introduktionsprogrammet är ett viktigt forum för att få ut information från 
organisationen som är lagstadgad eller nödvändig för verksamheten och de 
anställda, där man har möjlighet att säkerställa att alla får tillgång till samma 
information.  
 
De två första dagarna presenteras Siemens i stort, deras visioner, strategier och 
värderingar. Under dessa två dagar tar man bland annat upp information som 
kan vara bra att veta för den nyanställde, exempelvis hur man hittar på 
intranätet, jämställdhetsfrågor, arbetsmiljöfrågor, säkerhet och affärsetik.  Då får 
de även en verkstadsvandring och en middag på slottet. De följande halvdagarna 
är tillägnade SIT AB:s olika avdelningar. För introduktionsprogrammet finns ett 
stort intresse från avdelningarna att vara med och marknadsföra sig. Varje 
avdelning som deltar ansvarar för innehållet och genomförandet av sin 
presentation. Urvalet av vilka som presenterar sin avdelning görs utifrån vem 
som är kunnig och har möjlighet att delta. Det är ett problem att få med alla som 
vill vara med eftersom en omorganisation inom företaget har inneburit att det 
blivit nya avdelningar som inte har kunnat erbjudas utrymme för sin 
information. Det är oklart vem i organisationen som har det övergripande 
ansvaret för introduktionsaktiviteterna vilket påverkar innehåll, utformning och 
den röda tråden mellan och inom de olika aktiviteterna. Det kan finnas 
ämnesområden som behöver få mer utrymme eller göras under andra former. 
  
Den dominerande typen av presentationerna är i form av föreläsningar. En 
anledning är att det är ett praktiskt sätt att förmedla mycket information effektivt 
och till många vid samma tillfälle. Vissa presentationer innefattar även 
gruppövningar. Det finns ett intresse i att se över presentationsformen för att 
bidra till en bättre introduktion. Ett bra introduktionsprogram skulle, som antytts 
ovan, kunna öka attraktionskraften som arbetsgivare.  En bra introduktion kan 
även ge ett mervärde för individen. 
 
Det finns åtta till tio stycken introduktionsprogram per år, med ca 20- 40 
deltagare per tillfälle. Deltagandet i programmet kan därför ske efter alltifrån en 
till tolv månaders anställning.  
 

4.1.2  Arbetsplatsintroduktionen 
HR- avdelningen har tagit fram ett dokument med anvisningar och råd för hur 
den nyanställde kan introduceras på arbetsplatsen. Denna innefattar praktiska 
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råd och förberedelser från första dagen och ett år framåt, detta innefattar vilket 
ansvar som åligger sekreterare, chef, handledare, och den nyanställde. 
Dokumentet har tagits fram för att säkerställa en likvärdig introduktion 
oberoende av vilken befattning som tillträds. Det är gruppchefen som har ansvar 
för den arbetsplatsförlagda introduktionen och här har HR tagit fram en manual 
som skall fungera som ett stöd för cheferna och den nyanställde. I verkligheten 
finns en variation på hur arbetsplatsintroduktionen ser ut. Anvisningarna 
används som ett stöd för att skapa en introduktionsplan för de nyanställda. 
Informanternas delgivande har visat på en mångfald av tillvägagångssätt för att 
anpassa introduktionen efter befattningens karaktär och personliga behov. Några 
av informanterna har i samråd med sin chef kunnat påverka upplägget och 
innehållet i sin introduktionsplan. I samtliga fall har de nyanställda träffat sin 
närmsta chef under den första dagen. Chefens roll i introduktionen har varit 
olika för informanterna. Cheferna har dock fungerat som ett stöd för den 
nyanställde, funnits till hands för praktiska frågor och för att presentera för de 
närmaste arbetskollegorna. De har även bidragit med nyttig information. I 
chefens roll ingår även att delge visioner, allmänna regler och värderingar. 
Underlag för att informera om värderingarna tillhandahålls av HR - avdelningen. 
I arbetsplatsintroduktionen ingår även ett medarbetarsamtal med chefen under 
det första året. En del har en tätare kontakt med chefen och andra har bara en 
sporadisk kontakt. Chefen har dock sällan den kompetens som krävs för att 
handleda de aktuella arbetsuppgifterna. Det finns dock rekommendationer om 
att utse en fadder eller handledare till den nyanställde i manualen för 
arbetsplatsintroduktionen. Samtliga informanter har fått en handledare eller 
fadder, men det finns ingen allmän handledarutbildning, det är upp till varje 
avdelning vad handledarskapet kommer att innebära. Syftet med 
handledarskapet att dock att den nyanställde skall komma in i arbetet så snabbt 
som möjligt.  
 
Informanterna har fått veta vilka förväntningar de har på sig antingen vid 
anställningsintervjun eller de första dagarna på arbetet. En del av informanterna 
har fått detaljplanerade introduktioner och regelbundna träffar med sin 
handledare medan andra har mer informella ramar för introduktionens upplägg 
och arbetar bredvid sin handledare.  I några fall får den nyanställde själv söka 
upp sin handledare om denne känner ett behov av kunskap eller vägledning. 
Handledarens del i arbetsplatsintroduktionen är främst fokus på 
arbetsuppgifterna, men det är också för att den nyanställde ska komma in i 
avdelningen och arbetsgruppen. Vidare består den sociala biten av att de 
nyanställda blir presenterade för andra medarbetare, likaså har handledaren en 
social funktion. Handledningens varaktighet är beroende av den nyanställdes 
behov och de resurser som finns tillgängliga. I arbetsplatsintroduktionen kan 
även ämnesspeciefika kurser ingå som bidrar till den nyanställdes kunskap om 
sina arbetsuppgifter. Som komplement till arbetsplatsintroduktionen och 
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introduktionsprogrammet finns även information till de nyanställda på 
intranätet.  
 

4.2 De nyanställdas föreställningar om sin väg till en förståelse för 
organisation och arbetsroll 
Under detta avsnitt tar vi upp att informanterna får en inblick i organisationen, 
hur de söker och förvärvar kunskap och färdigheter för sin arbetsroll samt hur 
de tillägnar sig förhållningssätt och värderingar.  
 

4.2.1 De får inblick i organisationen genom introduktionsaktiviteterna 
Informanterna har uttryckt att de fått en inblick i organisationen där de främst 
belyser historik, hur företagets produkter skapas, hur processerna och 
produkterna ser ut, hur avdelningar förhåller sig till varandra och företagets 
globala omfattning. Genom att besöka och få berättat för sig om andra 
avdelningar och vad de gör har informanterna bekantat sig med organisationen. 
Det är dock en begränsad förståelse för organisationen de skapat under 
introduktionsaktiviteterna, de uttrycker att deras kunskap i det här hänseendet är 
av allmän karaktär. Trots svårigheter i att förstå organisationen i sin helhet 
värdesätter de dock att det fått tillgång till informationen eftersom de inte tror att 
de annars skulle ha kommit på tanken att skaffa den.  
 

Jag såg min del och avdelningens del i processen och 
organisationen (DA4). 

 
Informanterna beskriver att de fått en inblick i organisationen, det är kunskaper 
som finns hos dem, men de har dock svårt att uttrycka dem. Den ökade inblicken 
i organisationen har skapat en möjlighet för den nyanställde att lättare navigera 
sig fram i organisationen. Det är lättare att söka information och kunskaper när 
de vet var de kan finna dem. 
 

Ja. Egentligen tror jag inte att man kommer ihåg så mycket av det 
som sägs, men man vet var man skall hitta det (I3). 

 

Ja, som sagt man har mycket mer information om företaget, ja… 
eller… kunskap om det men det är ju fortfarande svårt, det är så 
mycket (I3). 

 
Förståelsen för andras och sin egen roll har blivit tydligare i diskussioner med 
andra nyanställda under introduktionsprogrammet. Exempel på forum för 
diskussioner är fikaraster eller formella gruppdiskussioner som ingått i 
programmet. Inblicken i organisationen har också fåtts genom de föreläsningar 
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som har varit på introduktionsprogrammet och rundvandringar i verkstaden och 
på företagsområdet.  
 

Mestadels är det väl bara trevligt att prata, men samtidigt får man 
ju prata med andra människor som arbetar med saker som man 
inte hade en aning om fanns på företaget. Så, man får kanske en 
större inblick i företaget (I3). 

 

Det är givande att prata med människor utanför den egna 
avdelningen. Det ger lite ökad inblick i andra delar av SIT AB 
(DI2). 

4.2.2 De söker och förvärvar kunskap och färdigheter för arbetsroll 
En stor del av att lära sig sin arbetsroll har för de nyanställda inneburit att 
anpassa sig till de rutiner och arbetssätt som förekommer på arbetsplatsen och i 
organisationen. 
 

Så är det med alla maskiner… man går med en handledare… man 
går med någon som är erfaren, som kan de rutiner som finns… 
Ja, vi stod ju bredvid varandra vid maskinen. Han såg vad jag 
gjorde och jag såg vad han gjorde (I4).  

 

Ja, det är rätt mycket… Hon hade ju specat ner de flesta 
projekten och jag hade en ungefärlig överblick över vad som 
pågick och den följer jag ju fortfarande ibland (I2). 

 
Informanterna beskriver att de i det dagliga arbetet tillsammans med sin 
handledare och arbetskollegor lär sig sina kommande arbetsuppgifter. Detta sker 
i olika former för informanterna. Det kan vara genom mer formella 
genomgångar, att självständigt ta till sig information från manualer och 
intranätet, program och dokument eller genom att i grupp med andra nyanställda 
lösa en uppgift.  

 

Ja, vi har ju ritningsunderlag då och gå efter, så det finns ju både 
och, sen är det ju arbetskamrater. Mycket är ju också inte 
funktionellt på pappret utan, när det kommer i verkligheten då 
kan man fråga vad gjorde ni här, så får man lära sig den vägen 
(I1). 

 
Informanterna uttrycker dock att det inte är möjligt att helt själv lösa 
arbetsuppgifterna. Det är nödvändigt att ha en mer erfaren person att bolla med.  
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Ja, absolut… det är nästan aldrig som jag löser… jobbar med ett 
uppdrag hel själv, det har nog inte hänt utan det är nästan alltid 
flera personer som är inblandade på ett eller annat sätt (I5). 

4.2.3 De tillägnar sig förhållningssätt och värderingar 
Informanterna är medvetna om att det finns formella värderingar som de fått 
genom att läsa på intranätet, genom presentationer av sin chef eller 
introduktionsprogrammet. Dessa värderingar är dock inget som de nyanställda 
har anammat och som de känner varit värda att lägga på minnet. Det har inte 
varit något som de uppmärksammat vara viktigt, varken för dem eller för andra i 
organisationen. Det är den vardagliga interaktionen i arbetsgruppen som har 
betydelse för de värderingar som de nyanställda tar till sig.   
 

Inte så mycket, det kan jag inte säga. Hur jag ser på mitt arbete 
och värderingar har inte påverkats så mycket under 
introduktionskursen, utan det är mer här under mitt arbete (I4).  

 

Ja, de står ju på intranätet så man har ju läst lite, men det är inget 
som man lägger så stor vikt vid (I2). 

 
Informanterna beskriver däremot att det finns både en uttalad och outtalad 
förväntning på att de skall leverera kvalité. De vill gärna leva upp till denna 
förväntning, som kommer både från kunder och arbetsgivare. Eftersom de 
jobbar i projekt så formas kulturen även av ett fokus på tid. Det vill säga, 
informanterna beskriver att de hela tiden behöver förhålla sig till tidsplanen. 
Tiden fungerar även som en drivkraft i deras arbete och lärande.  
 

Jag har förstått hur viktigt det är med kvalitetsprocessen. Att man 
kan konkurrera med god kvalité (DI1). 

 
Man vet ju att det ska vara en bra produkt och det ska ut i tid. Det 
är ju det som vi har att jobba på (I1). 

 
Likaså upplever informanterna att det finns en förväntan på att de skall ta ansvar 
för sina arbetsuppgifter. 
 

Alltså då är det ett par tre hundra miljoner och lite till, så om en 
annan inte sköter sitt jobb så blir det böter. Så jag visste ju om 
ansvarsbiten innan alltså, så den är ju rätt så tuff och det förstår 
jag att de trycker hårt på det (I6). 

