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Sammanfattning 
Denna studie har haft till uppgift att behandla hur nya medarbetare introduceras till sitt arbete 
inom Vattenfall Norden. Detta med anledning av att man står inför stora rekryteringsbehov 
och på grund av detta upplevt ett behov av en homogenisering av introduktionen av 
nyanställda. Undersökningen har utgjorts av intervjuer med representanter för HR på 
Vattenfall Nordens olika enheter, av en enkätundersökning bland nya medarbetare och 
litteraturstudie inom arbetsintroduktionsrelaterad forskning och pedagogiska teorier. 

Slutsatserna är att det finns stora möjligheter för HR Norden inom Vattenfall att sätta upp 
gemensamma riktlinjer för introduktionen, och att förbättra och tydliggöra strukturen. Större 
vikt bör även läggas vid att erbjuda de nyanställda ett socialt stöd från såväl mer erfarna 
medarbetare som jämlikar när de börjar. 

För att introduktionen ska bli framgångsrik är det viktigt att den följs upp regelbundet och att 
den är flexibel för förändringar, men också att det sätts press på introduktionen från en högre 
nivå, att chefer och ledningen uttrycker att det är viktigt. 

 

Abstract 
Vattenfall Nordic has identified a coming increase in demand on the recruitment of new 
employees the coming ten years due to the high rate of current employees going into 
retirement. As a step in improving the standard and function of the introductory process for 
each new employee, Vattenfall has suggested a need for standardization among their business 
units. This investigation was conducted to establish how such improvements could be 
achieved. This report consists of a theory-based part where relevant work from the field of 
pedagogical research is considered in the context of introducing employees in a new work 
environment. Following this a set of interviews were conducted with those in charge of 
induction procedure, and a larger e-mail survey was conducted with Vattenfall employees 
who recently went through the same introduction procedure. 

In conclusion, there is a notable opportunity to form common guidelines from Vattenfall 
Nordic's HR department, and also to improve and clearify the structure of the entire process. 
There is a need for an increased focus on the social relations of new employees, and 
structures for social support and guidance from more experienced co-workers as well as other 
newly recruited should be taken into consideration. 

Finally, to be able to uphold the quality and standard of the induction process, evaluation and 
feedback loops are essential. Follow-up evaluation should be made regularly not only to 
uphold dynamic improvement of the process but also to clearly emphasize to the employees 
that management makes the introduction to Vattenfall a high priority and that the opinion of 
new employees is a valued asset. 
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Inledning 
I detta arbete undersöks hur introduktionen i nuläget genomförs på Vattenfall Norden. 
Vattenfall Norden är en stor och komplex organisation som har intentioner att fungera som en 
enhet men som på grund av sin komplexitet och sin spridda verksamhet ibland mer fungerar 
som en sammansättning av många mindre företag. För att kunna strukturera upp och 
effektivisera introduktionen behövs först en genomgång av hur den genomförs. I denna 
rapport presenteras en undersökning av detta, och en medarbetarundersökning som beskriver 
hur de anställda upplever att de blir bemötta. En genomgång av forskning relaterad till 
introduktion i arbetslivet och inbäddning på arbetsplatsen ingår också, och en undersökning 
av pedagogiska teorier som bedömts vara relevanta med den utgångspunkt som definierats. 
Dessa knyts i diskussionen samman med nulägesanalysens resultat. 

Denna rapport är av intresse främst för HR Norden på Vattenfall, men även andra inom 
Vattenfall som har introduktion av nyanställda i sina arbetsuppgifter kan ha nytta av de 
resultat som presenteras. Även andra företag med förutsättningar som liknar Vattenfall 
Nordens kan ha nytta av vad som presenteras i denna rapport. 

1  Bakgrund 
Att ta emot de nyanställda på bästa sätt är viktigare för ett företag idag än för några decennier 
sedan. Rörelsen på arbetsmarknaden har ökat och där man förr stannade på en arbetsplats 
hela livet kanske man nu uppehåller sig i ett par år innan man söker sig vidare till nya 
utmaningar (Ng & Feldman, 2006). Forskning visar också att det finns ett samband mellan 
hur väl introduktionen av den anställde genomförts och hur länge denne stannar inom 
organisationen (Allen, 2006), liksom att mottagandet hänger ihop med kommande 
jobbprestationer, engagemang i företaget och tillfredställelse med sin arbetsplats (Kowtha, 
2008). 

1.1 Varför introduktion? 

Introduktion definieras av Otto Granberg enligt nedan, 
Med introduktion menas de åtgärder som vidtas för att underlätta övergången till nya arbetsuppgifter, 
nya arbetskamrater och ny miljö. (Granberg, 2003 s. 359) 

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att ge en ny arbetstagare introduktion. Introduktionens 
utformning finns reglerad i arbetsmiljölagstiftningen, närmare bestämt i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete från 2001, i vilken det 
står att läsa: 

Arbetsgivaren bör så tidigt som möjligt introducera arbetstagaren i arbetet. Det gäller särskilt 
arbetstagare som saknar tidigare erfarenheter av arbetslivet. Introduktionen bör ge en uppfattning om 
arbetstagarens egna arbetsuppgifter och sambandet med andras, inblick i hur verksamheten i stort 
fungerar och om vilka risker som finns i verksamheten. Introduktionen bör också beskriva det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel vem arbetstagaren skall vända sig till när det gäller 
arbetsmiljön. (Arbetsmiljöverket, 2001) 

Vidare står det även att arbetsgivaren vid utformningen av introduktionen och övrig 
information ska ta hänsyn till arbetstagarens förutsättningar. 

Det finns flera anledningar till att ett företag vill erbjuda sina nyanställda en introduktion. För 
det första är det en säkerhetsfråga, inom Vattenfall Norden är detta av särskilt vikt för de 
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anställda som arbetar i produktion där arbetsmiljöriskerna i många fall är stora. Men det är 
också en fråga om att så fort som möjligt få den nya medarbetaren att komma in i arbetet och 
blir produktiv, samtidigt som det är en fråga om trivsel. Enligt Armstrong (2001 i Granberg, 
2003) har introduktionen fyra syften:  

1. Att jämna vägen för den nye 

2. Skapa en positiv inställning så att den nye vill stanna 

3. Goda arbetsresultat på kortast möjliga tid 

4. Minska risken för att den nye slutar snabbt 

Introduktionen är viktig för att underlätta anpassningen för den nyanställde. Dessutom är 
introduktion en otroligt viktig fråga för företaget – den som inte förstår uppgifter och 
förväntningar kan inte arbeta effektivt. Dessutom är det viktigt för kollegerna och arbetslaget 
– i de fall man arbetar i team är det minst lika viktigt för arbetslaget att den nye kommer in i 
gruppen som det är för individen (Granberg, 2003). 

1.2 Företaget Vattenfall 

Vattenfall finns i flera länder i norra Europa, men den verksamhet som bedrivs i Sverige, 
Danmark och Finland går under gruppen Vattenfall Norden. Inom Vattenfall Norden finns 
både produktion och distribution av el och värme samt kundservice och försäljning, 
konsulttjänster och stabstjänster. Vattenfall är den ledande energikoncernen i Norden och har 
9500 anställda i Sverige, Danmark och Finland, varav nästan 90 procent i Sverige. 

Vattenfall Nordens verksamhet är indelat i ett flertal olika bolag, Business Units eller BU:n, 
som vart och ett är ansvariga för sitt eget resultat. Dessa har skiftande uppgifter med allt från 
drift av kärnkraft till kundservice. Vid årsskiftet 2008/2009 genomfördes inom Vattenfall en 
omorganisation som medförde att den tidigare hierarkiska strukturen gick över i en 
matrisorganisation. Under 2008 hade åtta av bolagen inom Vattenfall Norden medarbetare i 
Danmark och Finland men i och med omorganisationen kommer samarbetet över 
landsgränserna att öka, även med länder utanför Norden. Den nya organisationen hade vid 
undersökningens genomförande inte hunnit sätta sig helt. 

På grund av organisationens storlek och komplexitet ligger det en stor utmaning i att 
introducera nya medarbetare till Vattenfall och få dem att förstå helheten och att känna 
samhörighet med och engagemang i företaget. Genom att öka medarbetarnas insikt i 
organisationen hoppas man dels kunna underlätta för dem att anpassa sig till kommande 
omorganisationer, och dels att öka den interna rörligheten. 

Vattenfalls arbete präglas av de fem ambitioner som upprättats som riktlinjer för företaget. 
Dessa är 

- Nummer ett för kunden 

- Nummer ett för miljön 

- Attraktiv arbetsgivare 

- Benchmark för branschen 

- Lönsam tillväxt 

Dessa fem ambitioner brukar illustreras med en sjöstjärna med fem ben som resten av 
verksamhetens arbete ska vila på. Utöver dessa har Vattenfall även definierat tre värderingar 
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som ska ligga till grund för de anställdas beteenden, dessa är ansvarstagande, öppenhet och 
effektivitet. 

Vattenfall ligger högt bland studenter som önskvärd arbetsgivare i framtiden. De kommande 
åren beräknar Vattenfall att man har ett stort behov av att nyrekrytera, ungefär 6000 nya 
medarbetare inom Vattenfall Norden under en tidsperiod av tio år. Samtidigt är medelåldern 
på företaget hög och man står inför stora pensionsavgångar. I den situationen är det extra 
viktigt att introduktionen av de nya blir ordentligt genomförd så man inte tappar i kompetens.  

1.3 Introduktionen idag 

Idag finns det en introduktionsprocess för Vattenfall Norden, som är en del av 
personalprocessen för rekrytering. Ansvarig för introduktionsprocessen är HR Norden 
(Human Resource Norden – Nordens personalavdelning). Målsättningen för introduktionen 
vilar på fem ben: 

1. Ge en god start i företaget 

2. Skapa kunskapsgrund om verksamheten 

3. Ge en känsla av stolthet för verksamheten 

4. Öka effektiviteten 

5. Lägga grunden för fortsatt lärande 

På Kontakten, intranätet, finns kartor som beskriver hur processen ska fortgå och dokument 
som den rekryterande chefen ska fylla i och skicka till HR Service. Genom dessa dokument 
registreras den nyanställde och vid anställningen skapas automatiskt ett mail som går till 
närmsta chefen och andra berörda parter, till exempel de som tar fram inpasseringskort 
(samtal med processansvarig, 2009-01-26). 

På Kontakten finns även checklistor som chefen har till stöd för planeringen av 
introduktionen. Sådant som enligt checklistan ska göras innan första dagen är bland annat att 
färdigställa anställningsbevis, ID/passerkort och arbetsplatsen. Under den första tiden ska den 
nye även få en genomgång av bland annat arbetsplatsen, säkerhetsfrågor, facket, arbetstider, 
semester/sjukdom, timtid, arbetsmiljö och hälsa. Checklistan finns även med som bilaga till 
denna rapport (se bilaga 1). 