  
I sina beskrivningar av det klimat som råder på arbetsplatsen poängterar de 
nyanställda att både erfarna och lite mindre erfarna kollegor är mån om att 
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sprida sin kunskap i organisationen genom att vara tillgängliga och öppna för 
frågor. De nyanställda beskriver att det föreligger ett förhållningssätt kollegor 
emellan som vittnar om en förståelse för att dela med sig om sin kunskap.  
 

Mm, det är en ganska liten avdelning, vi är tolv stycken… eller 
elva stycken och tre av oss är nyanställda. Men alla som har 
jobbat här ett tag har varit väldigt hjälpsamma (I5).  

 

Att man delar med sig menar du? Jo, det tycker jag. Vi är väldigt 
hjälpsamma. Om någon kommer till mig exempelvis så är man 
väldigt… man tar det positivt man är glad och öppen och svarar 
för det mesta direkt på det de vill veta. Så uppfattar jag att det är 
när jag ställer frågor till andra människor också, det vill säga, att 
de är väldigt öppna och vill hjälpa till. Det är ingen som försöker 
hålla sin kunskap hemlig (I3).  

 
Informanterna har gett uttryck för informella värderingar som de uppfattat som 
allmängiltiga. Dessa har uppdagats under introduktionsprogrammet på grund av 
dess upplägg, innehåll och sammansättning av folk. Dessa värderingar har 
frambringat åsikter om hur sammansättningen av folk borde vara på 
programmet. Vissa har tyckt att det vore bättre att rikta in programmet mot olika 
grupper medan andra informanter uppskattar en blandning av anställda med 
olika befattningar och produkter för att bryta segregerande mönster. Dessa 
åsikter grundar sig på en känsla av utanförskap. 
 

Ja, jag kände ju nästan direkt att kursen var riktad till tjänstemän. 
Och det var kanske tio procent som jag kunde ta åt mig av. Det 
var mest miljö, etik och moral och sådant (som var kul, vår 
kommentar). Det är väl därför som jag kände att det liksom inte 
var så kul (I4).  

 

Jag har mest retat mig på att ångturbindelen har blivit så 
försummad, att man känner sig lite utanför, att man inte riktigt 
räknas (I3). 

 

4.3 De nyanställdas föreställningar om sin väg in i gemenskapen 
I det här avsnittet presenteras hur de söker och skapar kontakter och relationer, 
och deras känsla av att tillhöra gemenskapen.  
 

4.3.1 De söker och skapar kontakter och relationer 
Som nyanställd finns ett behov av att söka kontakter både för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter och för att komma in i arbetsgruppens gemenskap. Intresset 
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för att söka kontakterna har sin grund i att få svar på frågor om hur de ska kunna 
lösa problem, utföra en specifik uppgift eller få information.  
 

Det börjar bli lättare och lättare ju mer man lär sig. Ju fler man 
frågar frågor desto större nätverk har man ju att fråga i. Och har 
man frågat en fråga tidigare så känns det lättare att fråga igen 
(I3). 

 
För våra informanter har det funnits flera vägar till att komma in i gemenskapen 
under introduktionsaktiviteterna. De som sitter i kontorslandskap beskriver att 
det underlättar för dem att ta kontakt med andra genom att kollegorna sitter nära. 
I kontorslandskapen pågår en kontinuerlig kommunikation mellan kollegor 
vilket underlättar för den nyanställde att ta spontan kontakt och få ett naturligt 
kunskapsutbyte. 
 

Fast vi är ju flera (…) på avdelningen och vi sitter ju rätt tätt, så 
det är ju väldigt lätt att fråga de andra som är mer rutinerade (I 2). 

 

Det är bra att ha någon att gå och fråga alltså (…)Det… jag vet 
inte, annars är det ju väldigt öppet här uppe, det snackas allt 
möjligt. Det är lätt att komma in i gemenskapen (I6). 

  
Några av våra informanter har påpekat att de fått en naturlig social kontakt med 
de andra nyanställda på avdelningen, detta har skett oavsett arbetsuppgifter och 
informanterna förmedlar att de känner en trygghet i varandra. Fikarasterna har 
varit ett forum som underlättar för att skapa en gemenskapskänsla. 
 

Vi var ju fyra stycken (nyanställda, vår kommentar) som började 
på samma gång. Det gjorde väldigt mycket. Man kände sig inte 
så ensam och ledsen. Man kunde fråga mycket lättar (I3). 

 

Ja, vi har ju blivit som ett… vi håller ju ihop då, det blir ju så 
naturligt (I5). 

 
Informanterna har även förmedlat att introduktionsprogrammet har fyllt en 
viktig funktion. Nämligen att de i informella samtal kunnat utbyta personliga 
erfarenheter om hur de har det på de olika avdelningarna vilket har stärkt 
känslan av att arbeta på SIT AB för några av informanterna. De lyfter att det har 
haft betydelse att ha kontakt med nyanställda från andra avdelningar och att få 
höra hur de arbetar.  
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Att få kontakter utanför den egna gruppen är värdefullt. Även om 
de inte är nödvändigt för det egna arbetet så stärker det känslan 
att känna till verksamheten på SIT AB (DI2). 

 

 
Chef och handledare har även varit hjälpsamma i att presentera de nyanställda 
för arbetskollegor och andra som den nyanställde kan behöva komma i kontakt 
med i sitt arbete. Att rent fysiskt få träffa nya kontakter inom företaget skapar en 
trygghet.   
 

Man har ett ansikte, han såg inte så farlig ut… det går att skicka 
ett mail. Man känner att man kan ta upp telefonen och ringa (I3).  

 
Att själv behöva söka alla kontakter kan vara emotionellt ansträngande och 
tidskrävande. När den introducerande presentationen av arbetskollegor varit 
ofullständig så har våra informanter påtalat att detta varit ett hinder i deras 
strävan att lära sig sina arbetsuppgifter.  
 

Egentligen har det inte varit så bra eftersom man inte träffat alla 
som man skall arbeta med. Jag kommer att jobba ganska mycket 
emot en inköpare, och det var inte förrän i förra veckan som jag 
hälsade på honom. Vi har haft mailkorrespondens tidigare, men 
det är ändå trevligt att få träffa folk. Så, det var lite dåligt tycker 
jag (I3). 

 

Ja… Det skulle väl varit det, att man kanske skulle ha hunnit 
igenom och hälsat på lite mer folk kanske… hade varit bra (I6). 

4.3.2 Känsla av att tillhöra gemenskapen 
I och med introduktionsaktiviteterna har de nyanställda känt sig betydelsefulla, 
de har upplevt att de blivit välkomnade in i gemenskapen. Informanterna 
uppskattar det som görs för dem och upplever att de får bekräftelse genom 
aktiviteterna. Allt eftersom de blir mer och mer säkra på sin arbetsroll känner de 
att de växer in i gemenskapen och att de är en viktig kugge. 
 

Det känns väl ganska bra faktiskt. För någon vecka sedan så sa 
jag att det känns väldigt snurrigt allting, och då sa han (chefen, 
vår kommentar) att det gör det för honom med, och han har 
jobbat här i tio år. Så… han sa att jag behövde inte oroa mig så 
mycket för det. Men han tyckte ändå att jag hade bra koll på läget 
och det kändes väldigt kul att höra. Det vill säga att han fick 
uppfattningen av mig, att jag har bra koll. Sånt är skönt att höra 
(I3). 
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Nu har det gått en tid… nu är man en bland alla (I2). 

 

Det finns även de som menar att de haft problem med att känna samhörighet 
med organisationen under och efter introduktionsaktiviteterna, det är i det 
vardagliga arbetet och med den egna arbetsgruppen som gemenskapen formas.  

 

Nja, det är så stort, så det är gruppen jag tänker mest på. För 
själva företaget har jag liksom inte den känslan. Det är gruppen 
man fokuserar sig på (I4).  

 

Det vet jag inte om den (introduktionsprogrammet, vår 
kommentar) har… jag vet inte om den har gett mig så mycket 
mer känsla av gemenskap (I3). 

 

4.4 Den nyanställdes stöd på vägen till förståelse och gemenskap 
Under detta avsnitt ges en bild av det stöd som förekommit i form av 
handledning och föreläsningar.  
 

4.4.1 Handledning 
Flertalet av informanterna har haft tillgång till en handledare. Det finns dock en 
variation i hur relationen har sett ut till dessa. Tillsammans med handledaren har 
informanterna deltagit i de vardagliga arbetsuppgifterna för att lära sig dem. 
Graden av hur mycket tid som avsatts för handledning har varierat utifrån 
individuella behov, typ av arbetsuppgifter samt avdelningens resurser för 
handledning (tids och personresurser). Det finns skillnader i hur handledarskapet 
ser ut. Relationen kan vara allt ifrån att handledaren finns tillgänglig för frågor 
vid den nyanställdes behov, till att den nyanställde får vara handledarens 
följeslagare i alla aktiviteter som har betydelse för den nyanställdes arbetsroll. 
Det handlar om ett mer eller mindre aktivt deltagande för den nyanställde. Ett 
exempel på en aktivitet som har förekommit i interaktionen med handledaren 
har varit mer formella genomgångar av arbetsuppgifter. 
 

Vi satt två gånger i veckan, och det var två timmar avsatt. Då 
hade vi kurs, eller vad man skall säga. Han berättade om 
bakgrunder och sådana saker. Annars satt han precis bredvid mig, 
så om jag hade frågor så var det bara att fråga (I3). 

 
Min handledare förklarade i stora drag hur projektgången ser ut 
vid skapande av projekt (DA1). 
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De aktiviteter som den nyanställde har med sin handledare innebär även att den 
nyanställde får iaktta aktiviteter, exempelvis projektmöten eller arbetet med 
maskinen. 
 

I början var jag mest med som iakttagare för att se hur hon har 
jobbat och vad projekten innebär. Jag kunde ingenting om 
projekten, så då var hon tvungen att prata med dem. Jag var med 
lite och antecknade för att sätta mig in i allting (I2).  

 
Ibland fungerar handledaren mer som ett stöd i ett lärande som sker stegvis där 
den nyanställde får arbeta mer självständigt utifrån problemlösning.  
 

Och sedan var det ofta så att han instruerade vad jag skulle göra 
och så kunde jag göra det momentet, tills jag kom till nästa 
moment, då fick jag ju fråga honom igen. Så, det var inte så att 
han satt med mig precis hela tiden. Men han hjälpte mig genom 
de första uppdragen (I5). 

 
Handledarens erfarenhet och närvaro har haft betydelse för den nyanställde i den 
personliga utvecklingen av arbetsrollen. Då de upplevt en brist på handledarskap 
uttrycker de en känsla av att vara utlämnande i ovisshet. Att få en handledare har 
upplevts som värdefullt av de nyanställda. De uttrycker det som en 
nödvändighet för att kunna lära sig sina arbetsuppgifter.  
 

Jo, det var nog något som var tvunget att gå till så, annars hade 
jag ju fått ta allting själv till en början. Nu hade jag i alla fall 
henne att fråga om allting i början och det var nog nödvändigt. 
För det är ganska många områden att hålla ordning på, mycket 
nytt. För hon som hade tjänsten innan mig har varit anställd 7-8 
år innan. Så hon har ganska mycket kunskaper (I2). 

 
Det kändes väldigt tomt och ensamt och svårt. Man visste inte 
vad man skulle ta tag i och då blev det lite att man inte gjorde 
någonting istället (I3). 

 
Handledningen trappades oftast ned efter den nyanställdes behov, men för vissa 
avslutades handledningen i förtid vilket upplevdes som en nackdel för att 
komma in i sina arbetsuppgifter. Vissa informanter uttrycker att det är svårt att 
själv komma ihåg hur man skulle göra och vilka rutiner som arbetet innebär.  
 

Man skulle kanske haft ett halvår på sig att lära sig hans 
uppgifter. Två månader är väldigt kort tid (I3). 
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Att det hade blivit en mycket mjukare övergång, att jag kunde ha 
lärt mig mycket mer av hans kunskaper under en längre period. 
Nu har han ju berättat allt en gång och då sitter man (och undrar, 
vår kommentar): jaha, hur var det nu? Han sa det en gång. Men 
man kommer inte ihåg, man måste ju lära sig att arbeta 
arbetssättet. Hur man skall arbeta inte bara varför (I3).  

 
Att kommunikationen mellan handledare och nyanställd fungerar smidigt har 
präglat de nyanställda. När det uppstår slitningar upplevs det som problematiskt. 

 

Jag tycker att det är väldigt viktigt… att kommunikationen 
mellan honom och mig skulle fungera och det tyckte chefen 
också. I början var det lite knepigt. Han (handledaren, vår 
kommentar) hade sitt sätt att jobba och han som… vi är två nya 
vi maskinen… han hade samma problem, med kommunikationen, 
i början. Han hade ju haft samma handledare och att förstå 
honom (handledaren, vår kommentar) och vad han menar och 
så… så det har var väl inte riktigt fungerat klockrent. Man kanske 
får tänka över vem som skall vara handledare (I4). 

4.4.2 Föreläsningar 
Introduktionsprogrammets form har ibland skapat en passivitet i deltagandet hos 
de nyanställda. Det är framför allt under traditionellt upplagda föreläsningar som 
deltagarna har beskrivit att de tagit en passiv roll som åhörare. Här har 
presentatörens oförmåga till att skapa ett pedagogiskt, kommunikativt och 
inspirerande innehåll haft betydelse.  
 

En del var ju intressant och en del var ju absolut inga föreläsare 
heller. Det var så att man satt och nickade till istället. En del gör 
ju något roligt utav det, talar på ett bra sätt och då lyssnar man ju 
mer än om det står en entonig och bara står där och matar ut sin 
information (I1). 

 

Jo… det var lite… liksom bara en massa rabblande. Mycket av 
teknikbitarna var lite korvstoppning… overheaden var bara långa 
listor med text som de läste rakt av. När vi kunde sitta och läsa 
dem, det var inte helt optimalt (I5). 

 
När föreläsaren bjudit in till kommunikation så har dock denna form även 
upplevts som positiv. Därutöver har en högre grad av deltagande forum, 
exempelvis diskussioner, gruppövningar och andra gemensamma aktiviteter 
(måltider, fikaraster), uppfattats som positivt av många nyanställda.  
 

 39



Det var nog, att när det blev ett spel av det så satt vi en grupp och 
pratade... det blev intressant och mer roligt då. Det är det jag 
kommer ihåg nu (I5). 
 
Det som var mest givande då det var ju det här med miljön (en 
aktivitet, vår kommentar) faktiskt. För det var ju lite kring och 
inte bara sitta och lyssna då. Vi deltog ju aktivt då (I1). 

 
Informanterna har upplevt att introduktionsprogrammets föreläsningar har varit 
vitt skilda från deras arbetssituation, det har handlat om olika typer av kunskap 
menar de.  
 

Det är ju två skilda saker känns det som. Det här är mer 
övergripande om företaget och det andra är mer för min tjänst på 
min avdelning. Det är mer specifikt mer för vad jag behöver 
personligen (I2). 

 

Finns det någon connection mellan dem (I6)? 

 

4.5 Föreställningar om personlig utveckling och framtiden i 
organisationen 
I detta avsnitt behandlas hur informanterna uppfattar sina möjligheter till 
utveckling och deras syn på framtiden. 
 
Flertalet av de nyanställda uttrycker sig mycket positivt om sin framtid i 
företaget. De ser att det finns möjligheter att utvecklas inom företaget. Detta har 
de fått veta genom introduktionsprogrammet där HR har klargjort att företaget 
ser positivt på en rörlighet inom företaget. Vissa av informanterna har även fått 
veta detta redan vid intervjun. Medvetenheten om att det finns 
utvecklingsmöjligheter skapar en trygghetskänsla hos de nyanställda.  
 

Trygghet… äh, men det är en trygghet det är det. Nu finns ju 
utvecklingsmöjligheter här och tryggheten är väl det. Och en av 
bitarna som gjorde att jag tackade ja (I1).  
 
Det verkar vara ett företag som är måna om sina anställda. Att 
man gärna hjälper de sina inom företaget att kunna 
utvecklas(DI3). 
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Eftersom Siemens är så stort så finns det stora möjligheter här, 
man kan alltid byta jobb internt och ändå få helt andra 
arbetsuppgifter (I2). 

 
Några har också påpekat att deras nuvarande arbete har en potential till att vara 
utvecklande och stimulerande, men att det också kan finnas känslor av 
överväldigande. Det är dock inte alla som känner att de kommer att kunna 
vidareutvecklas i sin nuvarande position på grund av att de känner att de redan 
kan allt, majoriteten av dessa har dock ändå förstått att det finns möjligheter att 
utvecklas i organisationen.  
   

… Man utvecklas fort och jag får mycket förtroende från både 
min chef och min handledare. Vi har liksom… jag får gå vidare 
så fort som det går nästan, de blir bara glada då. Det skulle jag 
sakna och jag känner ett väldigt stort förtroende från både min 
chef och min handledare. Jag trivs bra måste jag säga. Det skulle 
ju kunna komma en dag när man inte känner så längre, det vet 
man ju inte. Idag är jag väldigt nöjd (I5). 

 
Jag tycker själv att det är… man får ju väldigt begränsad 
kunskap, bara till den maskinens bearbetning. Jag skulle kanske 
uppskatta mer allmänt om bearbetning… Men, ja, han (en 
arbetskollega, vår kommentar) har ju kunnat byta jobb inom 
företaget och på det sättet kan man få lite vidare, bredare 
kunskaper. Det blir lite mer kunskaper, inte bara om just den 
maskinen och den bearbetningen. Så, det finns ju tillgängligt om 
man vill utvecklas (I4). 

 
De nyanställda understryker vikten av kontakter och gemenskap med 
arbetskollegorna för sin trivsel på arbetet. Detta är den främsta orsaken till om 
de kommer att stanna i sin nuvarande befattning enligt informanterna. Några 
informanter nämner även intressanta arbetsuppgifterna som en orsak som kan 
påverka deras beslut att stanna eller byta arbete. 
 

Arbetskamraterna skulle jag sakna och än så länge är det ju 
väldigt utvecklande… (I5) 

 

Jag skulle nog sakna människorna. Det är mycket trevligt folk, 
mycket glada människor. Alla kontakter skulle man sakna. Det är 
klart, man skulle ju sakna arbetsuppgifterna också, säkert. Men 
det är nog mest människorna (I3).  
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4.6  Sammanfattning 
 
Resultatet har visat att introduktionsaktiviteterna kan delas in i två olika delar: 
ett formellt introduktionsprogram som är planerat med syfte att delge 
grundläggande kunskap om organisationen samt en arbetsplatsintroduktion som 
till sin karaktär är mer informell. Denna utformas efter att den nyanställde 
snabbt skall komma in i sitt arbete. Det formella introduktionsprogrammet är 
upplagt som föreläsningar med en traditionell kunskapsöverföring. Det finns 
dock inslag av mer deltagande karaktär. Arbetsplatsintroduktionen å andra sidan 
sker i sin tur i anknytning till den nyanställdes arbete och har mer deltagande 
egenskaper.  
 
Det har även framkommit att informanterna genom introduktionsaktiviteterna 
har fått en begränsad inblick i organisationen som helhet. Denna förståelse 
innebär att de får lättare att navigera sig i organisationen, de vet bättre hur och 
var de skall hitta informationen. Däremot har de svårt att uttrycka konkret vad 
det är som de har lärt sig, de har även fortfarande svårt att greppa 
organisationens helhet.  Något som ökat deras förståelse har varit möten med 
andra nyanställda på introduktionsprogrammet och andra kontakter med mer 
erfarna personer utanför den egna arbetsgruppen. 
 
I sin arbetsplatsintroduktion har de nyanställda uttryckt att de haft ett flertal 
olika typer av stöd. Stöden har varit i form av handledare, chefer, arbetskollegor 
samt andra nyanställda. Stöden har också bestått av dator intranät, lathundar, 
dokument och program.  De har upplevt dessa stöd som nödvändiga för att lära 
sig sitt arbete och för att skapa kontakter. Handledningen har varit det mest 
betydelsefulla stödet när relationen har fungerat mellan handledare och 
nyanställd. Det är handledarens erfarenhet och närvaro som har haft stor 
betydelse, men handledaren är även med och skapar den nyanställdes 
introduktionsplan som informanterna har uttryckt vara en källa till trygghet. Vid 
en brist på handledarskap har informanterna uttryckt en ovisshet. Detta har varit 
ett hinder i deras strävan att lära sig sina arbetsuppgifter och få de kontakter som 
är viktiga för arbetet. Bristen har bestått i att de haft ett handledarskap med en 
varaktighet som varit för kort, att handledaren inte varit närvarande och deltagit 
i den nyanställdes göromål, en brist hos handledaren i att kommunicera sina 
kunskaper. En annan brist som flera påpekar är att inte bli presenterad för 
arbetskollegor som har anknytning till deras arbetsroll. Vilket har upplevts som 
emotionellt ansträngande och tidskrävande. 
 
Under introduktionsaktiviteterna beskriver de nyanställda att de lärt sig vilka 
rutiner som görs gällande på arbetsplatsen samt hur de skall lösa sina 
arbetsuppgifter. De har också lärt sig att kontaktskapande är av betydelse för att 
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klara av sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt. De får även lära sig 
värderingar och förhållningssätt som råder på arbetsplatsen och i organisationen. 
De lokala arbetsgemenskapernas värderingar består i en öppenhet kollegor 
emellan som karaktäriseras av att med lätthet dela med sig av sin kunskap och 
att vara mån om att ta upp nya medlemmar in i gemenskapen. Andra värden som 
de nyanställda har beskrivit som gemenskapens värderingar är att leverera 
kvalité och att hålla sig till tidsplaner samt att känna ansvar för sina egna 
arbetsuppgifter och den gemensamma arbetsprocessen. Informella värderingar 
som de nyanställda har uppfattat i organisationen är segregerande mönster 
avseende kollaktivare och tjänstemän samt mellan ångturbin och gasturbin. 
Dessa spänningar blev synligt under introduktionsprogrammet.   De mer 
officiella värderingarna som bland annat uttrycks via intranätet och 
introduktionsprogrammet har de nyanställda inte kopplat till sin arbetssituation. 
Informanterna uttrycker att det är i det vardagliga arbetet och den egna 
arbetsgruppen som gemenskapen formas, inte på programmet. Informanterna 
uttrycker att, de genom att verka inom gemenskapen, växer alltmer in i den. 
 
Informanterna beskriver att det som har störst betydelse för dem är den närmaste 
arbetsgemenskapen. Det är denna som de skulle sakna om de bytte arbete. De 
påpekar även att vilka möjligheter till utveckling som deras arbete kan ge har 
betydelse för dem. De nyanställda ser en möjlighet att utvecklas inom 
organisationen genom att byta befattning, vilket har synliggjorts under 
introduktionsprogrammet.   
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5.  DISKUSSION  
 
I följande kapitel analyseras och diskuteras resultaten utifrån empirin. Här 
relaterar vi resultaten till tidigare forskning och teorier som vi har tagit upp i 
den teoretiska referensramen. Vi ämnar problematisera utifrån både det 
kognitiva och det kontextuella perspektivet. De respektive diskussionsavsnitten 
bidrar med sitt innehåll till frågeställningar men överlappar även varandra, då 
ämnets karaktär är komplex.  Kapitlet avslutas med våra slutsatser samt vidare 
forskning. 
 
Studiens fokus ger möjlighet till att undersöka hur de nyanställda blir inbäddade 
i sin arbetsroll, organisationen och värderingarna. De aspekter som vi tittat på är 
aktiviteters form och genomförande, hur interaktionen sker i olika gemenskaper, 
de nyanställdas förståelse för organisationen, arbetsrollen och värderingar. I 
nedanstående kapitel förhåller vi oss till dessa aspekter. Vi har sett att 
introduktionsaktiviteterna skapar både möjligheter och begränsningar för att 
bädda in de nyanställda. Vi har även sett att olika omständigheter i 
introduktionsaktiviteterna har haft olika betydelser för inbäddningen och att de 
olika delarna av introduktionsaktiviteterna bidragit till de nyanställdas situation 
på olika sätt. Detta har visat sig i hur de nyanställda beskriver att de skapat 
kontakter samt tagit till sig värderingar och arbetssätt. Det har även visats sig 
finnas stöd för den nyanställde. 
 