Dessutom finns en informationsdag för alla nyanställda, ”Info för nyanställd”, som anordnas 
av Vattenfalls utbildningsenhet VPT (Vattenfall Professional Training) sju gånger per år. Den 
ska alla nyanställda ha gått inom sex månader. Alla nyanställda får ett e-mail från VPT med 
uppmaning att gå in på intranätet och anmäla sig, gör man det så kommer därefter en kallelse 
i Outlook. På kärnkraftverken sköter chefen och HR-avdelningen inbokningarna åt den 
nyanställde. Utbildningen ges på svenska på fyra orter i Sverige; Råcksta, Ringhals, 
Forsmark och Luleå. Tanken är att informationsdagen ska hållas även i Danmark men det 
tillfälle som var inplanerat under våren 2009 blev inställt (samtal med administratör, VPT, 
2009-02-23). I undersökningarna nedan kommer denna informationsdag att kallas för 
”Vattenfalls informationsdag” för att undvika att den blandas ihop med de introduktionsdagar 
som BU:na anordnar. 
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1.4 Uppdraget 

För att säkerställa att introduktionen genomförs på ett bra sätt vill Vattenfall Norden nu skapa 
en introduktionsprocess som är tillämpbar på alla enheter. Man ser idag ett problem i att 
introduktionen genomförs olika överallt och att det inte finns rutiner för att säkra kvaliteten. 
Därför vill man sträva efter att göra introduktionsprocessen enhetlig inom företaget, och då 
även över landsgränserna. I detta syfte har HR Norden tillsatt ett projekt för att förbättra 
introduktionsprocessen, som inkluderar en nulägesanalys, en jämförelse med andra 
framgångsrika företag och kostnadsbedömningar. Detta examensarbete utgör projektets 
nulägesanalys. 

Vid ett seminarium med projektgruppen på Vattenfall den 16 december diskuterades 
målsättningen med projektet, och det kom då fram att ett viktigt syfte var att öka 
medarbetarnas stolthet för företaget, och öka det interna självförtroendet och helhetskänslan 
för bolaget. I medarbetarundersökningar som genomförts har framkommit att unga 
medarbetare idag verkar ha en väldigt negativ attityd till företaget. Dessutom gavs intrycket 
under seminariet att man inom företaget ibland har svårt att ta tillvara på nya medarbetares 
idéer vilket kan göra att det upplevs stelt och motvilligt till förändringar. 

Ett annat syfte med projektet är att öka den interna rotationen. Internt förflyttade medarbetare 
verkar lite ”falla mellan stolarna” eftersom de förväntas kunna mycket när de börjar. Och 
Vattenfall ser positivt på intern rörelse eftersom denna bidrar till spridning av kunskap mellan 
bolagen. Idag är banden till det egna bolaget mycket starkare än de till Vattenfall, och detta 
vill man ändra på med förhoppningen att det ökar den interna förflyttningen. 

2 Syfte och avgränsning 
Detta examensarbete undersöker hur introduktionen inom Vattenfall Norden fungerar idag, 
vilka rutiner som finns på dess olika Business Units och hur nyanställda medarbetare 
upplevde sin introduktion. 

I introduktionsprocessen finns ett moment som på HR Norden går under namnet ”färdig 
arbetsplats” och som handlar om de automatiserade beställningar av material som den nye 
behöver för att utföra sitt jobb. Den delen ingår inte i utredningen utan är en del av ett annat 
delprojekt under HR. Däremot kommer det att nämnas, i de fall respondenterna i 
undersökningarna har tagit upp det, och som en fråga i enkäten. 

Undersökningen har inte tagit hänsyn till om de nyanställda är kvinnor eller män, deras ålder 
eller tidigare erfarenheter. Den går inte igenom introduktionen av nyanställda på staben inom 
Norden, inte heller på Vattenfall Research and Development, däremot har de nyanställda från 
dessa deltagit i enkäten. Inte heller en benchmark, jämförelse med andra företag, ingår i 
arbetet, eftersom detta utgör en fristående del av projektet. 

Syfte: Att studera de introduktionsprocesser och metoder som används inom 
Vattenfall i dagsläget, identifiera brister och belysa sådant som görs bra samt hitta 
förbättringsmöjligheter. 

Frågeställningar:  
Hur ser introduktionsprocessen ut för anställda som påbörjar en ny tjänst inom 
Vattenfall idag? 

Vilka brister och förbättringsmöjligheter finns i introduktionsprocessen? 
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3 Teori  
I detta kapitel ges en genomgång av den forskning och de lärandeteorier som ligger till 
grund för undersökningarna och analysen. Först ges en bakgrund till introduktionen och vad 
som betraktas som viktigt att lära sig, därefter introduceras begreppet inbäddning. I avsnitt 
3.3 tas pedagogisk litteratur om erfarenhetsbaserat lärande och sociokulturella teorier upp. 

3.1 Introduktionens innehåll 

En hel del forskning (Morrison, 2002; Allen, 2006; Kowtha, 2008; Mitchell et al., 2001; Ng 
& Feldman, 2006) tyder på att introduktionen påverkar både effektivitet och glädje i det 
dagliga arbetet och på lång sikt hur stort engagemang man känner i företaget och vilka 
intentioner man har att säga upp sig. Introduktionen är också viktig eftersom den förkortar 
den tid som den nye känner sig ung och grön och osäker i den nya rollen och gör att denne 
snabbare hittar sin plats i organisationen, och för att den har potentiellt långvarig inverkan på 
den anställdes beteenden och attityder (Morrison, 2002). Inom forskningen används ofta 
termen organizational socialization, som beskrivs som den process där den nye medarbetaren 
tillägnar sig de attityder, beteenden och kunskap som behövs för att kunna agera som en 
medlem av organisationen (Morrison, 2002). 

Tre ämnesområden har identifierats som viktiga för en nyanställd att få bekanta sig med: 
1. information om organisationen (normer, policies, terminologi, historia, politik) 

2. information om hur uppgifter ska utföras 

3. information om roller, förväntningar och ansvar (Chao, O'Leary-Kelly, Wolf, & Klein, 
1994, Morrison, 1993 och Ostroff & Kozlowski, 1992 i Morrison, 2002) 

Det är dessutom viktigt att den nyanställde känner tillhörighet och skapar sig en identitet, för 
att känna sig som en del av arbetslaget och bunden till organisationen (Morrison, 2002). 

3.1.1 När har man vilka behov? 
Allen (2006) beskriver introduktionen som indelad i tre stadier. Innan man börjar går man 
igenom ett förväntansstadium, där man bygger upp en bild av det företag man kommer att 
arbeta för. Anpassningsstadiet uppstår vid det första mötet med organisationen. I den tredje 
fasen, godkännandestadiet, börjar man söka sin roll (Allen, 2006). 

  

Dessa tre stadier påverkar både hur den nyanställde beter sig och vilken typ av information 
som efterfrågas. I det första stadiet är nyfikenheten kring den nya arbetsgivaren väldigt stor, 
den nyanställde har många frågor om företaget och de nya arbetsuppgifterna och bygger upp 
förvätningar och skapar sig en egen bild av arbetsplatsen. I anpassningsstadiet är 
nyfikenheten fortfarande stor och den nyanställde försöker lära sig så mycket som möjligt om 
sin nya arbetsplats. Där försöker man känna av stämningen i korridoren, vill lära sig så 

Figur 1. Introduktionens tre stadier enligt Allen (2006) 
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mycket nytt som möjligt och förstå hur allt fungerar. I godkännandestadiet börjar man mer 
fokusera på och reflektera över sina egna uppgifter, samt visa framfötterna och knyta 
kontakter med andra (Ng & Feldman, 2006). Efter godkännandestadiet går man in i en mer 
tillbakalutad fas där man försöker behålla sin position och roll inom organisationen (Ng & 
Feldman, 2006). 

Som regel brukar man anse att introduktionen börjar den dag då avtalet skrivs under. 
(Granberg, 2003) Hur länge den pågår kan variera, men det första halvåret bör räknas som 
introduktion, med en intensivare fas i början. Därefter följer en uppföljningsfas, varpå 
upplärningen övergår i vanlig kompetensutveckling (Granberg, 2003). Uppföljningen innebär 
även att följa upp vad som kommer fram i utvärderingarna, att se till att bidra med mer 
handledning och utbildning där så visar sig vara nödvändigt (Dalin, 1997). Att bli helt 
integrerad på en ny arbetsplats tar ungefär ett år (Allen 2006). 

När man kommer som ny är både chefen och arbetskamraterna nya, ibland är också 
arbetsuppgifterna nya och svåra och situationen saknar trygghet (Granberg, 2003). Den 
nyanställde har då vid ankomsten följande behov som behöver tillfredsställas: 

- att känna sig välkommen 
- att komma in i arbetsgruppen 
- att få pröva på arbetsuppgifterna 
- att få klart för sig förväntningar och krav 
- att inte synas för mycket, att ”ligga lågt” 
- att stilla sin nyfikenhet 
- att informeras om ”familjeförhållandena” men inte om ”hela tjocka släkten” 
- att vara nyttig (Granberg, 2003, s. 360) 

I ett första stadium är arbetsuppgifterna och rollen viktigast och först senare kommer kunskap 
om organisationen (Ostroff & Kozlowski, 1992 i Morrison, 2002). 

Detta mål (att lära sig arbetsuppgifterna, förf. anm.) är viktigt, dels för att snabbt uppnå goda 
arbetsresultat, dels för att man som ny har ett starkt psykologiskt behov av att uträtta 
någonting, av att vara nyttig, av att inte vara ett påhäng. (Granberg, 2003, s. 361) 

Att snabbt komma igång med arbetet är alltså viktigt inte bara ur företagets synvinkel, för 
vilka det blir en kostnadsfråga, utan också för den nyanställde, som vill känna att den uträttar 
något. 

3.1.2 Organisationens visioner och värderingar 
Som noterats ovan utgör den nya organisationen ett av de områden en nyanställd behöver 
bekanta sig med, och det gäller att alla medarbetare är insatta i företagets mission, vision och 
strategier för att företaget ska utgöra en god lärmiljö (Peder, Bourgoyne & Boydell, 1996 och 
Pearn, Roderick & Mulrooney, 1995 i Granberg & Ohlsson 2004). Det handlar också om att 
synliggöra organisationens mål och att få alla medarbetare med på tåget så att alla strävar mot 
dessa gemensamma mål (Dalin, 1997). För att möjliggöra för förändringar inom en 
organisation krävs det dessutom tydliga krav och riktlinjer från ledningen och att dessa har ett 
starkt stöd från ledningen (Huberman & Miles, 1984 i Dalin, 1997). 

För att främja fortsatt lärande inom organisationen är det också viktigt att alla anställda är 
medvetna om vilka informationsvägar som finns och hur de används (Peder, Bourgoyne & 
Boydell, 1996 i Granberg & Ohlsson, 2004). De behöver också insikt i hela företagets 
produktionskedja och förståelse för den individuella medarbetarens betydelse för helheten 
(Dalin, 1997). Dessutom bör enheterna inom organisationen medverka i individers lärande 
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för att organisationens samlade kompetens ska nyttjas (Peder, Bourgoyne & Boydell, 1996 i 
Granberg och Ohlsson, 2004). 

3.1.3 Organisationens kultur 
Organisationskultur beskrivs av Barbara Czarniawska och Gideon Kunda som: 

…en inlärd uppsättning regler som styr vad vi behöver veta, tänka och känna för att uppfylla 
kraven för ett organisatoriskt medlemskap. (Czarniawska & Kunda i Tedenljung 2001, s. 200) 

För att lära sig den kultur som råder är det viktigt att komma in i gruppen och lära sig rutiner 
och relationer bland kollegerna, och hur de förväntar sig att man ska bete sig (Granberg, 
2003). Hur en person anpassar sig till en ny miljö brukar beskrivas med Miles 
inlärningsspiral:  

 
Figur 2 Miles inlärningsspiral (1971 ur Granberg, 2003, s. 362) 

Miles (1971 i Granberg, 2003) menar att en nyanställd lär sig förväntade beteenden genom att 
pröva sig fram, han eller hon väljer ett beteendemönster, agerar och kan därefter revidera sina 
uppfattningar om kultur och normer i gruppen genom den feedback som gruppen ger. Ett sätt 
att säkerställa att gruppen också känner engagemang för den nya medarbetaren är att 
involvera dem i planeringen av den nyes introduktion (Granberg, 2003). 