5.1 Vad karaktäriserar de nuvarande introduktionsaktiviteterna för 
nyanställd personal på SIT?  
 
Introduktionsaktiviteterna består av två skilda aktiviteter, 
introduktionsprogrammet och arbetsplatsintroduktionen. Aktiviteterna är olika 
till sin form, då introduktionsprogrammet är av formell karaktär och 
arbetsplatsintroduktionen informell med en del formella inslag. Att få tillgång 
till båda aktiviteterna har informanterna sett som värdefullt och de har beskrivit 
att aktiviteterna haft olika funktion för dem. Deltagandet i aktiviteterna har givit 
en känsla av att vara välkommen och betydelsefull i organisationen. 
 

5.1.1 En möjlig arena för informationsutbyte 
Funktionen av introduktionsprogrammet har för de nyanställda varit att de givits 
en möjlighet, i interaktion med andra nyanställda, genom rundvandringar på 
olika avdelningar och genom föreläsningar, att kunna skapa sig en inblick i 
organisationens verksamhet. Detta har gett en större förståelse för sin och andras 
roll i organisationen. Det formella programmet är planerat för att nå ut med 
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information till de nyanställda, till största delen genom föreläsningar, vilket är 
ett traditionellt sätt för att lära ut kunskaper som individen ska ta till sig och 
lägga till sina tidigare erfarenheter (jfr Dysthe, 2003; Svensson & Åberg, 2001). 
Denna form för lärande, menar vi, har begränsningar. Detta gäller framförallt 
helt ny kunskap som de nyanställda sedan förväntas använda i praktiken. Den 
formella formen saknar den kontext som de nyanställda sedan kommer att verka 
i, vilket är ett problem om vi applicerar ett kontextuellt perspektiv, situated 
learning, sociokulturellt perspektiv och verksamhetsteorin (Lave & Wenger 
1991; Säljö, 2005; Engeström 2005), där lärandet sker i ett aktivt deltagande i en 
gemenskap.  Vi ser en svårighet för de nyanställda att omsätta den delgivna 
informationen till den vardagliga praktiken vilket stödjs av Ellström, Hultman 
och Larssons (1996) resonemang om att temporära aktiviteter har en abstrakt 
kontext. Det är istället den egna arbetsgemenskapen med sina traditioner och 
sociala mönster, där andra värderingar och föreställningar finns och förhandlas 
som har en större betydelse för den nyanställdes intag av information (Ellström, 
Hultman & Larsson, 1996). I resultaten har de nyanställda också uttryckt att de 
ser den egna arbetsplatsens värderingar och förhållningssätt som det som är 
legitimt och meningsfullt för dem. De har inte lagt organisationens värderingar 
på minnet. Det är således den informella kontexten som vägleder den anställde 
och bidrar i större grad än den formella för ett lärande (jfr Ardts, Jansen & van 
der Velde, 2001).  
 
I resultatet har också framgått att ett flertal av föreläsningarna på 
introduktionsprogrammet har karaktären av ett passivt deltagande som känts 
oengagerande och tröttsamt. Ett passivt deltagande leder inte till något lärande 
enligt både de kontextuella och de kognitiva perspektiven (se Säljö, 2005; 
Dewey, 2004). Utifrån de kontextuella synsätten så är det i ett aktivt samspel 
med andra eller med artefakter som lärandet görs. Dewey (2004), som 
representerar det kognitiva, menar att ett aktivt deltagande stimulerar 
observation och reflektion. Den föreliggande studiens resultat visar att 
föreläsningar som har innehållit diskussioner, spel och liknande har uppfattats 
mer engagerande och lärorika. Detta stöds av forskare (Billet, 2001; Eraut, 2004; 
Ellström & Hultman, 2004; Wenger 2007) som säger att engagemanget är 
viktigt för individens lärande.  Några av föreläsarna har varit ovana och 
oförberedda. Med stöd av de mer kognitiva forskarna Billets (2001) och Deweys 
(2004) resonemang kan vi se att det är av vikt att använda kompetenta 
förmedlare av information.  
 
Vår kritik riktas inte mot föreläsningarna som sådana, då vi menar att de är ett 
bra komplement till den informella arbetsplatsintroduktionen. Den formella 
karaktären lyfter blicken och ger nya perspektiv för individen, vilket vi menar 
kan skapa nya insikter och bredda kunskapen till ett helhetsperspektiv (jfr 
Svensson & Åberg; Ellström & Hultman, 2004). Diskussionsmoment ger 
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möjligheter till att reflektera över det som sägs för att ge förståelse, i enlighet 
med Deweys (2004) och Kolbs teorier (1984, i Illeris, 2002). Vidare kan vi se att 
föreläsningar och diskussioner ger en möjlighet till att explicitgöra informella 
kunskaper från erfarenheter gjorda i olika delar av organisationen. Dessa forum 
ger även en möjlighet att dela sina kunskaper med andra .   Detta kan i sin tur ge 
nya idéer som kan slå rot, vilket vi menar kan möjliggöras i en ömsesidig 
samverkan mellan organisationens nivåer vid planering av 
introduktionsaktiviteterna. Detta vill vi koppla till Ellströms (i Jonsson, 2006) 
resonemang om att det behövs ett ömsesidigt engagemang för att kunna skapa 
legitimitet och status för de formella budskapen i den lokala miljön. Ett 
erfarenhetsutbyte och reflektion skulle ge möjligheter till detta (jfr Ellström & 
Hultman 2004).  
 

5.1.2 Ett aktivt deltagande i gemenskapen 
Vi har sett i vår studie att de nyanställda har haft möjlighet till ett aktivt 
deltagande genom sin arbetsplatsintroduktion. Erfarna handledare eller 
arbetskollegor lär den nyanställde in i den lokala traditionen genom ett samspel. 
Den här relationen har setts som mycket viktig av informanterna. I vilken grad 
de har kunnat lära sig sina arbetsuppgifter och komma in i gemenskapen har 
varit avhängigt av handledares och kollegors tillgänglighet, öppenhet och vilja 
att dela med sig av sina kunskaper.  De har fått lära sig genom sitt arbete och i 
samspelet med de mänskliga och fysiska artefakter i enlighet med ett 
kontextuellt perspektiv (Säljö, 2005; Vygotskij, 1978; Wenger, 2007). Varje 
avdelning har själva planerat och iordningställt förutsättningar för att den 
nyanställde ska kunna lära sig arbetet och kunna skapa relationer. Det har utsetts 
en fadder eller handledare som ett stöd för den nyanställde. Stödet har varit 
anpassat i vissa fall till individens tidigare erfarenheter och arbetets 
beskaffenhet. Variationen på hur stödet sett ut och i vilken omfattning det har 
varit planerat har varit lika stort som antalet deltagare. Till skillnad från ett 
kognitivt perspektiv där förutsättningar bör och kan arrangeras (Felstead et al, 
2005; Dewey, 2004; Billet, 2001) menar de kontextuella perspektiven att 
lärandet sker hela tiden och går inte att arrangera (Wenger, 2007; Engeström 
2005). Vi kan i vår studie dock se att den individuella planeringen och 
tilldelningen av handledarskap visat sig vara tryggt och nödvändigt för de flesta. 
Där brister har funnits har det fungerat ändå men på bekostnad av den 
nyanställdes tid, självförtroende och lust. Vilket kan kopplas till Ellström, 
Hultman och Larssons resonemang om att bristfälliga strukturer kan tvinga fram 
problemlösningar. Att se till individens egna behov, aktuell befattning och 
tidigare erfarenheter vid planeringen av arbetsplatsintroduktionen ser vi ändå 
som betydelsefullt för att snabbt komma in i sin arbetsroll.  
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5.2 Vad beskriver de nyanställda att de lärt sig genom att delta i 
introduktionsaktiviteterna? 
 

5.2.1 Ett metalärande 
Vi har sett att de nyanställda har haft en möjlighet till inblick i organisationen 
genom de föreläsningar som varit på introduktionsprogrammet samt genom 
diskussioner med de övriga deltagarna från olika avdelningar. Det har 
förekommit främst på fikaraster och vid gruppdiskussioner. Genom interaktion 
med varandra har de nyanställda fått en större förståelse för sin egen och andras 
roll i organisationen, vilket vi kan koppla till Wolfe Morrison (2002).  Detta kan 
även jämföras med de deltagarbanor som Lave och Wenger (1991) beskriver, de 
menar att möjligheten till gränsrelationer ger en ökad möjlighet för lärande, 
eftersom individen konfronteras med andras tankar och erfarenheter. Lokala 
kulturer bidrar även genom denna informella interaktion till en 
kunskapsspridning och en spridning av förhållningssätt och förståelse för 
organisationen, menar vi. I denna informella interaktion har vi sett att det sker 
ett metalärande, de nyanställda lär sig något som inte är den primära avsikten 
med aktiviteten (Ellström, Gustavsson & Larsson, 1996). Att få en inblick i 
organisationen skapar en bättre helhetsförståelse för individerna i deras arbete 
och således ökar det inbäddningen menar vi, vilket vi får stöd för av Saks & 
Ashforths (1997a, i Bauer et al. 2007) forskning.  
 
Det behöver inte alltid vara ett positivt lärande utan det kan även bli ett negativt 
metalärande, vilket framgår av resultaten. Ett negativt metalärande kan resultera 
i en känsla av passivitet och underordning (Ellström, Gustavsson & Larsson, 
1996). En sidoeffekt av det planerade lärandet har blivit tydlig för informanterna 
i samband med introduktionsprogrammet. De nyanställda på SIT AB uttrycker 
att introduktionsprogrammet är anpassat till tjänstemän i högre grad än för 
kollektivare. Denna förståelse kommer ur att den information som tas upp är 
mer användbar för tjänstemän. Kollektivare känner inte att de kommer att ha 
användning för en stor del av den kunskap som tas upp på programmet och 
känner sig därför förbisedda. Forskare som Felstead et al (2005), menar att 
formella aktiviteter har mer att ge de högre tjänstemännen. Likaså har 
nyanställda erfarit en känsla av negligering på grund av ett bristfälligt 
framförande av just deras verksamhet under introduktionsprogrammet. Detta har 
förstärkt en känsla av distans som utrycks i termer av ”vi och dem”, som redan 
finns lokalt. Detta kan relateras till Lave & Wengers (1991) tankar om 
deltagarbanor eftersom de negativa erfarenheterna ger ett mer perifert 
förhållande till organisationen som gemenskap. De olika företeelserna, positivt 
och negativt metalärande inverkar på de nyanställdas respektive deltagarbanor. 
Om den nyanställde känner att de inte uppfyller de krav som ställs på deras 
tjänst kan en negativ inbäddning ske, vilket i sin tur kan leda till en sämre 
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prestation och attityd till arbetet i enlighet med Ng och Feldman (2006). På SIT 
AB upplever vissa av våra informanter på Ångturbin att de inte är lika 
uppskattade av organisationen, att deras tjänst inte är lika mycket värd som de 
som har en liknande tjänst på Gasturbin. Denna uppfattning har förstärkts vid 
det formella introduktionsprogrammet, där informationen fokuseras på 
Gasturbin. De nyanställda har genom ett metalärande (ett oförutsatt/oplanerat 
lärande) således lärt sig att det inte uppfattats vara lika bra att arbeta på 
Ångturbin som på Gasturbin, vilket kan anses vara en nackdel för en positiv 
inbäddning av de nyanställda.   
 
Men innebär ett negativt metalärande för den nyanställde, att de blir negativt 
inbäddade i organisationen och sin arbetsroll? Vi menar att ett negativt 
metalärande förmodligen bidrar till en negativ inbäddning, men att det bara är en 
av många förutsättningar som måste vara negativa för att en totalt negativ 
inbäddning skall vara ett faktum för den nyanställde. Detta resonemang baserar 
vi på att vissa av våra informanter menar att de, trots att de känt sig förbisedda 
av organisationen under introduktionsprogrammet, känner att de successivt 
växer in i gemenskapen på sin avdelning och i sin arbetsroll. Det är även rimligt 
att anta att arbetskollegor kan vara en omständighet som motverkar en negativ 
inbäddning. Det vill säga att arbetskollegornas stöd i positiv bemärkelse kan 
väga upp ett negativt inslag i inbäddningen, vilket ett negativt metalärande kan 
antas utgöra. Detta skulle innebära att den sammantagna inbäddningen ändå 
uppfattas som positiv av den nyanställde, trots att introduktionsaktiviteterna 
innefattar inslag som är negativa för den nyanställdes inbäddning.  
 