Introduktionen är ett av de främsta sätten att bevara organisationens kultur (Morisson, 2002), 
antingen genom att låta den nyanställde interagera med kolleger eller genom att ledningen 
kommunicerar företagets värderingar (Czarniawska & Kunda i Tedenljung 2001). En anställd 
som känner att företagets värderingar stämmer överens med de egna har mindre intentioner 
att säga upp sig (Cable & Parson, 2001 i Allen, 2006). Men för att kulturen ska utvecklas och 
föras framåt krävs också skapande av nya roller och identiteter inom organisationens ramar, 
snarare än reproduktion av de erfarnas kultur (Wanger, 2007 i Dysthe, 2003). 

3.1.4 Att lära sig en roll och identitet 
Jean Lave (1991) har studerat verkstadsarbetare i Liberia för att se hur de lär sig de dagliga 
uppgifterna i arbetet. Vad hon insåg var att lärande inte så mycket handlade om att lära sig att 
sy eller att klippa utan snarare om relationer till kunder, lära sig ekonomin och framförallt att 
skapa sin roll och identitet (Lave & Wanger, 1991; Dysthe, 2003). Utvecklingen av en 
identitet är avgörande för karriären, och författarna menar till och med att lärande och 
identitetsskapande är oskiljaktiga; de är aspekter av samma sak (Lave & Wanger, 1991). 
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Knowing is inherent in the growth and transformation of identities and it is located in 
relations among practitioners, their practice, the artifacts of that practice, and the social 
organization and political economy of communities of practice. (Lave & Wanger, 1991, s. 
122) 

Lave och Wanger kallar sin teori för Legitimate Peripherical Participation – ett legitimerat 
perifert deltagande i de sociala strukturerna. De kallar det perifert för att betona att en viktig 
del i lärandet är att ändra sin position och sina perspektiv för att följa befintliga lärostigar och 
utveckla identitet och forma sitt medlemskap. Nya medlemmar i en organisation befinner sig 
i ett dilemma eftersom de både ska smälta in i och bli en del av den existerande praktiken och 
bli fullvärdiga medlemmar av denna, och samtidigt bidra till organisationens framtida 
utveckling när de skapar sin identitet i den (Lave & Wanger, 1991). 

Legitimate peripherality is important for developing “constructively naïve” perspectives or 
questions. From this point of view, inexperience is an asset to be exploited. It is of use, 
however, only in the context of participation, when supported by experienced practitioners 
who both understand its limitations and values its role. Legitimacy of participation is crucial 
both for this naive involvement to invite reflection on ongoing activity and for the 
newcomer’s occasional contributions to be taken into account. (Lave & Wanger, 1991, s. 
117) 

3.2 Begreppet inbäddning 

En bra introduktion kan ge effekter på både lång och kort sikt. På kort sikt handlar det om 
rollkännedom, integrering i arbetsgruppen och förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. På 
längre sikt kan introduktionen påverka hur tillfredsställd man känner sig med sitt arbete, 
intresse för jobbet och sökande efter nya möjligheter (Kowtha, 2008). 

När det handlar om de långsiktiga effekterna brukar man använda ordet inbäddning (Mitchell 
et al., 2001) som ett mått på hur väl man anpassats till organisationen. Inbäddning beskrivs 
som ett nät eller ett fält av relationer och krafter som förbinder personen till ett jobb eller en 
organisation (Allen, 2006). Inbäddningen bedöms med avseende på tre faktorer: hur starka 
länkar och relationer man har till organisationen och personer och uppgifter inom den, hur 
väl man känner att man passar in i organisationen och hur väl organisationens värderingar 
och målsättningar stämmer överens med de egna och hur stor uppoffring det skulle innebära 
att säga upp sig (Mitchell et al., 2001). 

 
Figur 3. De tre dimensionerna av begreppet inbäddning enligt Mitchell et al. (2008) 

Att börja på en ny organisation är förknippat med ett visst mått av desorientering och behov 
av att skapa mening i den nya miljön. Där fyller introduktionen en viktig funktion. En positiv 
inbäddning leder till att man trivs bättre, presterar bättre (Ng & Feldman, 2006) och känner 
mer engagemang i organisationen och är mer nöjd med sitt jobb (Mitchell et al. 2001; Allen, 
2006; Kowtha, 2008). Inbäddningen har också visat sig vara direkt relaterad till färre 
uppsägningar (Ng & Feldman, 2006). 
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Här kan vara värt att notera att det är sällan en dålig introduktion i sig som får folk att sluta. 
Däremot kan den ha långsiktiga effekter på så sätt att en anställd lättare säger upp sig ifall 
något annat skulle inträffa, ifall det skulle uppstå problem med något annat inom jobbet eller 
ifall den skulle vantrivas (Mitchell et al., 2001). En bra introduktion ökar därmed möjligheten 
för att personen i fråga stannar kvar och försöker lösa problemen istället för att säga upp sig 
ifall det skulle gå knackigt. 
För att beskriva introduktionens genomförande har följande sex dimensioner av 
socialiseringstaktiker införts (van Maanen & Schein, 1979 i Allen, 2006): 

Kollektiv – individuell: beskriver ifall organisationen behandlar de nyanställda som en 
grupp eller tar hand om dem var för sig. 

Formell – informell: om lärandeaktiviteterna är formellt uttalade eller dolda, om man 
lär sig genom tydlig utbildning eller i det dagliga arbetet. 

Stegvis – slumpmässig: är introduktionsprocessen stegvis, en bestämd väg som ska 
följas, eller är den otydlig, utan exakta steg? 

Fixerad – varierande: huruvida det finns en fastställd tidsram för när de olika stegen 
ska vara avklarade eller om sådan tidsram saknas. 

Förebild – egen uppfattning: fungerar de äldre medarbetarna som meningsskapande 
förebilder för den nyanställde, någon att vända sig till/söka hjälp hos, eller får den nye 
själv försöka skapa sig en bild av situationen, rollen och yrket? 

Bekräftande – förnekande: ifall äldre organisationsmedlemmar erbjuder social 
support genom att förstärka eller förneka den nyanställdes självbild och tilltro till den 
egna kompetensen och förmågan, eller om de uppvisar negativ social feedback tills 
den nye anpassat sig. 

Alla de ovanstående taktikerna har visat sig vara mer eller mindre korrelerade med 
inbäddningen (Allen, 2006) men det är några som utmärker sig särskilt: 

För det första konstaterar Allen (2006) att en tydligt utstakad väg som är fixerad i tid borde 
minska graden av osäkerhet i början och inge en känsla av kontroll. Fixerade 
socialisationstaktiker visar sig också påverka inbäddningen positivt (Allen, 2006), vilket även 
stegvisa gör (Kowtha, 2008), inbäddningen verkar alltså bli bättre om det i introduktionen 
finns en tydlig struktur, en tydlighet om vad som ska uppnås och när. Taktiker som är 
fixerade i tid påverkar även rollkännedomen och i viss mån även kompetens för att utföra 
sina uppgifter, vilket i förlängningen leder till tillfredsställelse och engagemang för 
organisationen (Kowtha, 2008). 

Även att ha en förebild och framförallt att få bekräftelse från mer erfarna ger den nyanställde 
trygghet och självförtroende (Allen, 2006). Dessa har också visat sig vara starkt 
sammanlänkade med inbäddningen och leda till minskad risk för uppsägningar (Allen, 2006; 
Kowtha, 2008). 

Dessutom har kollektiva taktiker visat sig vara positivt relaterade till inbäddningen (Allen, 
2006). Kollektiva taktiker är också ett sätt för företaget att ge en enhetlig bild av 
organisationen, roller och ansvar vilket bör minska osäkerheten kring rollen och öka känslan 
av delade värderingar, liksom även formella taktiker föreslås göra (Allen, 2006). 

Att den nyanställde känner att organisationens värderingar stämmer överens med de egna har 
också ett samband med stegvisa och bekräftande taktiker samt förebild inom organisationen 
(Cable and Parson, 2001 i Allen, 2006). 
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Providing newcomer’s with positive feedback as they adapt, structuring orientation activities 
so that groups of newcomers experience the together, and providing newcomers clear 
information about the stages of the socialization process should increase on-the-job 
embeddedness. (Kowtha, 2008) 

Ng & Feldman (2006) har också undersökt skillnaden mellan vad de kallar för organizational 
embeddedness och occupational embeddedness, alltså inbäddning i organisationen och 
inbäddning i yrket. Att man är inbäddad i det ena medför inte nödvändigtvis att man är 
inbäddad i det andra, men inbäddning i organisationen bidrar mer till inbäddning i yrket än 
vice versa. Och inbäddning är inte heller odelat positivt, en stark inbäddning i arbetet gör att 
man drar sig för att söka nytt jobb inom organisationen och motverkar intern rotation. Liten 
rotation och mobilitet inom organisationen motverkar att kunskap sprids mellan de olika 
delarna (Ng & Feldman, 2006). Introduktionen har störst effekt på inbäddning i 
organisationen medan det i första hand är kompetenser och färdigheter som leder till 
inbäddning i yrket. Kunskaper om företaget leder till en högre grad av inbäddning i 
organisationen (Nelson & Quick, 1991 i Ng & Feldman, 2006), medan nätverk och 
mentorskap leder till båda typer av inbäddning (Ng & Feldman, 2006). 

3.3 Vad innebär det att lära sig? 

Det finns många riktningar inom pedagogiken som behandlar hur kunskap uppstår och under 
vilka omständigheter och i vilka miljöer man lär sig bäst. Nedan beskrivs dels ett 
konstruktivistiskt synsätt, dels ett kontextuellt och ett sociokulturellt perspektiv. 

3.3.1 Erfarenhetsbaserat lärande 
Konstruktivister menar att individer själva skapar kunskap genom omstrukturering av inre 
tankestrukturer eller tankekartor. Enligt Piaget, en av de mer kända konstruktivisterna, 
uppstår kunskapen genom en persons fysiska eller mentala handlingar (Carlgren & Marton, 
2004). 

Lärande är den process där kunskap utvecklas genom att erfarenhet omvandlas (Kolb, 1984 i 
Granberg, 2004, s 67) 

All verklig kunskap uppstår genom erfarenhet (Dewey, 1938 i Granberg, 2004, s.48) 

Dewey, citerad ovan, är även känd för att ha myntat begreppet ”learning by doing”, lärande 
genom aktivitet. (Granberg, 2004; Dysthe, 2003). 

Det konstruktivistiska synsättet innebär att kunskap inte kan överföras mellan personer, utan 
lärandet utvecklas genom att eleven tar emot information, tolkar den och passar in den i de 
befintliga tankebanorna. Vid behov omstruktureras tankebanorna för att anpassas till det nya 
(Dysthe, 2003). Att lära sig att greppa ett område handlar inte om att sätta ihop delkunskaper 
till en helhetsförståelse utan snarare om att skapa en helhetsförståelse, tillfoga delar, 
omdefiniera helheten och så vidare i en pågående process (Carlgren & Marton, 2004). 

Att lära sig något är mer som att lära känna ett landskap än att klättra på en stege. (Hirst, 
1974 i Carlgren & Marton, 2004, s. 195) 

Den förståelse som skapas vid mötet med något nytt är endast temporär, men genom 
reflektion kan den utvecklas till att bli mer avancerad. Därför är reflektion ett viktigt begrepp 
inom konstruktivismen (Dysthe, 2003). 
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Eftersom lärandet sker genom egna erfarenheter bör det också så långt som möjligt förpassas 
till naturliga situationer och utvecklas i den miljö kunskaperna senare ska användas 
(Granberg, 2004). 

Om en elev inte själv har kämpat med ett problem blir kunskapen anknuten till minnet på ett 
mekaniskt och livlöst sätt. (Dewey, 1938 i Granberg, 2004, s.48) 

Felstead (2005) har gjort en undersökning av vilka lärandeaktiviteter nyanställda uppskattar 
att de lärt sig mest genom när de har börjat på en ny arbetsplats. Högst på listan hamnade att 
utföra arbetet i verkliga situationer. Därefter kom att få förevisat för sig hur något ska göras 
av någon mer erfaren, och att få reflektera över sina egna prestationer. Både att testa själv och 
att få tid för att reflektera ligger helt i linje med konstruktivismen och det erfarenhetsbaserade 
lärandet. Längre ner på listan kom att lära sig genom klassrumsutbildningar – med 
undantaget för dem som tillträtt en chefsposition, vilka uppskattade klassrumsutbildningar 
något mer – och sist kom ”trial and error” och att söka information på internet (Felstead, 
2005). 

3.3.2 Lärande i en kontext 
Kontext betyder ordagrant ”det som omger” (Säljö, 2000). Vad vi gör och hur vi beter oss är 
alltid kopplat till i vilket sammanhang eller kontext vi befinner oss, och handlingar måste 
därför relateras till sammanhang och verksamheter (Säljö, 2000). Enligt ett kontextuellt 
synsätt uppstår kunskaper genom att man verkar i ett aktuellt sammanhang (Carlgren & 
Marton, 2004) och lärande definieras som:  

…relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av individens samspel med 
sin omgivning. (Ellström, 1992, s 67 – i Granberg, 2004, s 67) 

Det är också endast genom att agera i den befintliga kontexten med andra som man kan få 
kännedom om den tysta kunskapen som finns, det vill säga outtalade insikter och kunskaper 
om hur situationer bör hanteras (Säljö, 2000). 

Till följd av ökad komplexitet i samhället har kunskapsöverförandet institutionaliserats, 
förflyttats till mer formella miljöer. Detta har lett till en uppdelning mellan primär och 
sekundär socialisation, där den primära är den som sker i vardagen och den sekundära sker i 
institutionaliserade miljöer. I den primära socialisationen följer lärandet med automatiskt när 
syftet egentligen är att uträtta något annat medan utgångspunkten i den sekundära är att 
situationen har skapats i ett utbildningssyfte (Säljö, 2000). Granberg menar också att den 
största delen av våra kunskaper tillägnar vi oss när vi inte är medvetna om det, i informella 
situationer, medan endast en marginell del av vårt vetande kommer från formella 
utbildningssituationer (Granberg, 2004). 

Traditionellt har synsättet varit att institutionellt lärande, sådant som sker i arrangerade 
former som till exempel skolan, är dekontextualiserat, fritaget från sitt sammanhang. Lave 
och Wanger (1991) menar dock att allt lärande är situerat och hör ihop med vilken praxis 
man befinner sig i, och att det således inte finns något lärande som är fritt från kontext. Detta 
förflyttar fokus i undervisningssituationer från individens förutsättningar till omgivningens: 
istället för att fråga vilka kognitiva processer som ger lärande ställer författarna frågan vilken 
slags social aktivitet och deltagande som ger rätt kontext för att lärande ska ske (Lave & 
Wanger, 1991). 

Vid utbildningsplanering är det ofta populärt med kurser (Dalin, 1997). Kurser står för något 
traditionellt och tryggt eftersom det är ett sätt att lära som vi är vana vid sedan skoltiden. Att 
det är en synlig aktivitet har också visst symbolvärde, dessutom är det lätt att organisera 
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(Dalin, 1997). Däremot kan man ur ett kontextuellt perspektiv ha invändningar mot kurser 
som utbildningsform eftersom de förflyttar kunskaperna till en miljö som är skild från den 
vardagliga, där de senare ska användas. 

Även Granberg menar att lärandet alltid är starkt sammanbundet med de personer och de 
omgivningar som utgör närmiljön. Omgivningen ger ett visst utbud av erbjudanden, och vad 
man kommer att lära sig blir alltid ett resultat av de erbjudanden som närmiljön ger och 
individens egna erfarenheter och sinnesstämningar, som avgör vilka av erbjudanden man 
väljer att ta till sig (Granberg, 2004). 

3.3.3 Lärande utgår ifrån den tidigare erfarenheten 
Det är just erfarenheten som Granberg menar är den stora skillnaden mellan lärande för 
vuxna och lärande för barn, eftersom vuxna har samlat på sig stora mängder erfarenhet både 
från tidigare arbeten och från utbildningar och situationer i det vardagliga livet (Granberg, 
2004). Vad en nyanställd behöver lära sig inför nya arbetsuppgifter utgörs därför av det glapp 
som uppstår mellan det som definierats som kompetenser man behöver för det aktuella 
arbetet och den kompetens personen i fråga har från tidigare (Dalin, 1997). Med hänsyn till 
det bör en undersökning av vad en person redan kan och vilka behov som finns göras innan 
utbildning planeras. 

Enligt Carlgren och Marton (2004) kan vi endast behandla en begränsad mängd information i 
taget, och därför gör vi automatiskt en utsållning bland de erbjudanden som omgivningen ger. 
I och med det kommer olika personer att välja att fokusera på olika saker, se samma situation 
på olika sätt och även lära sig olika saker i samma undervisningssituation (Carlgren & 
Marton, 2004). På så sätt kommer till exempel en text att uppfattas olika av olika elever, 
eftersom man aktivt skapar innebörd i det man läser beroende på vilken bakgrund man har 
och hur texten förhåller sig till den egna uppfattningen (Carlgren och Marton, 2004). 

Den klassiska förmedlingspedagogiken, som föreläsningar och kurser ofta utgörs av, bygger 
på att kunskap kan paketeras och skickas och att alla elever får exakt samma kunskap 
eftersom man förmedlar samma innehåll till var och en. Föreläsningar och skolundervisning 
har traditionellt präglats av ett deduktivt synsätt – man börjar övergripande för att arbeta sig 
nedåt, företeelser presenteras och därifrån får eleven försöka arbeta sig inåt för att relatera till 
den egna begreppsvärlden (Granberg, 2004; Vygotskij, 1978 i Säljö, 2000). 

Inom progressiv pedagogik däremot utgår utbildningen hela tiden från individen och har sin 
grund i dennes förkunskaper och erfarenheter (Granberg, 2004). Där, liksom lärande i vad 
Säljö kallar den primära socialisationen, det vardagliga livet (Säljö, 2000) tillämpas oftast ett 
induktivt synsätt på förståelsen – man utgår från det som är bekant och arbetar sig successivt 
uppåt för att skapa sig en övergripande förståelse (Granberg, 2004). 

3.3.4 Sociokulturellt lärande 
Sociokulturella teorier bygger på att lärande skapas i interaktion med andra. Språk och 
kommunikation är viktiga medier och lärandet är starkt bundet till kontexten (Dysthe, 2003). 
Socialkonstruktivister instämmer med konstruktivister i att individer själva skapar kunskap, 
men menar att den skapas kollektivt och att lärande handlar om att öka sin delaktighet i den 
sociala och språkliga, kulturella gemenskapen (Carlgren & Marton, 2004). 

Inom pedagogikens sociokulturella gren är Vygotskij ett av de starkare namnen. Vygotskij 
ansåg att människan skapar sin egen kunskap genom att ha utbyte med andra människor. 
Människor i omgivningen utgör en draghjälp som utmanar och hjälper den som ska lära sig 
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att korsa gränsen mellan det den kan och det den ännu inte kan (Vygotskij, 1978; Dysthe, 
2003). 

Forskare är eniga om att socialt medierat lärande, alltså lärande i samspel med andra, har 
många fördelar framför individuellt lärande, och att språket har betydelse för lärandet  
(Dysthe, 2003). 

Att formulera sin spirande ämnesförståelse i ord, dela den med andra, få reaktioner och kunna 
dryfta vad man förstår och inte förstår är väsentligt för lärandet. (Dysthe, 2003 s. 51) 

En central del inom sociokulturellt lärande är de verktyg eller redskap som används för att 
förstå omvärlden, förmedla kunskaper och handla. Mediering utgör kärnan i sociokulturell 
teori och man kan inte särskilja människors handlingar från redskapen utan måste studera hur 
människor tänker och handlar med dessa redskap (Dysthe, 2003). Säljö talar om språket som 
en artefakt, ett diskursivt redskap, som används för att mediera kunskaper (Säljö, 2000). För 
Vygotskij, liksom för Säljö, är språket och kommunikationen det viktigaste redskapet vid 
bildandet av ny kunskap – kunskaper både uppstår och medieras med hjälp av språk, och 
språket fungerar som en länk mellan kultur, interaktion och tänkande (Vygotskij, 1978; Säljö, 
2000 i Dysthe, 2003). 

The most significant moment in the course of intellectual development, which gives birth to 
the purely human forms of practical and abstract intelligence, occurs when speech and 
practical activity, two previously completely independent lines of development, converge. 
(Vygotskij, 1978, s. 24) 

Andra redskap kan vara filmer, böcker eller datorer. Enligt Säljö är alla dessa språkliga eller 
kommunikativa på så sätt att de har kodifierats i språk (Säljö, 2000 i Dysthe, 2003). 

3.3.5 Handledarskap 
I avsnittet om inbäddning visades att det som spelar störst roll i för inbäddningen är de 
socialisationstaktiker som kan kopplas till social support från överordnade, både bekräftande 
och sådana som handlar om att man har en förebild (Kowtha, 2008; Allen, 2006). Länkar till 
mentorer och andra äldre medarbetare har även i tidigare studier visat sig ge högre grad av 
inbäddning (Green & Bauer, 1995 i Ng & Feldman, 2006). Bekräftelsen från äldre 
medarbetare gör att man känner sig accepterad och stärker tron på den egna förmågan 
(Kowtha, 2008). Därför är det viktigt att involvera förebilder, mentorer och coacher i 
introduktionen (Allen, 2006; Kowtha, 2008) som har stor insikt i organisationen som kan 
hjälpa den nye att utveckla sina kunskaper, agera som en förebild och erbjuda bekräftelse. 

Det finns fler forskare och pedagoger som har studerat hur nyanställda använder sig av 
erfarna medarbetare i nya miljöer. Bland annat konstaterar Selander (Tedenljung 2001) att 
mentor under den första tiden i yrkesutövandet kan hjälpa en att få perspektiv på och ”mentalt 
integrera” hur nya kunskaper kan tillämpas i de processer och situationer man möter. Även 
Dalin (1997) påpekar att handledning i det dagliga arbetet, att erfarna personer finns 
tillgängliga när de behövs, är av stor vikt. Dels för att ta tillvara på de erfarenheter som finns 
och dels för att man annars riskerar att hämma utvecklingen för den mindre erfarne (Dalin, 
1997). 

Vygotskij (1978) har infört ett begrepp som han kallar för den proximala utvecklingszonen. 
Denna zon utgör gränslandet mellan det en individ klarar att lösa på egen hand och det den 
kan prestera med handledning från någon som är mer kompetent. 

It is the distance between the actual development level and determined by independent 
problem solving and the level of potential development as determined through problem 
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solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. (Vygotskij, 1978, 
s. 86) 

Vygotskij har även studerat vad som gör handledningen effektiv, och noterar karakteristiska 
drag i kommunikationen mellan den nye och den mer erfarne som snabb återkoppling, 
personlig och situationsanpassad vägledning, uppmuntran samt strävan att få den lärande att 
förklara, reflektera och föreslå lösningar i stället för att presentera svar och korrigera fel 
(Dysthe, 2003). 