5.2.2 Distans till formella värderingar 
I vår studie har vi även sett att de nyanställda är distanserade till de officiella 
värderingarna: ”exellence”, ”innovation”, ”responsible” (Företagsdokument 3, 
2007, s 9) som presenterats på introduktionsprogrammet, på intranätet och i 
vissa fall även vid andra tillfällen, exempelvis kurser och möten som de 
nyanställda haft med sin chef. De har uttryckt att de hört talas om att det finns 
officiella värderingar, men att de inte kommer ihåg dem. De officiella 
värderingarna har presenterats under planerade presentationer i syfte att 
implementera dem hos de anställda. Vi har sett att det finns en diskrepans 
mellan vad organisationen önskar lära ut och vad den nyanställde uttalar att de 
lärt sig. Resultaten har visat att några aspekter av de officiella värderingarna 
dock har anammats av de nyanställda, men att de benämner de som ”kvalité”, 
”leverera i tid” samt att de uttrycker att de har ett stort ansvar. Dessa aspekter tas 
som självklara i deras vardagliga arbete. De nyanställda har genom att praktisera 
sin arbetsroll använt sig av och levt upp till två av de officiella värderingarna, 
”exellence” och ”responsibility”, men de har inte gjort kopplingen till att det är 
de officiella värderingarna. Vad kan detta bero på? Kan det vara så att den 
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abstrakta information som de fått genom introduktionsprogrammet och 
intranätet inte sätts i sitt sammanhang och att de därför inte kan benämna 
värderingarna?  
 
Genom att applicera ett kontextuellt perspektiv kan detta förklaras med att de 
nyanställda lärt sig värderingarna genom att delta och handla i sin praktik. 
Resonemanget kan kopplas till Lave och Wengers (1991) tankar om 
”Communities of practice”, men även till Ellström, Gustavsson och Larssons 
(1996) tankegångar om kontextuellt lärande samt Engeströms (2005) teorier om 
verksamhetssystems funktion. Vidare belyser likaså Dysthe (2003) den 
sociokulturella gemenskapens betydelse för lärande. Vi kan sålunda se att den 
lokala kulturen som är påverkad av tidigare traditioner har ett starkt inflytande 
på de nyanställda och vägleder dem till vilka värderingar som är giltiga i deras 
gemenskap (jfr Eraut, 2004; Ellström, Hultman & Larsson, 1996). Detta kan 
jämföras med den mer abstrakta kunskap som de officiella värderingarna utgör, 
när de presenteras i formella sammanhang och där de nyanställda inte ser ett 
socialt sammanhang som de kan anknyta denna kunskap till. Vi tolkar det som 
att det därför blir svårt för dem att medvetet omsätta denna kunskap i handling 
(jfr Ellström, Hultman & Larsson, 1996; Billet, 2001). Under programmet fanns 
föreläsningar som handlade om kvalité och om att leverera i tid. Dessa 
värderingar hade redan legitimitet på de lokala avdelningarna och för de 
nyanställda. Därför kan föreläsningarna tänkas ha skapat en positiv förstärkning 
av dessa värderingar menar vi.  
 
Eftersom informationen om värderingarna som förmedlas på 
introduktionsprogrammet har en abstrakt kontext, blir det svårare för de 
nyanställda att ta till sig dem. Det vill säga, i en temporär aktivitet så behöver 
budskapet få en inramning som kan kännas igen i det vardagliga arbetet (jfr 
Ellström, Gustavsson, Larsson, 1996). Genom en inramning skulle de officiella 
värderingarna kunna få mening även i den lokala verksamheten menar vi. Det är 
då således av vikt, att det formella introduktionsprogrammet får en legitimitet i 
det lokala (jfr Billet, 2001; Ellström (i Jonsson 2006). En parallell kan göras till 
Ellström, Gustavsson och Larssons (1996) tankegångar om de formella 
budskapens svårigheter med att implementeras i det lokala. Vi anser dock inte 
att lärandet av värderingar bör ske utifrån ett totalt reproduktivt lärande, utan att 
det i enlighet med Ellström (i Jonsson, 2006) bör finnas en viss variation i hur 
individen tolkar värderingar. Detta bottnar sig i att innovation är viktigt för SIT 
AB och att ett totalt reproduktivt lärande av värderingarna skulle innebära att det 
inte finns något utrymme för nya idéer och innovationer vilket strider emot 
organisationens vision. Att känna till organisationens värderingar menar vi dock 
är viktigt för inbäddningen i likhet med Ardts, Jansen & van der Velde (2001). 
(De officiella värderingarna kan även ses som att de har i syfte att skapa 
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legitimitet i omvärlden, för en fördjupning av detta perspektiv jfr Johansson, 
2002).  
 

5.3 På vilket sätt har introduktionsaktiviteterna varit ett stöd för den 
nyanställdes inbäddning på arbetsplatsen? 
 

5.3.1 Handledare kan bidra till möjligheter och begränsningar för inbäddning 
Handledaren har i resultaten visat sig vara ett viktigt stöd för de nyanställda, för 
en del har det varit rent av nödvändigt. Relationen har gett möjlighet till ett stöd 
och trygghet för att lära sig bemästra sin arbetsroll, för att förstå de lokala 
normer och värderingar som finns och för att ge en grund till att delta i 
gemenskapen. Handledarstödet har också gett möjlighet för individen att få 
nödvändiga kontakter för sin arbetsroll. Handledarens funktion vill vi relatera 
till Wengers (2007) teorier om ”communities in practice”, där handledaren 
medierar gemenskapens traditioner och erfarenheter till den nyanställda. Att ha 
möjlighet till att interagera med en mer erfaren person utgör en förutsättning för 
lärande in i praxisgemenskapen i enlighet med det kontextuella perspektivet (jfr 
Wenger, 2007; Lave och Wenger, 1991). En förutsättning för att handledaren 
skall vara ett lärande stöd är att denne är mer kompetent i det som skall läras än 
den nyanställde i likhet med Vygotskijs teori om den proximala 
utvecklingszonen (1978). Vi menar att relationen handledare – nyanställd har 
potential till att bidra till en starkare inbäddning för den nyanställde genom att 
relationen kan ge både mer ”fit” (kunskaper om arbetet och hur det skall utföras) 
och ”links” (fler kontakter och relationsmässiga band till arbetet) (Mitchell et 
al., 2001). Det vill vi koppla till Wolfe Morrisons (2002); Mitchell et als (2001) 
och Lee, Mitchell et als (2004) forskning som visat på att nära relationer främjar 
kunskaper för arbetsrollen vilket leder till en högre grad av inbäddning. Här har 
informanterna haft åsikter om att det funnits brister i handledningen. Exempelvis 
att varaktigheten varit kortare än behovet, dålig kommunikation mellan den 
nyanställde och handledaren, eller för lite tid för presentation av kontakter 
utanför avdelningen. Informanterna som erfarit detta uttalar en känsla av 
osäkerhet och tvivel. Dessa brister menar vi kan göra att det tar längre tid för 
den nyanställde att lära sig sitt arbete, skapa kontakter, ge sämre motivation och 
därmed bidra till en sämre inbäddning (jfr Mitchell et al, 2001). Vi ser det som 
värdefullt att handledare har kompetens och tid för handledningen (jfr Filstad, 
2004). 
 
I resultaten har vi sett att handledarskapet kan vara en begränsning för den 
nyanställdes utveckling i arbetsroll och gemenskap. Den nyanställdes legitimitet 
i gemenskapen blir avhängig med relationens karaktär. När individen måste 
anpassa sig till rådande traditioner och arbetssätt utan att få ta egna initiativ, 
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skapas ett strikt reproduktivt lärande (jfr Ellström & Hultman, 2004). Vi kan 
dock se att det finns en variation i de nyanställdas relationer till handledarna 
vilket skapar ett kontinuum av reproduktivt lärande. Kontinuumet består av två 
extremer, å ena sidan en styrd handledning, som leder till en total reproduktion 
av arbetssätt och förhållningssätt. Å andra sidan till ett större handlingsutrymme 
för individen som innebär ett eget sökande av stöd från mer erfarna personer. Ett 
större handlinsutrymme i lärandet innebär en möjlighet till att ta egna initiativ, 
att agera problemlösande och nytänkande, vilket skulle kunna leda till ett mer 
utvecklingsinriktat lärande (jfr Ellström & Hultman, 2004; Dewey, 2004). Vårt 
resonemang vill vi även jämföra med Engeströms (1999, 2005) teorier om ett 
expansivt lärande, som till skillnad från Lave och Wenger (1991) där 
reproduktivt lärande är primärt, visar på att det inom ett verksamhetssystem 
finns en mångfald av idéer. När det finns motsättningar inom systemet som 
tillåts synas och verka, möjliggörs att nya idéer kan accepteras och ge en 
utveckling av gemensamma mål (Engeström, 1999, 2005). När vi ser det 
utvecklingsinriktade och reproduktiva lärandet ur ett kognitivt perspektiv så 
påverkas lärandet av situationen samt individens motivation och förutsättningar 
till reflektion. Tilliten till handledaren och en utmanande uppgift (Eraut, 2004) 
får här betydelse för att kunna ifrågasätta och reflektera. Vi vill dock påpeka att 
relationens karaktär har betydelse oavsett ur vilket perspektiv vi ser detta 
fenomen, vilket vi också kan stödja på forskare som Louis, 1980; Ostroff & 
Koslowski, 1992 (i Allen, 2006). Resultatet visar att studiens informanter har ett 
behov av trygghet och stabilitet. Därför menar vi att ett reproduktivt lärande kan 
vara passande när den nyanställde börjar. Ett utvecklingsinriktat lärande kan 
medföra att en osäkerhet och stress kan infinna sig i strävan efter att uppfylla 
omgivningens förväntningar (jfr Ellström & Hultman, 2004). Det framgår av 
resultaten att de som uttryckt en brist på handledarskap också har en viss 
frustration över sin arbetssituation, då de saknar rutiner för vad de ska göra. Vi 
menar, att en arbetssituation utan några rutiner kan innebära en lägre grad av 
inbäddning avseende ”fit”, eftersom det blir frustrerande att lära sig sin 
arbetsroll (Eraut, 2004). Vi vill ändå påpeka att extremerna bör undvikas och att 
lärandet skapas i förhållande till den miljö/kontext och kunskapsnivå som den 
nyanställde befinner sig i och på (se Dewey, 2004).   
 
Handledarskapet kan vidare utgöra en begränsning för lärande menar vi om den 
nyanställde bli bunden till enbart sin handledares kunskaper och erfarenheter i 
alltför hög grad, vilket kan vara en risk om ett totalt reproduktivt lärande 
tillämpas. Handledaren kan med sin legitimitet till kunskapen begränsa initiativ 
till nya idéer hos den nyanställde och fungera som en gränsvakt för ny kunskap 
(jfr Wenger, 2007), vilket vi har sett exempel på i resultaten. Ser vi det utifrån 
ett kognitivt perspektiv så hindras den personliga utvecklingen av individen, 
vilket på sikt kan leda till ett sämre engagemang och motivation för arbetet 
enligt Billet (2001). Vi kan här se att den nyanställde befinner sig i en situation 
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där inbäddning begränsas genom att ett omedvetet negativt lärande sker (jfr 
Ellström, Hultman & Larsson, 1996). Möjligheten att skapa fler kontakter kan 
även det bli begränsat och därmed inte heller ge samma möjligheter till 
inbäddning i enlighet med Mitchell et al (2001). Vi anser det således vara viktigt 
att poängtera betydelsen av att det måste finnas en balans i 
handledningsrelationen. Denna får inte övergå från att vara ett stöd till ett 
beroende för den nyanställde.  
 