I detta avsnitt talas det om mentorer och handledare som om de vore varianter av samma 
fenomen. Det är dock en viss skillnad mellan en handledare och en mentor. En handledare, 
eller en fadder, är någon som tar den nyanställde under sina vingar för en begränsad tid för att 
hjälpa denne att komma in i gemenskapen. En mentor däremot är en person med stor 
erfarenhet som kan erbjuda ett stöd i karriären. 

3.3.6 Relationernas och nätverkens betydelse 
Den sociala biten av introduktionen är viktig – det är i olika typer av socialiserande som den 
nyanställde knyter kontakter med sina arbetskamrater och skaffar nyttiga nätverk. Dessa band 
är sedan det som i hög grad avgör om personen i fråga stannar eller inte (Nelson & Quick, 
1991, i Ng & Feldman, 2006). Sociala relationer är ofta starkare än många andra band varför 
organisationen kan tjäna på att fokusera på den nyanställdes relationer (Allen, 2006). Att 
socialisationen utförs kollektivt är också något som har positiv inverkan på integreringen i 
gruppen, och hjälper de nya att knyta band till andra och skapa en känsla av tillhörighet 
(Kowtha, 2008). Nätverk och folk man har kontakt med i arbetet fungerar både som 
informationskällor, som känslomässig support och kompetensförstärkande (Feldman, 2002b 
och Seibert et al., 2001 i Ng & Feldman, 2006). 

Morrison (2002) har undersökt hur den nyanställdes nätverkande under introduktionen och 
hur nätverkens komposition och storlek inverkar på nyanställdas kunskap om organisationen, 
kunskaper för att utföra sina uppgifter samt rollkännedom. Hon tittade också på hur 
nätverken hänger samman med band till organisationen och social integration. I sina studier 
gjorde hon skillnad på en persons informationsnätverk, som används för att få olika typer av 
information, och vänskapsnätverk, som mer fungerar som ett socialt stöd. Resultaten visar att 
stora informationsnätverk, och stor spridning av nätverket (med medlemmar från många delar 
av organisationen) ger förutsättningar för att få en god förståelse för organisationen och 
helhetsperspektivet. Små informationsnätverk där relationerna är djupare och tätare ger 
däremot större insikt i hur de egna uppgifterna ska lösas samt kunskap om den egna rollen. 
Den senare effekten uppstår också om nätverken innehåller personer som har en hög ställning 
inom organisationen (Morrison, 2002). Studien visar också att även spridningen på nätverket 
hängde ihop med rollfinnandet, vilket troligtvis beror på att om man får en större känsla för 
helheten så har man lättare att se sin egen roll i helheten (Morrison, 2002). 

4 Metod 
I denna del beskrivs hur de undersökningar, datainsamlingar och dataanalyser som ligger till 
grund för denna rapport har gått till. Det underliggande perspektivet, författarens egen 
ståndpunkt, tas också upp. 
Denna undersökning har genomförts på Vattenfalls huvudkontor i Råcksta. Den består av två 
delar; dels intervjuer med personal på Vattenfall och dels en medarbetarundersökning bland 
nyanställda på Vattenfall Norden. I undersökningen har två grupper identifierats som 
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misstänks ha behov som något skiljer sig från de övrigas, nämligen nya chefer och 
konsulter/visstidsanställda. Dessutom har visst fokus även legat på internrekryterade eftersom 
diskussioner innan arbetets start antydde att dessa ibland glöms bort. 

Med perspektivet att lärande handlar om kvalitativa förändringar bör man använda sig av 
kvalitativa metoder för att undersöka dessa (Larsson, 1986). Kvalitativa metoder går ut på att 
man försöker beskriva hur något är till sin karaktär snarare än att försöka mäta något. I denna 
undersökning har fokus legat på att undersöka hur introduktionen på Vattenfall är beskaffad. 

Innan man planerar sin undersökning bör man enligt Kvale (1997) definiera vad som ska 
undersökas – det vill säga skaffa sig förkunskaper om ämnet i fråga, varför det ska 
undersökas – definiera syfte, och därefter hur – välja intervjuteknik. När man väljer 
intervjuteknik bör man dessutom utgå från vad:et och varför:et samt vad man har för syn på 
kunskap (Lantz, 1993). 

Författarens syn på kunskap är att den uppstår genom kognitiv bearbetning av intryck. 
Information kan överföras med tal, bilder och text men omvandlas till kunskap först när den 
har bearbetats och tillämpats i praktiska situationer. Genom att interagera och reflektera 
tillsammans med andra kan man fördjupa sin kunskap och öka sin förståelse. 

Vad som ska undersökas är hur introduktionen genomförs, hur representanter för HR tycker 
att det fungerar och hur det uppfattas av nyanställda. Med ett fenomenografiskt angreppssätt 
undersöker man i första hand vad folk har för uppfattningar om ett fenomen, inte hur saker 
verkligen ter sig (Larsson, 1986). Syftet med undersökningarna är att skapa en enhetlig bild 
av förbättringspotentialen i den befintliga introduktionsstrukturen. 

4.1 Information om hur introduktionsprocessen ser ut idag 

Information om Vattenfalls struktur och organisation har inhämtats genom samtal med extern 
handledare och från företagets interna och externa websidor. På internweben Kontakten har 
även information om rekryterings- och introduktionsprocessen inhämtats, även där har 
handledare varit behjälplig liksom processansvarig för introduktionsprocessen och personal 
på utbildningsavdelningen VPT (Vattenfall Professional Training). 

Information om hur introduktionsprocessen ser ut idag har dock mestadels inhämtats genom 
intervjuer med berörda. Ett vanligt argument mot intervju som undersökningsmetodik är att 
de inte går att göra objektiva, men eftersom syftet var att undersöka den subjektiva 
kunskapen och uppfattningen om introduktionen betraktas detta inte som ett problem vid 
denna undersökning (Lantz, 1993). 

4.1.1 Intervjuer med HR-representanter 
Syftet med att intervjua representanter för HR på Vattenfall var att få en tydlig bild av hur 
introduktionen genomförs i nuläget inom Vattenfall. Eftersom företaget är så pass stort och 
komplext antogs introduktionen också se väldigt olika ut på de olika enheterna. Därför 
intervjuades en representant för varje BU: Vattenkraft, Vindkraft, Värme, Distribution, 
Services, VBSN, Kundservice och Försäljning. Dessutom betraktades de två kärnkraftverken 
Forsmark och Ringhals, som egentligen utgör ett BU, för sig eftersom dessa har en så stor del 
av Vattenfalls personal och för att de är geografiskt åtskiljda och därför antogs introduktionen 
genomföras på skilda sätt. Vattenfall Power Consultant, VPC, som egentligen hör till BU 
Services, behandlades också för sig eftersom anställningsvillkoren är lite annorlunda där. 
Dels för att de arbetar som konsulter och dels för att omsättningen av personal är väldigt hög. 
Slutligen undersöktes även introduktionen i Danmark och Finland för sig eftersom de 
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medarbetare som börjar där antogs introduceras lokalt i första hand, framför att de fick en 
introduktion av sitt BU. Därför kontaktades HR-koordinatorer för Danmark och Finland. 
Sammanlagt genomfördes tretton intervjuer med representanter för HR. 

Inför dessa intervjuer inhämtades teori om intervjugenomförande från Kvale (1997), Lantz 
(1993) och Andersson (1985). Till exempel användes de olika typer av intervjufrågor som 
Kvale beskriver (1997, s. 124). 

Enligt Andersson (1985) måste man inför en intervju formulera frågorna entydigt, ifall de 
måste förklaras så kan man förlora jämförbarhet. Men Andersson varnar också för att vara för 
oprecis med formuleringar, att ord kan mena olika saker för olika personer. Just därför menar 
Larsson (1986) att det omvända är det enda rätta, att man inte kan börja konstruera en 
intervjufråga förrän respondenten har börjat besvara den eftersom det är först då man ser hur 
denne har uppfattat frågan (Larsson, 1986). Svaren kommer ändå aldrig att bli exakt 
jämförbara eftersom alla tolkar frågorna på olika sätt. Risken att tolkningar skulle leda till 
missförstånd ansågs vara större än den att förklaringar av frågorna påverkade svaren varför 
det ansågs vara att föredra att ha med sig ett antal frågeställningar man ville ha svar på, men 
inte mer specifikt än så. 

Kvale (1997) anger faktorer som avgör kvaliteten på en intervju som 
- hur spontana, rika och relevanta svaren är 
- hur korta frågorna är relativt svarens längd 
- möjligheten att följa upp och klargöra meningen i svaren 
- möjligheten att tolka och omformulera under tillfället 
- att inga ytterligare förklaringar behövs 

Dessa faktorer har funnits i åtanke under intervjuernas genomförande. 

Vid frågeformuleringen formulerades först ett antal forskningsfrågor, det som man i intervjun 
egentligen vill ha svar på, enligt den metod som Kvale (1997) beskriver. Därefter benades 
dessa frågor upp i intervjufrågor, det vill säga de frågor som bör ställas under intervjun för att 
få svar på det man egentligen undrar eftersom forskningsfrågorna ofta är för teoretiska och 
abstrakta för en person att svara på rakt av. Dessa frågor som låg till grund för intervjuerna 
finns som bilaga till detta arbete (se bilaga 2). 

De intervjuer som kunde genomföras vid ett fysiskt möte spelades in med hjälp av diktafon, 
medan de som hölls via telefon på grund av tekniska problem inte kunde spelas in. Dessa 
skrevs ned ur minnet efter intervjun. Intervjuerna har i den mån det var möjligt skrivits ut 
ordagrant men dels på grund av att inte alla var möjliga att spela in och dels eftersom det i 
första hand skulle fokuseras på vad de intervjuade sade, och inte något som ligger dolt och 
som inte sägs, lades inte någon alltför stor vikt vid detta (jfr Larsson, 1986). 

Intervjuerna har därefter analyserats ur ett fenomenografiskt perspektiv, med fokus på 
skillnader och olikheter i uttalanden (Larson, 1986). Vid analysen av materialet användes 
även Kvales metod för att kategorisera och jämföra de svar man fått (Kvale, 1997). 
Inspiration hämtades även från Larsson (1986) som menar att man når resultat genom att 
upprepade gånger läsa och reflektera över intervjuerna och att resultaten gärna bör 
omstruktureras upprepade gånger. Stor möda lades därför ned på att bearbeta 
intervjumaterialet genom att dela in det i olika kategorier för att se vad som hörde ihop med 
vilka delar av introduktionen. 
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4.2 Information om hur introduktionsprocessen upplevs 

Intrycken från de nyanställda undersöktes huvudsakligen med hjälp av en 
medarbetarundersökning som skickades ut till alla som tillträdde en ny tjänst under 2008. 
Enkäten föregicks dessutom av djupintervjuer med nyanställda på Vattenfall. När 
undersökningarna planerades var tanken att intervjuerna skulle komma efter enkäterna för att 
möjliggöra djupdykningar i sådant som framkom i enkäten, men en bit in i arbetet ändrades 
detta med anledning av att intervjuerna behövdes för att skapa en bild av vari problemen låg 
för att där kunna lägga fokus i enkätfrågorna. Kvale (1997) menar att det annars finns en risk 
att enkäten baseras på förutfattade meningar och felaktiga antaganden. Lantz menar även att 
fördelen med att genomföra djupintervjuer som sedan leder till en enkät är en bra metod för 
att kunna dra allmängiltiga slutsatser, och fördelen med den jämfört med tvärtom är att 
intervjuerna kan ge kunskap om vad som är väsentligt inom just det här företaget (Lantz, 
1993). Även Larsson (1986) nämner fördelen med att genomföra djupintervjuer innan man 
formulerar en enkät. Enligt honom kan man, trots att enkätundersökningar egentligen klassas 
som en kvantitativ undersökningsmetod, genom att låta intervjuer ligga till grund för 
enkäterna, skapa en undersökning som påminner om kvantitativa traditioner men där 
kategorierna skapas med kvalitativa metoder (Larsson, 1986). 