5.3.2 Chef och arbetskollegor bidrar till en möjlighet för inbäddning 
När handledning inte funnits till hands har informanterna använt sig av 
arbetskollegor och chef. De har varit ett bra stöd både när det gäller att lära sig 
arbetsuppgifter och att komma in i den lokala arbetsgemenskapen. De har 
kompletterat handledarna och vi kan se att kontakten med dem är viktig för 
inbäddningen (jfr Allen, 2006). Som komplement till den fasta handledaren kan 
relationen till arbetskamrater och chefer leda till att den nyanställde utveckla nya 
idéer för att lösa problem. Detta är i likhet med Wolfe Morrisons (2002) 
resonemang som belyser att nära relationer skapar större förståelse för 
arbetsrollen. Därutöver menar även Ardts, Jansen och van der Velde (2001) i sin 
forskning, att stöd av chefer och arbetskollegor som individen söker på eget 
initiativ ger möjlighet till nya tankar. Vi vill dock med bakgrund i vårt resultat, 
lyfta arbetskollegorna, då det är dem som studiens informanter har haft mest 
kontakt och stöd av i det vardagliga arbetet. Vidare menar vi att framför allt 
arbetskollegorna, men även chefen har betydelse för de nyanställdas inbäddning 
avseende ”fit”, ”links” och ”sacrifice”. Detta baserar vi på att det framgått i 
resultatet att informanterna skulle sakna gemenskapen om de skulle sluta. 
Arbetskollegorna utgör även nära kontakter och är ett stöd för lärande av 
arbetsrollen. De nyanställda beskriver att det finns en öppenhet gentemot dem i 
den lokala arbetsgruppen, det finns en tillmötesgående anda och de mer erfarna 
är mycket villiga att informera och delge sin kunskap till de nyanställda. Detta 
bidrar till en lättillgänglighet av kunskaper i gemenskapen som bidrar till de 
nyanställdas lärande in i sina arbetsuppgifter och gemenskapen. Detta kan 
jämföras med Lave & Wengers (1991) resonemang om betydelsen av 
”transparency” (Lave & Wenger, 1991) för nykomlingars deltagarbanor. De 
menar att denna genomskinlighet kan göra det lättare eller svårare för 
nykomlingar att röra sig in mot den mer centrala gemenskapen.  
 
Enligt ett kognitivt perspektiv är det viktigt att se till att situationen ordnas på ett 
sätt som möjliggör lärande (Billet, 2001; Dewey, 2004; Eraut; 2004). Här har vi 
sett att en del av informanterna arbetar i kontorslandskap eller vid maskiner som 
står nära varandra, vilket möjliggör en tät kontakt med andra kollegor. Denna 
möjlighet till kontaktskapande vill vi uppmärksamma som ytterligare en 
förutsättning för lärande och inbäddning. Utifrån ett kontextuellt perspektiv så 
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interagerar kontext och individ i ett aktivt deltagande vilket detta arrangemang 
också möjliggör (jfr Wenger, 2007; Dysthe; 2003; Säljö, 2005). 
 
Då organisationen SIT AB för närvarande befinner sig i en situation när de 
anställer mycket nya medarbetare, så har de nyanställda i resultaten nämnt att 
det oftast är flera nyanställda på deras avdelningar. Detta har gjort att de söker 
sig till varandra som stöd men även för att skapa relationer. Vi vill 
uppmärksamma med bakgrund i Lave & Wengers (1991) teorier om 
deltagarbanor, att detta skulle kunna innebära svårigheter för de nyanställda i sitt 
legitimitetsskapande eftersom de nyanställda blir som en gemenskap i 
gemenskapen. Å andra sidan kan fenomenet med många nyanställda ge plats för 
att nya idéer kommer in och förändrar gemenskapen. Det måste dock finnas en 
öppenhet från de mer erfarna. Denna situation skulle gynna ett 
förändringsklimat menar vi, liksom Dewey (2004) och Ellström et al (1996) som 
uppmärksammar att om det finns möjligheter till erfarenhetsutbyte och 
reflektion, så gynnar det ett utvecklingslärande. Vilket också kan jämföras med 
Engeströms (2005) expansiva lärande där en mångfald av idéer finns i systemet 
som kan skapa ifrågasättande. På så sätt kan nya idéer uppkomma.  
 

5.3.3 Fysiska artefakter som ett kompletterande stöd 
Ytterligare stöd som de nyanställda har kunnat använda har varit andra typer av 
artefakter (jfr Säljö, 2005) exempelvis manualer, lathundar och 
informationspärmar och IT.  I dessa finns explicitgjord kunskap som, när vi ser 
det utifrån ett kognitivt perspektiv, kan läggas till den tidigare erfarenhet som 
individen har och vara ett komplement i lärandet (Dysthe, 2003; Illeris, 2002; 
Svensson & Åberg, 2001). Informanterna uppger att de har användning av dessa 
manualer och liknande, men att de mänskliga stöden används mest frekvent. 
Eftersom informationen är kodifierad och saknar den vardagliga kontexten 
skulle den kunna vara svårare att ta till sig och förstå enligt ett kontextuellt sätt 
att se på det (jfr Säljö 2005). Säljö (2005) menar dock att fysiska artefakter är 
hjälpmedel för att ge en förståelse för tankar. Vi menar att de fysiska 
artefakterna har en kompletterande betydelse för lärandet, då det ger ytterligare 
en bild av verkligheten om än abstrakt.  Ur inbäddningssynpunkt menar vi att 
artefakterna endast har betydelse för ”fit” (Mitchell et al, 2001), det vill säga de 
nyanställda kan ta till sig information och lära sig om sitt arbete och 
organisation. 
 

5.3.4 Introduktionsprogrammet är ett värdefullt stöd 
Introduktionsprogrammet med sina föreläsningar menar vi, har fungerat som ett 
kompletterande stöd till det informella lärandet i vardagen. Möjligheter har getts 
till att få inblick i organisationen och i sin roll. Som vi diskuterat i tidigare 
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avsnitt har det funnits vissa begränsande omständigheter. Vi kan se att 
programmet fyller en viktig funktion för de nyanställda som ett steg in i den 
större gemenskapen, organisationen. Ardts, Jansen och van der Velde (2001) har 
sett i sin forskning att formella gemensamma aktiviteter för nyanställda gynnar 
ett intresse för organisationen och knyter den nyanställde till sig. Det tyder på att 
programmet har potential för att bidra till inbäddning. De nyanställda tycks dock 
ha valt ett mer perifert förhållningssätt till sitt deltagande (jfr Wenger, 2007) 
under introduktionsprogrammet. De uttrycker att de inte känner någon större 
samhörighet med organisationen och inte heller har skapat några relationer med 
de andra deltagarna på kursen. De har även distanserat sig till de officiella 
värderingarna. Det är den egna arbetsplatsen som är deras primära gemenskap 
(Ellström, Hultman & Larsson, 1996; Lave & Wenger, 1991; Dysthe, 2003). 
Trots detta menar informanterna att det är viktigt och värdefullt med 
introduktionsprogrammet. Vi tolkar det som att det kan vara en form av ritual att 
ha fått gå denna kurs. Det innebär att de nu är en som alla andra i gemenskapen 
och har fått en identitet i organisationen SIT. De är på väg att bli fullvärdiga 
medlemmar i gemenskapen för att koppla till Wenger (2007). Att ha genomgått 
introduktionsprogrammet kan ses som en inbäddningssymbol, menar vi. 
 

5.4 Vilka omständigheter förefaller vara viktiga för att 
introduktionsaktiviteterna skall kunna bidra till en positiv inbäddning 
för den nyanställde? 
 
Vid analysen av resultaten har vi sett mönster, delar och helheter och till sist sett 
ett huvudmönster. Huvudmönstret tolkar vi som de omständigheter som kan 
bidra till en positiv inbäddning. Vi har sett ett mönster av motsatsord i 
informanternas utsagor beroende på variationer i deras arbetsplatsvardag. 
Motsatsparen är trygghet/osäkerhet, aktivt/passivt deltagande, 
legitimitet/utanförskap samt utveckling/stagnation. De positiva orden trygghet, 
aktivt deltagande, legitimitet och utveckling har vi sett vara omständigheter som 
förefaller bidra till en positiv inbäddning. De negativa orden osäkerhet, passivt 
deltagande, utanförskap och stagnering förefaller bidra till en negativ 
inbäddning. Vi ser att dessa motsatspar förhåller sig till varandra i en cirkulär 
process. Den aktuella kontexten eller situationen inverkar på till vilken grad den 
nyanställde upplever att det blir ett negativt eller positivt laddat varv. Detta vill 
vi illustrera med ett exempel. Ponera att den nyanställde känner en trygghet tack 
vare en god relation till sin handledare. En dag utsätts den nyanställde för en 
situation där denne känner sig underlägsen och okunnig i jämförelse med de 
andra arbetskamraterna, detta leder till att den nyanställde blir osäker på sitt 
handlande vilket leder till en passivitet i deltagandet med den övriga 
arbetsgruppen och en känsla av utanförskap. Om situationen fortgår kan detta 
leda till en stagnering för den nyanställde som inte utvecklas och inte växer in i 
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gemenskapen. Det skulle dock även kunna vara så att den nyanställde, istället 
blir uppmärksammad och bekräftad av sina arbetskollegor och därmed får en 
förutsättning till att utvecklas och så vidare. Den nyanställdes sammantagna 
inbäddning består av flera varv i den cirkulära processen som kan se olika ut 
beroende på dennes samspel med kontexten. Därför kan en positiv inbäddning 
ändå ske totalt sett, även om något varv ibland leder till en negativ utveckling. 
Allt för många negativa inslag skulle innebära en sammantaget negativ 
inbäddning för den nyanställde. Om detta görs gällande för en större del av de 
nyanställda kan det i förlängningen eventuellt även ha negativa följder för 
organisationen. Vi menar att en inbäddning är komplex och föränderlig över tid. 
Vi vill illustrera vårt resonemang med en, av författarna, skapad modell (fig. 1).  

 
 

 
 

 
Figur 1. Inbäddning som en cirkulär process.  

 

5.4.1 Trygghet 
För att få en positiv inbäddning  har vi sett att det behöver finnas en trygghet för 
den nyanställde. Trygghet i form av ett kompetent och planerat stöd från mer 
erfarna, exempelvis chef, handledare och arbetskollegor (Allen, 2006; Gibb, 
1999; Lewis, 1996 i Offstein, Morwick och Shah, 2007; Filstad, 2004). Detta 
stöd skapar möjligheter för att den nyanställde ska känna trygghet och 
självförtroende i sin nya arbetsroll menar vi, vilket betonas ur ett kognitivt 
perspektiv (jfr Eraut, 2004). Flera av informanterna har uttryckt att det finns en 
öppen anda i deras arbetsgrupper där de har lätt att fråga och få hjälp, vilket 
skapar en trygghet, vilket vi kan jämföra med Lave och Wenger (1991). Då 
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kommunikationen inte har fungerat eller tid inte har funnits så har det känts 
betydligt osäkrare för informanterna. Att den nyanställde känner trygghet är av 
betydelse för att en positiv inbäddning kan komma att bli gällande. 
Trygghetskänslan är grunden för nästa ord, aktivt deltagande.  
 

5.4.2 Aktivt deltagande 
Ett aktivt deltagande menar kognitiva forskare som Dewey (2004) och Kolb 
(1984, i Illeris, 2002) skapar möjligheter för att pröva, observera och reflektera 
och därmed skapar nya erfarenheter att jämföra med de tidigare. De kontextuella 
perspektiven menar att ett aktivt deltagande är en förutsättning för lärande och 
då i ett samspel med andra människor eller artefakter (Dysthe, 2003; Säljö, 
2005; Lave & Wenger, 1991; Engeström, 1999, 2005). Ett aktivt deltagande har 
också våra informanter beskrivit som stimulerande och nödvändigt. När 
föreläsningar har inneburit passiva moment så har de upplevt det som 
oengagerande och tröttsamt. Det blir således viktigt att möjliggöra för ett aktivt 
deltagande i samband med föreläsningarna för att informationen ska få fäste hos 
individen och i gemenskapen, vilket styrks av både det kontextuella och det 
kognitiva perspektivet (Dewey, 2004; Säljö, 2005; Dysthe, 2003). Det aktiva 
deltagandet kan dock bli passivt utan att det behöver vara planerat så. Individen 
kan ju själv välja att ta en mer passiv roll eller hindras till initiativ av andra i 
gemenskapen (jfr Wenger, 2007).  Ett alltför reproduktivt lärande menar vi kan 
skapa den passiviteten och ge en känsla av begränsning i sin arbetsroll och 
således minska motivation för en inbäddning. Vi menar i likhet med Ellström & 
Hultman (2004) att det är viktigt att en trygghet skapas för att kunna ifrågasätta 
rådande kunskap. Vi vill framhålla vikten av att även nyanställda kan delta 
aktivt och komma med nya idéer för att ge en utveckling. Genom ett aktivt 
deltagande menar vi att den nyanställde kan skapa sig legitimitet i gemenskapen.  
 