4.2.1 Intervjuer med nyanställda 
Syftet med att intervjua nyanställda var att få en bild av hur introduktionen upplevts av 
nyanställda, för att kunna skapa sig en problembild och därmed få en stabil grund att stå på 
inför enkätkonstruerandet. 

Sammanlagt sex personer intervjuades, slumpmässigt utvalda ur en lista över anställda i 
januari 2008. Intervjuerna hölls väldigt öppna för att fokus i så stor utsträckning som möjligt 
skulle ligga på respondenternas uppfattningar och för att undvika att de skulle styras mot eller 
begränsas till i förväg bestämda svar (Andersson, 1985). 

Intervjuerna med nyanställda bandades inte eftersom utrustning för detta inte fanns tillgänglig 
vid tiden för intervjuerna. Detta behöver inte ha varit en nackdel utan kan tvärtom ha medfört 
att respondenterna uttryckte sig friare än de hade gjort under vetskapen om att det de sade 
skulle spelas in och analyseras. 

4.2.2 Enkäter till nyanställda 
Syftet med enkäterna var att skapa underlag om hur nyanställda upplevde introduktionen, vad 
de tyckte behövde ändras och vad de i efterhand saknat. 

Enkäten inleddes med frågor om var personen i fråga arbetade och lite om deras bakgrund, 
samt vilka aktiviteter deras introduktion innehållit, formulerat som en checklista där de fick 
markera de aktiviteter de deltagit i (Andersson, 1985). Resten av enkäten bestod av 
intensitetsfrågor (Andersson, 1985) formulerade som värderingspåståenden där 
respondenterna fick ange på en femgradig skala i hur hög grad de instämde i påståendet med 
hjälp av kategorierna ”håller helt med”, ”håller delvis med”, ”varken eller”, ”tar delvis 
avstånd ifrån” och ”tar helt avstånd ifrån”. Enkäten bestod av 25-50 sådana påståenden, med 
flest frågor för nya chefer och minst för visstidsanställda/konsulter. Frågor som är 
värderande/attitydfrågor sätter den upplevande människan i fokus, inte begreppen, enligt 
Larsson (1986). Positiva och negativa påståenden blandades för att undvika ”håll till höger” 
(Andersson, 1985). Vissa av värderingspåståendena har hämtat inspiration från den forskning 
som använts, framför allt Jones (2002), och andra frågor är baserade på 



Sara Gustavsson  Vattenfall Norden 
Examensarbete  UMN, Stockholms Universitet 

 24 

intervjurespondenternas uttalanden för att undersöka i hur hög grad de gäller generellt. 
Enkäten avslutades med tre frisvarsfrågor (se bilaga 3). 

Viss kritik har riktats mot att använda sig av fem värden i skalan, eftersom det anses vara lätt 
att hamna i mitten (Lantz, 1993). Detta har övervägts men slutsatsen har ändå varit att det i 
verkligheten är få omständigheter som kan beskrivas som svart eller vitt och att ett neutralt 
alternativ därför bör finnas. 

En testversion av enkäten skickades ut till dem som deltagit i intervjuerna, för att se hur 
frågorna uppfattades av dem och fånga ifall någon fråga på något sätt var tvetydig (Kvale, 
1997). Därefter skickades en länk till enkäten ut till alla som anställts på Vattenfall Norden 
under 2008, sammanlagt 944 personer, via e-mail. Eftersom enkäten utfördes på internet 
genomfördes sammanställningen automatiskt och databearbetning sågs därför inte som ett 
problem, i samråd med den externa handledaren bedömdes därför att ett så stort urval som 
möjligt var att föredra för att få ett så pålitligt underlag som möjligt. Eftersom enkäten gick ut 
i mars 2009 hade samtliga respondenter varit anställda i minst tre månader när de besvarade 
enkäten, således borde alla respondenter ha genomgått största delen av sin introduktion. 

Eftersom enkäten var webbaserad angavs resultaten i procent med antal svarande i varje 
kategori, och medelvärden för svaren. Genom databasen kunde därefter sorteringar göras 
efter alla de olika svaren, och många sorteringar av enkäten togs fram för att jämföras med 
varandra. Ur dessa kunde medelvärdena för olika frågor jämfördas för att se var det fanns 
utmärkande avvikelser. Särskilt fokuserades på dem som uppgett att de var chefer eller 
visstidsanställda/konsulter, och sådana svar som ansågs vara av intresse mot bakgrund av 
teoridelen, som till exempel de som svarade att de har haft fadder. 

4.3 Etik 

Alla nyanställda respondenter garanterades anonymitet i undersökningarna. HR-
representanterna kunde däremot inte erbjudas den möjligheten på grund av den ensamma 
position många av dem innehar. Och eftersom företagets värdegrund innefattar ”öppenhet” 
ses detta inte heller som ett problem. 

Intervjuerna inleddes med att respondenterna informerades om syftet med intervjuerna, varför 
just de kontaktats och hur resultaten skulle komma att användas. Även i brevet som följde 
med enkätundersökningen framgick det hur resultatet skulle användas. 

5 Resultat 
I detta kapitel redovisas först resultaten av intervjuerna med personalansvariga, därefter 
presenteras vad som kommit fram i intervjuerna med nyanställda och 
medarbetarundersökningen. I slutet av kapitlet finns även en sammanfattning av resultaten. 

5.1 Intervjuerna med HR 

Ur undersökningarna framgår att förutsättningarna skiljer sig väldigt mycket för de olika 
BU:na. Vissa anställer hundratals nya varje år, andra endast ett tiotal. Hur många som är 
involverade i introduktionen varierar också och rutinerna för introduktionen är därför väldigt 
olika. 

Däremot är de allra flesta positiva till en enhetlig process för Vattenfall Norden, men det 
finns en viss tveksamhet kring hur mycket som verkligen går att göra gemensamt. De flesta 
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ser positivt på mer stöd från HR Norden och gemensamma rutiner – men med förbehållet att 
man måste ge utrymme för olikheter i introduktionen. 

Det känns för mig så himla ineffektivt om jag ska sitta och göra ett eget litet välkomstbrev. 
Och att få alla att göra lika, jag tror mer att man måste hitta gemensamma hjälpmedel, till 
exempel den här (checklistan, förf. anm.) eller att man skickar ut nästa datum för 
introduktionsutbildning. (intervju personal) 

En gemensam process skulle även underlätta för internrekryterade. 
Och då är det också lättare att röra sig mellan BU:na, för då vet man att alla gör lika, och man vet 
också vad man har och kan koppla på det man saknar. (intervju personal) 

5.1.1 Viktigt att lära sig 
Några av frågorna behandlade hur HR-representanterna ser på introduktionen, och varför de 
tycker att det är viktigt med introduktion. Hälften av de intervjuade tycker att det viktigaste 
för en nyanställd är att kunskap om organisationen, hur den hänger ihop och vilka produkter 
och tjänster som företaget erbjuder sina kunder, och elaffären, hur handel med el går till. 

Elaffären tycker jag är otroligt viktig att känna till för att förstå vad vi håller på med och de 
problem vi kan stöta på, varför det ser ut som det gör och varför media pratar. (intervju 
personal) 

Inte riktigt lika många berör den lite mer mjuka sidan av organisationskunskaperna, 
företagets visioner, mål och strategier, dess värderingar och dess fem ambitioner – den så 
kallade sjöstjärnan.  

Den här första månaden, där tror jag att man blir väldigt operativ och praktisk. Men för att 
förstå det jag levererar är det strategin jag måste förstå. (…) Och för att kunna producera 
även långsiktigt, vara som mest effektiv är det viktigt att förstå vår ambition och riktning i ett 
tidigt läge. (intervju personal) 

Det anges också vara viktigt att förmedla en positiv bild av företaget i introduktionen. 
För att få folk att trivas, employer branding – vi säger att vi ska få och bibehålla de bästa 
kompetenserna som finns. Och har man ingen bra introduktion är risken att man tappar folk. 
(intervju personal) 

Anledningen uppges vara att man vill skapa en långsiktigt god känsla för företaget, inte 
minst för att man ska kunna känna stolthet för företaget man arbetar för och solidaritet 
och lojalitet mot det utåt. 

Det är viktigt för att jag ska kunna vara en ambassadör – jag ska kunna sitta på en middag 
och förklara varför elpriserna ser ut som dom gör eller vad som egentligen hände i Forsmark 
eller hur otroligt mycket pengar vi egentligen lägger på miljöfrågor. För att kunna vara en 
ambassadör behöver man få information. (intervju personal) 

På kärnkraftverken, och inom Värme och Services, betonas att det är viktigt att lära sig om 
arbetsmiljöfrågor och då framförallt säkerhet. 

Det bedöms också som väldigt viktigt att komma in snabbt i arbetet. Nio av tretton 
intervjuade nämner att introduktionen är för att man ska komma igång med arbetet så snabbt 
som möjligt. De flesta ser det som en ren kostnadsfråga. 

Att komma igång med arbetet så fort som möjligt (…) att förstå arbetsprocessen och att förstå 
sin egen roll i det hela. Att man kommer igång så fort som möjligt är viktigast, det är ju en 
ekonomisk fråga. (intervju personal) 
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Men det är även några som mer verkar luta åt att man har personlig vinning av att 
komma in i arbetet snabbt: 

Det är viktigt för att jag ska kunna leverera och förstå vad som förväntas av mig. (intervju 
personal) 

Det skulle vara att göra sitt jobb, vilka mål kommer jag att ha. För det värsta som finns är när 
man kommer till jobbet och inte vet vad man ska göra. (intervju personal) 

Andra påpekar att det viktigaste är att förstå vad arbetet går ut på, förstå vad som förväntas av 
en och vilken roll man ska ha. 

Men också att förstå sin betydelse i helheten, du är ju här för att du har en viktig roll, lyfta 
upp ditt ansvar och din betydelse. (intervju personal) 

Vad jag skulle se som viktigast så är det att förstå vår strategi och min roll i företaget, vad 
har den för betydelse för strategin? Vad bidrar jag med? För förstår jag inte min roll i 
företaget kommer jag inte trivas i det långa loppet. Jag kanske trivs i gruppen men det spelar 
ingen roll om jag inte förstå min roll. (intervju personal) 

Nästan alla betonar att trivseln och att man känner sig involverad är ett viktigt argument för 
introduktionen, att man ska komma ini gemenskapen och känna sig välkommen som ny. 

Och viktigast då är att man får en närhet till sin egen grupp och chef, för det är där man ska 
känna sig trygg och säker. (intervju personal) 

Några noterar också att man behöver känna att man är betydelsefull när man börjar. 

Det verkar också vara viktigt att känna till kulturen och beteenden inom Vattenfall, tre 
nämner det som viktigt att lära sig. Genom att lära sig kulturen lär man sig hur företagets 
värderingar tar sig till uttryck i beteenden i det dagliga arbetet, menar någon. Man behöver 
kulturen för att kunna bete sig som arbetsgruppen förväntar sig, menar en annan. 