5.4.3 Legitimitet 
Legitimitet kan bara erhållas i förhållande till andra i gemenskapen och kräver 
således ett aktivt deltagande i densamma. Legitimiteten är viktig för att det är en 
förutsättning för lärande (jfr Wenger, 2007). Vi har kunnat se i våra resultat att 
informanterna som nyanställda har ambitioner att kunna behärska sin arbetsroll. 
För en del befattningar går det fortare att lära sig det de har förväntningar på sig 
att kunna göra, för andra tar det längre tid. Det är ju inte bara arbetsrollen utan 
även den sociala sfären som en nyanställd behöver få legitimitet till (jfr Wenger, 
2007). Som vi tidigare diskuterat så är det den lokala vardagen som är den 
gemenskap som den nyanställde ser som viktig att bli en del av. Det är här som 
de nyanställda vill skapa sig legitimitet.  
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Är då en positiv inbäddning alltid någonting att sträva efter? Finns det en risk att 
bli alltför inbäddad så att det leder till en stagnation av individens kompetens 
och minskad rörlighet inom organisationen? Forskare har sett att det finns ett 
samband mellan rörlighet och inbäddning (Mitchell et al. 2001; Lee, Mitchell et 
al, 2004; Ng och Feldman, 2007). Ng och Feldman har dock sett att en negativ 
inbäddning har negativa återverkningar på arbetsprestationen och attityder till 
organisationen. Därför menar vi att en positiv inbäddning är värdefullt för 
organisationen och individen. Det finns dock en risk med att bli alltför inbäddad. 
Legitimiteten ser vi som avgörande för detta. När individen har nått fram till 
centrum och fått legitimitet, så kan det innebära ett alltför stort fokus på att göra 
rätt saker. Ett reproduktivt lärande kan således medföra en stagnation (jfr 
Ellström & Hultman, 2004). Det finns en risk att individen inte tar till sig nya 
idéer när legitimiteten är förankrad. När det sedan kommer nya innovationer så 
har inte den alltför legitime medlemmen, tillräckliga kompetenser för det nya 
och hamnar i en mer perifer ställning i gemenskapen (jfr Wenger, 2007). Detta 
kan bli fallet om gemenskapen och individerna enbart har fokus på om de gör 
saker rätt. Eftersom de i detta fall inte får förutsättningar för att ifrågasätta och 
reflektera över om de gör rätt saker kan risken finnas att ett utvecklingsinriktat 
lärande inte möjliggörs. Vårt resonemang här vill vi stödja på Engeströms 
(2005) expansiva lärande och Ellström och Hultman (2004). 
 
För att nya idéer ska kunna bli legitima i den lokala miljön behöver de 
explicitgöras och bli formella enligt Ellström (i Jonsson, 2006). För att de 
explicitgjorda formella idéerna ska kunna implementeras krävs att det skapas en 
legitimitet för dem i den lokala miljön. Detta möjliggörs genom ett aktivt 
deltagande i ett samspel mellan den lokala och de formella aktiviteterna (jfr 
Ellström i Jonsson 2006). Vi kan här se att vår modell över en positiv 
inbäddning även kan användas för den större gemenskapen. Vi ser att om ett 
samspel kommer tillstånd mellan den formella organisationen och de lokala 
gemenskaperna, så kan det formella introduktionsprogrammet bli ett stöd för en 
positiv inbäddning av de nyanställda och deras framtid i organisationen. Får 
individen och de formella budskapen legitimitet i den lokala gemenskapen så 
ger det förutsättningar för en positiv inbäddning (Mitchell et al. 2001; Lee, 
Mitchell et al, 2004; Ng och Feldman, 2007) och vi menar liksom Ellström, 
Hultman och Larsson (1996) att det ger en utveckling för individen och 
troligtvis på sikt också för organisationen.  
 

5.4.4 Utveckling 
Utvecklingen för individen ser vi som relativ till individens aktuella behov och 
vilka förväntningar som finns från omgivningen. Den positiva utvecklingen ser 
vi kan leda till ett starkare självförtroende och en trygghet för att återigen kunna 
engagera sig i ett aktivt deltagande och så vidare (jfr Filstad, 2004). Den positiva 
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utvecklingen menar vi är avhängig med individens grad av legitimitet i den 
lokala gemenskapen men också dennes legitimitet i den större 
organisationsgemenskapen. Forskare menar att det är av vikt att förstå helheten 
och se sin del i organisationen för att känna sig positivt inbäddad (Lee, Mitchell 
et al, 2004; Allen, 2006). Då en av organisationens officiella värderingar är 
”innovation” menar vi att det är viktigt att skapa förutsättningar för detta i 
organisationens strukturer. En förutsättning för att innovationer kan skapas är att 
inbäddningen av de nyanställda leder till att ett utvecklingslärande också tillåts 
ske för individerna. Därför ser vi att introduktionsaktiviteterna också behöver 
ligga i linje med värderingarna, detta kan åstadkommas genom en balans mellan 
ett reproduktivt och ett utvecklingsinriktat lärande. I likhet med vad Ng och 
Feldman (2007) har sett i sin forskning så kan introduktionsaktiviteter främja 
eller begränsa genom hur de planeras för individerna. Avslutningsvis uttrycker 
informanterna att de har förväntningar på en utveckling för sin egen del i 
organisationen framöver. 
 

5.5  Slutsats och avslutande reflektioner 
 
Syftet med denna studie har varit att få en förståelse för SIT AB:s 
introduktionsaktiviteters möjligheter och begränsningar utifrån ett 
deltagarperspektiv. Närmare bestämt har det varit att studera vad som 
karaktäriserar de nuvarande introduktionsaktiviteterna och vad de nyanställda 
beskriver att det lärt sig genom att delta i dessa. Vidare har vi undersökt på 
vilket sätt som introduktionsaktiviteterna har varit ett stöd för den nyanställdes 
inbäddning och vilka omständigheter som förefaller vara viktiga för att 
introduktionsaktiviteterna skall kunna bidra till en positiv inbäddning för den 
nyanställde. Nedan avser vi att presentera våra slutsatser och några avslutande 
reflektioner. 
 
Studiens första slutsats är att en kombination av och en samverkan mellan de 
båda introduktionsaktiviteterna är angeläget för den nyanställdes sammanlagda 
inbäddning. Slutsatsen bottnar sig i att både en informell och formell kontext för 
inbäddning har haft betydelse för de nyanställda. Den informella kontexten 
behöver kompletteras med mer formell information och kunskap för att den 
nyanställde skall kunna skapa nya synsätt på och ny förståelse för arbetsrollen. 
En samverkan mellan introduktionsprogrammet och de lokala avdelningarna är 
nödvändig. Utbytet möjliggör att en legitimitet kan skapas för programmets 
formella budskap. Detta är en aspekt som HR med fördel kan förhålla sig till vid 
skapandet av ramarna för introduktionsprogrammet. 
 
Vidare är studiens andra slutsats att det är betydelsefullt med en viss diskrepans 
mellan programmets och arbetsplatsintroduktionens karaktär. Företaget kan 
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annars riskera att motverka förverkligandet av en av företagets värderingar, 
”innovation” som är en byggsten av företagsvisionen. Att programmet behöver 
få legitimitet i de lokala innebär alltså inte för Siemens att programmet bör ha ett 
identiskt upplägg, men inte heller att det skall vara helt frånkopplat 
arbetsplatsintroduktionens karaktär och innehåll. Det är värdefullt med en balans 
i inbäddningen för att det skall leda till ett nytänkande hos den nyanställde. 
 
Således är undersökningens tredje slutsats att det är viktigt att alla olika typer av 
nyanställda, med olika tillhörighet i produktionsområdena och yrkesgrupper, 
uppmärksammas likvärdigt under introduktionsprogrammet. Detta stödjer sig på 
att en känsla av förbiseende minska engagemanget och leder till en passivare 
roll. Denna aspekt har visat sig vara viktig eftersom vad den nyanställde lär sig 
på programmet inverkar på inbäddningen. Vidare visar studien även att när 
information och kunskaper, som har betydelse för den nyanställdes arbete ges, 
skapas en känsla av trygghet. 
 
Studiens fjärde slutsats är att kompetent och planerad handledning är nödvändig 
för den nyanställdes inbäddning. Detta fynd styrker lärande teorier inom de 
kognitiva och kontextuella perspektiven. Denna slutsats grundar sig i att 
handledning har visat sig vara en central funktion och relation för den 
nyanställde under arbetsplatsintroduktionen. Relationens karaktär och 
omfattning kan ge begränsningar eller möjligheter för inbäddningen. 
 
Vår femte slutsats är att arbetskollegorna och chefer liksom andra nyanställda 
också har en central roll som stöd för den nyanställdes inbäddning. Den 
öppenhet som präglat arbetsgemenskaperna, vilka de nyanställda deltar i är 
grunden till detta. Det har gett dem en möjlighet till kontaktskapande och 
tillgång till kunskap. Det har varit en källa till en utveckling av arbetsrollen för 
den nyanställde. Denna slutsats liksom den föregående stödjer tidigare forskning 
om arbetskollegors roll för inbäddning.  
 
Sist men inte minst består vår sjätte slutsats av fyra omständigheter inom de 
formella och informella introduktionsaktiviteterna. Dessa omständigheter 
möjliggör eller begränsar ett lärande och inbäddning av de nyanställda. 
Möjligheter till lärande och inbäddning gynnas av trygghet, aktivt deltagande, 
legitimitet och utveckling. Begränsningar till lärande och inbäddning utgörs av 
osäkerhet, passivt deltagande, utanförskap och stagnering. Dessa möjligheter 
och begränsningar för lärande och inbäddning förhåller sig till varandra i en 
cirkulär process som fortgår i positivt och negativt laddade banor. Olika 
kontexter och situationer inverkar på om det blir ett positivt eller negativt varv i 
processen, för den nyanställde. Den cirkulära processen som härletts ur det 
empiriska materialet förefaller vara en rimlig förståelse och tolkning av 
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deltagarnas verklighet, när vi relaterar till tidigare forskning om inbäddning och 
lärande perspektiv.     
 
Att de omständigheter som vi har sett kan bidra till en positiv inbäddning för den 
nyanställde menar vi är bra att känna till för HR - konsulter, chefer, handledare 
eller föreläsare vid planering och genomförande av introduktionsaktiviteterna. 
Genom att applicera modellen vid planering och utvärdering av 
introduktionsaktiviteterna är det av betydelse att ta i beräkning samt reflektera 
över de omständigheter som möjliggör och begränsar ett lärande och 
inbäddning.  
 

5.6 Vidare forskning 
 
Den här studiens fokus har varit på de nyanställdas synsätt på 
introduktionsaktiviteter på den nya arbetsplatsen. Vi har med stöd av 
lärandeteorier redogjort för vilka möjligheter och begränsningar som en 
introduktionsaktivitet har för att skapa en positiv inbäddning för den 
nyanställde. En positiv inbäddning innebär en utveckling för individen och på så 
vis kan denne tillföra organisationen sin kompetens. Vi menar att det vore 
intressant att studera hur organisationen lär då det tillkommer nyanställda, 
framförallt i en expansiv organisation där många nya medarbetare gör sin entré 
samtidigt. Vad för det med sig för värderingar, traditioner och den lärande 
organisationen? 
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Bilaga 1 
                              Kära dagboksskrivare och nyanställde! 

 

Din dagbok är en del i en studie av er arbetsplatsintroduktion som 
vi genomför. Vi är två studenter som skriver vår magisteruppsats 
inom programmet för Human Resource Management and 
Development vid Linköpings universitet på uppdrag av Siemens 
Industrial Turbomachinery AB. Vårt syfte är att få en förståelse 
för förutsättningarna för de nyanställda att komma in i 
organisationen och gemenskapen. Vi tror att den här studien 
kommer att bidra till intressant och användbar information som 
kan leda till förändring och förbättring av de nyanställdas 
situation i organisationen, vilket du kommer att få ta del av. Din 
medverkan och dina svar har stor betydelse för oss och det 
kommer inte att vara möjligt för andra att veta vad just du skrivit. 
Det du skriver kommer endast att användas till den här studien 
och materialet kommer därefter att förstöras, din medverkan är 
dock frivillig och du har rätt att avbryta din medverkan i studien. 