I det vardagliga arbetet är det viktigt att känna till kulturen för att lättare komma in i 
gruppen. (intervju personal) 

5.1.2 Introduktionens struktur 
Ansvaret för introduktionen åligger närmsta chefen. Det är vanligt förekommande att chefen 
även sköter introduktionen till den egna avdelningen, ibland utses en fadder eller handledare 
som gör det istället. 

Om chefen bryr sig om introduktionen, att den blir bra, då är jag trygg. Och inte bara att man 
gör det och sen är det klart utan också är personen på spåret, går det bra, är det något som 
saknas, behöver han hjälp med någonting? (intervju personal) 

Oftast planeras och genomförs introduktionen utifrån en checklista, antingen används den 
som finns på HR-guiden eller så har man gjort en egen variant utifrån den som finns, som på 
så sätt kan bli mer specifik för att passa den egna enheten. 

Det som blir med checklistor är att det är mycket som VBSN och HR Direkt fixar men ibland 
så behöver man bli mer direkt och ’ta kontakt med den och den’ för att checklistan ska bli 
mer handgriplig på något sätt. (intervju personal) 

En checklista måste vi alltid ha (…) Och den som ligger ute på HR-guiden, checklistan, den 
är alldeles för allmänt hållen, den är ju för kontorspersonal, men det vi behöver är ju mycket 
större – det är jättemånga säkerhetsfrågor. (intervju personal) 

Det verkar vara positivt att ha en central hantering av introduktionen, att bolagets HR-
avdelning sköter om stora delar av den och att mycket sker per automatik. Inom kärnkraften 
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sköter HR-avdelningen inbokningen av utbildningar och inom Vattenkraft sker det 
administrativa, som färdig arbetsplats, genom HR vilket gör att mycket går automatiskt när 
det kommer in en ny. På Kundservice sker introduktionen i nybörjarteam som håller ihop i 
sju veckor och där tycker man att det är positivt att introduktionen är sammanhållen och att 
man är ”flygfärdig” när man kommer ut i det verkliga arbetet. Där man inte har tillräckligt 
mycket som sköts på en central nivå uppstår mycket krångel för den rekryterande chefen och 
det är vanligt att det uppstår problem med det administrativa, att få till en färdig arbetsplats, 
det är omständligt att göra beställningar och väntetiderna är långa. 

 Eftersom väldigt mycket lämnas åt chefen blir introduktionen också väldigt skiftande i 
kvalitet och många av de intervjuade upplever detta som ett problem. Nästan alla uttrycker 
sig negativt om att det är så mycket som beror på chefen och kollegorna runt omkring och tre 
påpekar att man borde göra det enklare för den introducerande chefen. Trots det verkar 
uppfattningen ändå vara att det är bra att det är chefen som är ansvarig för introduktionen, 
däremot bör tryggheten och stödet för cheferna öka. Det efterfrågas en process där det 
tydligare framgår vem som ansvarar för vad och när händelser kommer i tiden. 

Ta bort allt det här med slump eller ad hoc, då känner jag mig tryggare, mer verktygslåda. 
(intervju personal) 

Det finns också uppfattningar om att det behöver göras tydligare även för den nyanställde vad 
som kommer att hända under introduktionen och vad som förväntas av denne. 

För det första, det måste bli enklare, både för chefen och för den som kommer in. För chefen är 
det vad ska jag ha med i introduktionen, och för medarbetaren är det vad jag förväntas lära mig, 
vad ska jag kunna. (intervju personal) 

Första veckan; vart sitter jag, vart hämtar jag kaffe, vad ska jag göra. Andra veckan; vad är 
det för nåt jag lever i, vad är Vattenfall för företag och sen tredje veckan tillbaka igen, ok var 
är jag nånstans, vad gör man här, vad gör grannarna i den här korridoren, så man får ett 
flöde. (intervju personal) 

De intervjuade uppger också att de borde följa upp introduktionen bättre med de nyanställda 
och stämma av hur introduktionen fungerar, och att de borde bli bättre på att utvärdera sin 
introduktion även med cheferna. 

Det verkar saknas en tydlig plan för hur internrekryterade ska introduceras. Tre av enheterna 
svarade att det saknas rutiner för hur den introduktionen ska genomföras. Under intervjuerna 
synliggjordes två sätt att hantera internförflyttade som verkar vara lika vanligt 
förekommande: antingen behandlar man dem som vilken nyanställd som helst men när man 
upprättar den individuella introduktionen plockar man bort de delar som inte behövs, 

Det går till på precis samma sätt. Fast anpassat, vissa utbildningar kanske man redan har gått 
och då kan man ju plocka bort, det bestämmer chefen tillsammans med medarbetaren. 
(intervju personal) 

Eller så förutsätter man att det mesta finns där och introducerar endast till de nya 
arbetsuppgifterna. 

Man tar för givet att det fungerar eftersom dom kommer från Vattenfall så det är sällan man 
tar fram de här pärmarna (introduktionspärmar, förf. anm.). (intervju personal) 

Åtta av bolagen uppger att de har medarbetare placerade i andra länder. Men introduktionen 
genomförs sällan likadant i de olika länderna, även om många har det som målsättning. 
Vindkraft har en gemensam introduktionsdag för anställda i Sverige och i Danmark, men det 
verkar vara unikt. På de andra bolagen har man inget samarbete kring introduktionen över 



Sara Gustavsson  Vattenfall Norden 
Examensarbete  UMN, Stockholms Universitet 

 28 

landsgränserna, och på flera av bolagen vet man inte ens hur introduktionen av nyanställda i 
andra länder går till. 

5.1.3 Introduktion till företaget 
Introduktionen till organisationen Vattenfall görs i första hand genom Vattenfalls 
informationsdag som hålls ett antal gånger per år. Den anordnas av Vattenfall Professional 
Training (VPT) och ges sju gånger per år på fyra orter i Sverige (samtal med administratör, 
VPT, 2009-02-23). Informationsdagen inleds med två filmer, en med Vattenfalls VD och en 
med Nordenchefen, och dessa har fått lite negativa reaktioner bland de nyanställda, att 
cheferna inte har tid att komma dit (samtal med administratör, VPT, 2009-02-23). Själva 
dagen består av fyra olika delar: hälsoarbete, Shared service, HR-arbetet och Koncernens 
affärsstrategier. I den sista går man också igenom organisationen, elaffären och hur de olika 
delarna hänger ihop, men på en väldigt övergripande nivå. 

Denna dag är obligatorisk för alla nyanställda. Men en del av de intervjuade tycker att den 
ges för sällan, vilket gör att den ofta kommer för sent i tiden för att ha relevans. Och på vissa 
håll tycker man inte att den är relevant för alla nyanställda oavsett när den kommer. 

Oftast är det bara kontorsfolket som går på dem, det händer väl ibland att någon av våra 
montörer går på en sån, men det är nog inte ofta. (intervju personal) 

För Kundservice uppstår dessutom problemet att den faller mellan stolarna på grund av att 
väldigt många nyanställda kommer in på ett vikariat. 

Det där är så otroligt mycket beror på, det är nästan på individnivå vad som… man kan inte 
veta heller, i och med att dom är visstidare från början, sen går dom över till ett vikariat, och 
precis när nånstans känns det relevant att dom får den här introduktionen? (intervju personal) 

Det verkar också oklart hur man hittar till Vattenfalls informationsdag, ifall VPT bjuder in till 
den eller om den nyanställde själv måste söka upp den. Många är av uppfattningen att den är 
svår att hitta. Dessutom är den på svenska varför man inte kan skicka sina anställda i andra 
länder dit. De som har danska medarbetare skickar dem istället ofta till den introduktion som 
Värme i Danmark har för att de ska få en genomgång av Vattenfall – alla utom Vindkraft som 
istället låter sina nyanställda gå den som anordnas av det egna BU:t. Särskilt Vindkraft 
efterfrågar en introduktionsdag som är mer nordisk – framförallt att den ges på engelska men 
dessutom att den inte innehåll Sverigespecifik information utan enbart behandlar sådant som 
är relevant för alla länder. Det har också framkommit önskemål om att det ska finnas mer 
utrymme för diskussioner och frågor, och samtal om energibranschen och vilka utmaningar 
Vattenfall står inför samt Vattenfalls syn på framtiden. 

Det här tycker jag är en sån sak som att introduktionen, den gör vi på det här sättet inom 
Vattenfall, och då kanske det ska vara två dagar. Kanske att man till och med är förberedd, 
man har sett vissa delar av introduktionen interaktivt innan och kanske kan snabbspola de 
delarna. Då kanske man kan lägga tid på att diskutera, vad är Vattenfalls utmaningar nu, hur 
ska man möta den här lågkonjunkturen? Och kanske mer en interaktiv frågepanel, möta fler 
representanter. (intervju personal) 

Dessutom tycker man att det viktigt att de nyanställda också får träffa någon från ledningen 
under informationsdagen. 

Däremot är det flera som tycker att introduktionen misslyckas med att förmedla ett perspektiv 
på helheten, både i Vattenfalls informationsdag och i det dagliga arbetet och att 
introduktionen ofta handlar om de dagliga uppgifterna men sällan om det övergripande syftet. 
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Man lär sig sin del men man ser ju inte helheten. (…) Det är ju en introduktion som förklarar vad 
jag ska göra här, på min avdelning, men inte så mycket mer än så. (intervju personal) 

Man måste känna igen sig och då är det nog bra om man får alla enheterna så att alla 
medarbetare känner igen, till dem tillhör jag. Men sen övergripande så att man får 
Nordenperspektivet och koncernperspektivet, så att man lyfter tanken lite. För som 
nyanställd är man ändå så nere i sitt. (intervju personal) 

Att få en introduktion utan att få förståelse för helheten beskrivs av en av de intervjuade 
som att stå vid bandet i en bilfabrik men utan att någonsin ens se den färdiga bilen. 

Det (att få introduktion, förf. anm.) är viktigt för att jag ska förstå min del i helheten och vara 
intresserad av det jag gör (…) Annars blir det lite som att stå på löpande bandet på Ford, jag 
kanske installerar växelspakar men jag vet inte varför jag gör det för jag ser aldrig bilen som 
kör iväg. (…) det är viktigt att alla på Vattenfall lär sig att se helheten för att alla ska förstå 
sitt värde i det (…) Och hur vi påverkar varandra. (intervju personal) 

Utöver introduktionsdagen hoppas många av de intervjuade att Vattenfall i framtiden 
kommer att gå ut med ett gemensamt informationsmaterial som kan skickas till den 
nyanställde innan starten. De flesta skickar idag inte ut något, någon enstaka skickar 
välkomstbrev eller information om företaget, någon delar ut informationsbroschyrer vid 
intervjun men det vanligaste är att det ligger material på skrivbordet första dagen. 

Dessutom genomför en del av bolagen egna introduktionsdagar där de går igenom både 
Vattenfalls organisation och det egna bolagets. Alla har inte möjligheten, men det verkar vara 
väldigt uppskattat. I de egna dagarna verkar det finnas möjligheter att omforma den lite mer 
översiktliga informationen om företaget till att komma närmare den egna verksamheten. 

…det blev väldigt översiktligt (på informationsdagen, förf. anm.) så att dom kände att dom 
fick inget riktigt grepp om hur det hänger ihop. Man kan säga att vi försöker hänga på där den 
avslutar och rikta in den på vårt eget. (intervju personal) 

En del ser också introduktionsdagarna som en möjlighet för de nyanställda att på ett mer 
aktivt sätt ta del av företagsinformationen. Tre av de intervjuade nämner att de har försökt 
öka interaktionen på de egna introduktionsdagarna och skapa utrymme för mer dialog och 
diskussioner mellan de inblandade, eftersom detta uppges bidra till att lärandet blir bättre. 