I dagboken är vi intresserade av att få veta vad du gjort och hur 
du upplevt din första vecka på jobbet. Varje dag kommer du att 
få välja ut ett par situationer att skriva om. Till din hjälp finns 
ett strukturerat frågeformulär som skall fyllas i, i sin helhet, för 
varje situation som du väljer att berätta om. Det kan vara 
situationer som du upplevt som både positiva och negativa. 
Där det går får du mycket gärna motivera dina svar.  Tag gärna 
med dig dagboken och skriv vid tillfälle, om detta inte är 
möjligt vill vi att du sätter dig i slutet av varje dag och skriver 
om den dagen. Vid den sista dagens slut lägger du din dagbok i 
det medföljande kuvertet och postar snarast. 

 
Om du har några frågor kring dagboken eller studien, tveka inte 
att ringa eller maila: 

 

Kristina Hoving eller  Birgitta Sköld 

xxxxxXX@student.liu.se  xxxxxX@student.liu.se

0707- XX XX XX  0732-XX XX XX 

                 Handledare: Henrik Kock, 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
Linköpings universitet 

 
Stort tack för din medverkan! 

 

mailto:xxxxxXX@student.liu.se
mailto:xxxxxX@student.liu.se


Datum _____________    
   
Beskriv situationer som du deltagit i på jobbet idag som har med din 
förståelse av ditt medarbetarskap och organisationen att göra. Det 
kan också gälla din känsla av samhörighet med organisationen eller 
andra medarbetare. En situation kan exempelvis vara ett samtal, ett 
möte, en arbetsuppgift eller raster etc. För en vald situation skall 
alla frågor i formuläret besvaras. Det kan vara flera saker du gjort 
under dagen som du vill berätta om, då fyller du i fler formulär. Vi 
har förberett flera formulär per dag. 
 
Vad gjorde du/ni? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Vart var du/ni? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Ensam eller med vem/vilka? (arbetsroll) 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

                     Var god fortsätt på nästa sida. 
Vad handlade det om? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Hur gick du/ni tillväga?  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Vad innebar det för dig? 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 



Bilaga 2 
                             

Kära dagboksskrivare och kursdeltagare!  
  

Din dagbok är en del i en studie av ert introduktionsprogram som 
vi genomför. Vi är två studenter som skriver vår magisteruppsats 
inom programmet för Human Resource Management and 
Development vid Linköpings universitet på uppdrag av Siemens 
Industrial Turbomachinery AB. Vårt syfte är att få en förståelse 
för förutsättningarna för de nyanställda att komma in i 
organisationen och gemenskapen. Vi tror att den här studien 
kommer att bidra till intressant och användbar information som 
kan leda till förändring och förbättring av de nyanställdas 
situation i organisationen, vilket du kommer att få ta del av. Din 
medverkan och dina svar har stor betydelse för oss och det 
kommer inte att vara möjligt för andra att veta vad just du skrivit. 
Det du skriver kommer endast att användas till den här studien 
och materialet kommer därefter att förstöras, din medverkan är 
dock frivillig och du har rätt att avbryta din medverkan i studien. 

 

I dagboken är vi intresserade av att få veta vad du har upplevt 
under kursdagarna som givande eller vad du upplevt som 
ointressant i introduktionsprogrammet. Varje dag kommer du att 
få välja ut ett par situationer att skriva om. Till din hjälp finns ett 
strukturerat frågeformulär som skall fyllas i, i sin helhet, för varje 
situation som du väljer att berätta om. Där det går får du mycket 
gärna motivera dina svar.  Tag gärna med dig dagboken och skriv 
vid tillfälle, om detta inte är möjligt vill vi att du sätter dig i slutet 
av varje dag och skriver om den dagen. Efter sista kurstillfället är 
slut i vecka 18, lägger du din dagbok i det medföljande kuvertet 
och postar snarast. 

Om du har några frågor kring dagboken eller studien, tveka inte 
att ringa eller maila: 

 

Kristina Hoving eller  Birgitta Sköld 

xxxxxXX@student.liu.se  xxxxxX@student.liu.se

070- XXX XX XX  0732-XX XX XX 

 

Handledare: Henrik Kock, 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

Linköpings universitet 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

mailto:xxxxxXX@student.liu.se
mailto:xxxxxX@student.liu.se


      
Kursdatum _____________ 
 
För varje dag är det fyra uppgifter som skall fyllas i. 
 
Uppgift 1.  
Beskriv en eller flera situationer under dagen som du har upplevt som givande 
eller positivt för din förståelse av organisationen eller ditt medarbetarskap. Det 
kan också gälla din känsla av samhörighet med organisationen eller andra 
medarbetare. En situation kan exempelvis vara en föreläsning, ett samtal, ett 
möte eller rast etc. För varje vald situation skall alla frågor i uppgiften besvaras. 
Vid siffra ett beskrivs din första valda situation osv.  Vi har förberett för tre 
situationer. 
 
Vad gjorde du/ni? 
1._______________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
2._____________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
3._______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________ 

             Var god fortsätt på nästa sida. 
Med vem/vilka? (arbetsroll) 
1._______________________________________________________
________________________________________________________ 
2._______________________________________________________
________________________________________________________ 
3._______________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Vad handlade det om? 
1._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
2._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
3._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 



        Var god fortsätt på nästa sida. 
 
Var någonstans? 
1._______________________________________________________ 
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________ 
 
På vilket sätt var det givande eller positivt för dig? 
1._______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
2._______________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
3._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

          Var god fortsätt på nästa sida. 
Uppgift 2. 
Beskriv en eller flera situationer under dagen som du har upplevt som ointressant 
eller negativt för din förståelse av organisationen eller ditt medarbetarskap. Det 
kan också gälla din känsla av samhörighet med organisationen eller andra 
medarbetare. En situation kan exempelvis vara en föreläsning, ett samtal, ett 
möte eller rast etc. För varje vald situation skall alla frågor i uppgiften besvaras. 
Vid siffra ett beskrivs din första valda situation osv.  Vi har förberett för tre 
situationer. 
 
Vad gjorde du/ni? 
1._______________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
2._____________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
3._______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
Med vem/vilka? (arbetsroll) 
1._______________________________________________________
________________________________________________________ 
2._______________________________________________________
________________________________________________________ 
3._______________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 



Vad handlade det om? 
1._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
2._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
3._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Var någonstans? 
1._______________________________________________________ 
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________ 

          Var god fortsätt på nästa sida. 
På vilket sätt var det ointressant eller negativt för dig? 
1._______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
2._______________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
3._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Var god fortsätt på nästa sida. 
Uppgift 3. 
Har dagens kurs gett dig några funderingar eller frågor om organisationen och 
ditt medarbetarskap? Hur ser de ut i så fall? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Uppgift 4. 
Vad har blivit extra tydligt efter dagens kurstillfälle, när det gäller organisationen 
och ditt medarbetarskap? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

           
Tack för idag! 

 

 

 



Bilaga 3 
Intervjuguide      
Intro: Vilka vi är, syfte med studien och koppling till Siemens, spelar in – ok, anonymt, 
avbryta, vad vi skall prata kring i dag. 
 
Bakgrundsfrågor: 
Ålder: Utbildning: 
Tidigare arbetslivserfarenhet: 
Befattning, avdelning och arbetsuppgifter: 
Hur länge har du nu jobbat? 
 
Teman: 
Arbetsplatsintroduktionen 
Vad har din arbetsplatsintroduktion inneburit för dig? 
 
Engagemang 
Vilka förväntningar hade du på arbetsplatsintroduktionen?  
Vilken tid fanns avsatt för arbetsplatsintroduktionen?  
Hur värdesatte du arbetsplatsintroduktionen? 
 
Aktiviteter 
Nämn några saker ni gjort under första veckan av din anställning? 
Beskriv en händelse som du deltagit i under din arbetsplatsintroduktion. På vilket sätt var den 
betydelsefull för dig? Vad gjorde ni? Hur upplevde du den? Var den återkommande? 
(händelsen) 
Hur kom du igång med dina arbetsuppgifter? Vad eller vem hade du till stöd? Vad använde ni 
för hjälpmedel? 
 
Interaktion 
Hade du en handledare? Vilken betydelse hade handledaren för dig? Hur ofta träffades ni? 
Hade ni avsatt en tid för det?  
Vilken betydelse hade din chef i din arbetsplatsintroduktion? Hur ofta träffades ni?  
Hade ni avsatt en tid för det? 
Vilka förutsättningar har arbetsplatsintroduktionen gett dig för att skapa kontaktnät? 
Hur upplevde du att det var att komma in i gemenskapen? Vad/hur gjorde du ? Vad/hur gjorde 
andra? Under vilka former? 
 
Erfarenheter och förståelse 
Vilka förutsättningar har arbetsplatsintroduktionen gett dig i ditt fortsatta arbete?: 
Hur har arbetsplatsintroduktionen inverkat på din förståelse för organisationen? 
Hur har arbetsplatsintroduktionen inverkat på din förståelse för arbetsroll/medarbetarskap? 
Hur har arbetsplatsintroduktionen inverkat på din förståelse för organisationens värderingar? 
 
Vad saknade du på arbetsplatsintroduktionen? Vad ville du ha mer av? Något du ville skulle 
vara/göras annorlunda? Några funderingar på hur det i så fall skulle varit upplagd? 
Vad var speciell bra under arbetsplatsintroduktionen? 

 



Introduktionsprogrammet  
Vad har introduktionsprogrammet  inneburit för dig? (vilken roll den haft, mening?) 
 
Engagemang 
Vilka förväntningar hade du på introduktionsprogrammet?  
Hur värdesatte du introduktionsprogrammet? 
 
Aktiviteten 
Hur har du upplevt innehållet i programmet? Vad var givande? Vad var ointressant?  
Hur upplevde du omfattningen av programmet? (Omfattning, upplägg?)  
Hur upplevde du tidpunkten för programmet? Hade du tid? 
 
Interaktion (nätverk, gemenskap) 
 
Hur deltog du vid kurstillfällena? På vilka olika sätt deltog du? Vad gjorde att det blev så?   
Var du bekväm i denna roll? 
Hur har introduktionsprogrammet inverkat på din känsla av gemenskap? 
Vilka kontakter skapade du under programmet? (Hur tog du kontakt med andra under 
programmet?) Har du kontakt med dem idag? 
Vilket utbyte hade du av andra under programmet? (det sociala…) Hur visade det sig? 
 
Erfarenheter och förståelse 
 
Vilka förutsättningar har programmet gett dig i ditt fortsatta arbete?: 
(Hur har programmet stött eller motverkat din arbetsroll/ditt medarbetarskap?) 
Hur har introduktionsprogrammet inverkat på din förståelse för organisationen? 
Hur har introduktionsprogrammet inverkat på din arbetsroll/medarbetarskap?  
Hur har introduktionsprogrammet inverkat på din förståelse för organisationens värderingar? 
Vad var nya erfarenheter som du kom i kontakt med under introduktionsprogrammet? (Vilka 
funderingar skapade det?) 
 
Helhetsintryck 
 
Hur upplever du att arbetsplatsintroduktionen och introduktionsprogrammet fungerar ihop/ 
kompletterar eller motverkar varandra? 
Hur ser din känsla av samhörighet ut med arbetsgruppen och företaget? Vad har gjort att du 
känner så? 
Hur ser din förståelse för organisationen ut idag? (jämföra med i början?) Vad har gjort att du 
känner så? 
Vad tror du skulle kunna göras annorlunda på: 
-arbetsplatsintroduktionen 
- introduktionsprogrammet? 
Vad skulle varit bra att veta innan du började på din arbetsplats som hade gjort dig bättre 
förberedd? 
Inför introduktionsprogrammet så att du kunde tillgodogöra dig det bättre? 
Vad använder du för hjälpmedel i ditt arbete? 
Vad använder du för hjälpmedel för att få information som nyanställd? (Pärmen) 
 

 



Hur ser du på att byta jobb? Vad skulle det innebära för dig? (Vad gör de för att behålla de 
anställda?) 
 
Skickar det vi tänker använda till dig när det är klart för ett OK. 
Våra kontaktuppgifter. Ta del av rapporten? 
 
Tack för din medverkan! 
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