Sen kan jag berätta att vi nyligen har gjort om våra utbildningar till att bara innehålla omkring 
20 personer, för att vi ska kunna ha en bättre undervisningsform, mer bikupor och 
diskussioner. Så nu är deltagarna själva väldigt mycket mer aktiva i utbildningen och det blir 
ju ett bättre lärande. Till exempel bikupor, men också att de kanske får en uppgift som de ska 
gå bort till en dator och lösa. (intervju personal) 

Då är det viktigt att tänka på formen, är det bra att ha föreläsningsform men man kan öka det 
här med interaktion då du måste ta ansvar själv och se att det inte finns svar på alla frågor, du 
måste själv hitta dem. Det sätter en standard på din framtida karriär tror jag. (intervju 
personal) 

En av dem anger att stort fokus ligger på att de medverkande får utbyta erfarenheter från sin 
första tid med varandra, för att de ska se skillnader och likheter och få mer insikt i 
organisationens olika delar. Någon nämner också att de skulle önska att materialet och 
föreläsarna i introduktionsutbildningarna var lite mer pedagogiskt, och en annan vill minska 
på antalet PowerPoint-presentationer för att skapa mer liv i framställningarna. 

Värme i Danmark genomför sin introduktionsdag på ett värmeverk för att de nyanställda ska 
få möjlighet att möta företagets kärnverksamhet. 



Sara Gustavsson  Vattenfall Norden 
Examensarbete  UMN, Stockholms Universitet 

 30 

Jag tror att det är väldigt viktigt att folk som arbetar här i Råcksta eller i supportfunktioner, 
att de har introduktionskursen på ett kraftverk eller någon annanstans ute i produktionen, 
distribution eller så. Jag tror också, för distribution och de, att (det är viktigt att) man har 
fokus på kärnverksamheten och var vi tjänar pengar. (intervju personal) 

Det är ett par enheter som låter de nyanställda få utföra någon form av studiebesök eller 
praktik på annan plats än sin hemavdelning och detta anses vara nyttigt. Oftast handlar det 
om att en som innehar en tjänstemannatjänst ska få möjlighet att komma ut och se företagets 
värdeskapande verksamhet. Men det är inte alla som ser det som något positivt. 

Det är en uppkommande fråga, man vill göra studiebesök och ja. (…) Det är som att tänka 
löpande bandet vid en bilindustri, att springa runt och hålla på med en massa annat när man 
håller på att tillverka en bil, det är inte så… det fungerar inte. (intervju personal) 

5.1.4 Introduktion till avdelningen och arbetsuppgifterna 
Introduktionen till arbetsuppgifterna görs på den aktuella avdelningen och enligt den 
introduktionsplan som chefen upprättat. Där chefen är engagerad i introduktionen verkar det 
fungera bra men även här verkar intrycket vara att det är mycket som sker slumpmässigt, det 
uppges bli en del ”learning by doing” och ”trial and error”. 

Annars skulle jag säga att mycket av introduktionen beror på chefen. Såna som har hållit 
många introduktioner kommer genomföra det bättre medan andra får en jättedålig 
introduktion, och det beror mycket på vad chef och fadder gör. (intervju personal) 

Att chefen tar hand om en nyanställd det tror jag är naturligt, men sen det här praktiska, 
attestera, kontera, hur gör man en beställning, det kan ju knappt chefen och då är det ingen 
som kan. (intervju personal) 

För en del nyanställda sker introduktion till arbetsuppgifterna genom specifika utbildningar 
men det vanligaste verkar vara att det sker i det dagliga arbetet, ibland med coachning från 
fadder eller chef. Några påpekar också att introduktionen behöver anpassas till personen som 
ska anställas, och vad denne har för erfarenheter från tidigare jobb. 

Sen är det också såhär att introduktionen är så väldigt olika också beroende på vad det är för 
person man rekryterar. Vissa är väldigt erfarna och självgående, och då kanske dom inte 
behöver lika mycket hjälp. (intervju personal) 

Att det blir mycket självinlärning behöver inte heller vara något negativt, i vissa fall 
menar de intervjuade att man själv bör ta ansvar för sitt eget lärande och att det kan 
upplevas frustrerande att bli serverad information och inte få uträtta något själv. 

Alltså jag tror att man som individ, generellt, första veckan – vad är det jag ska göra, vad är 
min uppgift här nu, man känner sig nog frustrerad om det går för lång tid innan man får börja 
göra nåt. Så i första hand den nära känslan av sin verksamhet. Men ganska så snabbt också 
den här rollen, du måste tänka på Vattenfall, vilka påverkar jag, vilka levererar vi till. 
(intervju personal) 

Sen tror jag att man kan inte ta åt sig hur mycket som helst heller som nyanställd just på 
grund av att man är så fokuserad på arbetsuppgiften och att börja jobba. (intervju personal) 

5.1.5 Social introduktion 
Introduktionen till avdelningen och arbetskamraterna uppges fungera bra, till stor del på 
grund av engagerade och omhändertagande medarbetare och ett öppet klimat. Man lär känna 
gruppen genom att äta lunch och fika tillsammans med dem. Detta gör det lättare för en ny att 
komma in i och anpassa sig till de befintliga vanorna. 
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Det är viktigt att bli en del av arbetslaget, men det är minst lika viktigt för teamet. (intervju 
personal) 

Några svarar också att man lär känna kollegerna genom arbetsuppgifterna, att man har 
gemensamma uppgifter som ska utföras. Några anger att det är i interaktionen med andra som 
man skapar arbetsrollen. 

Man lär sig sin roll genom interaktion med andra i teamet. (…) Det är viktigt att man kan gå 
tillbaka till teamet och att det finns tid för reflektion och feedback. (intervju personal) 

De flesta anser ändå att rollen framträder genom samtal med chefen eller faddern. De flesta 
uppger att de har någon form av fadderverksamhet för nya, och det ses generellt som något 
positivt att ha en fadder, någon som man kan följa och vända sig till om man har frågor och 
som kan hjälpa en att komma in i gemenskapen. 

Sen är det också bra om man har en handledare, att man har någon man kan bombardera med 
alla sina frågor. (intervju personal) 

Vi har haft ett program med kompetensöverföring och de som deltog tyckte att det viktigaste 
där var det här att ”leda genom sörjan”, det kan vara så svårt att hitta, och att lära sig alla 
rutiner som finns, det är bra att bli omhändertagen av nån, ha nån att hålla i handen, det är nåt 
man behöver i början. (intervju personal) 

Inom kärnkraften finns speciella handledarutbildningar som de som ska vara fadder för en 
nyanställd rekommenderas att gå, där man bland annat talar om olika lärstilar och hur man 
handleder. 

Flera av de intervjuade konstaterar också att det är viktigt att man under introduktionen får 
möta personer som är viktiga för det kommande arbetet och att man får möjlighet att bygga 
nätverk. För har man en gång träffat en person är det lättare att ta kontakt med dem när man 
behöver hjälp, menar de. Däremot är det sällsynt att det skapas sådana möjligheter. 

Det är också viktigt det här med nätverkande – vi ska kunna dra nytta av medarbetare i andra 
länder och av varandra och våra misstag istället för att vi ska sitta och uppfinna var och en 
själva. (intervju personal) 

Särskilt över bolagsgränserna är det sällsynt att man har kontakt över huvud taget, det 
beskrivs som ett ”stuprör”, där man endast ser vad man har över och under sig men inte lyfter 
blicken för att se vad som finns intill, på andra enheter. 

Det är också sällsynt att man anställer flera samtidigt, där det händer försöker man ta tillvara 
på möjligheten och introducera dessa i grupp, annars är de enda möjligheterna att träffa andra 
nyanställda under klassrumsutbildningar och introduktionsdagar. Men det ses som positivt att 
man kan lära av varandra och hitta stöd i varandra. 

De här utbildningarna kan ju bli ganska utspridda så då blir det att man träffar många olika, 
det kanske vore bra om man var några stycken som gick dem tillsammans så man fick lära 
känna dem. (intervju personal) 

5.1.6 Introduktion för nya chefer 
Det finns ingen generell plan för hur chefer ska hanteras. Ett fåtal har speciella checklistor 
med sådant som ska gås igenom med chefen. På kärnkraftverken finns speciella 
chefsprogram, och på VPC och Kundservice finns utbildningar som alla nya chefer ska gå, 
övriga uppger att introduktionen kompletteras med till exempel HR-, arbetsmiljö- och 
arbetsrättsfrågor genom ett samtal med HR. Men några betonar att många chefer också är 
internrekryterade och därför kanske inte behöver introduktion till bolaget eller till Vattenfall. 
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Oftast så, de chefer vi anställer rekryteras internt, de kommer ju härifrån men har inte varit 
chef förut, och för dem har vi ett introduktionsprogram för nya chefer. Och annars tar vi in 
chefer utifrån och då har dom ju oftast varit chef tidigare. (intervju personal) 

Annars verkar chefsintroduktionen präglas av mycket självinlärning, eftersom man arbetar 
mycket ensam blir det naturligt att man får sköta sig själv, vilket kan leda till en svår situation 
för den nye. 

Om man tänker stab och stöd för att hitta sin roll, den tror jag är jättesvår, särskilt om man 
kommer som ny chef, den tror jag är jättetuff. Allt det du gör är ju i direktsändning. (intervju 
personal) 

Här har ekonomi sett att det har brustit, att det har varit mycket självlärning eller att det varit 
panik att man har upptäckt att nu är det budgettider och hur fasen ska man göra det här. 
(intervju personal) 

Därför anser fyra av de intervjuade att de behöver förbättra sin chefsintroduktion. 
När det gäller just chefsstödet i introduktionen, (…) att man får en plattform att stå på, och 
inte lika mycket det här att ’ja men du är chef, fixa det’, få lite service från början. (intervju 
personal) 

Där tycker jag det vore en jättestor styrka om man kunde ha en gemensam för nya chefer. 
(intervju personal) 

Chefer får också i vissa fall hjälp med att bygga upp ett nätverk, med listor på personer som 
de kan ha nytta av och ibland även hjälp med att boka in ett första möte. 

Det ligger ju lite mer i en chefsroll, vilka kontaktytor kommer jag ha nytta av här. Och då är det 
bra om man får se något annat än bara sin egen grupp. (intervju personal) 

Chefer antyds också ha större behov av nätverk, både med mer erfarna och även med andra 
som befinner sig i samma sits. Chefsintroduktioner kan i viss mån betraktas som ett nätverk 
där man har möjlighet att lära känna de andra deltagarna. På en av enheterna får nya chefer 
dessutom i början boka in ett samtal med en mer erfaren chef för ett individuellt samtal. 

5.1.7 Introduktion för konsulter och visstidsanställda 
Visstidsanställda verkar man ha intentioner att behandla på samma sätt som 
tillsvidareanställda, lite beroende på hur länge de ska stanna. Vissa har specificerat i sina 
checklistor vilken introduktion man ska få om man är inne en kortare tid än sex månader, allt 
behöver då inte gås igenom lika grundligt, till exempel företagsintroduktionen. Konsulter 
verkar däremot få minsta möjliga introduktion, ofta är det inte mycket mer än till de uppgifter 
som ska utföras. 

Tanken är att de (visstidsanställda, förf. anm.) ska ha samma introduktion som alla andra, 
men det beror lite på hur länge de ska stanna och så, de kan inte ha introduktion under lika 
lång tid. Men för konsulter tror jag det oftast är rätt in i arbetet. (intervju personal) 

Sen tror jag pratar vi konsulter så är man nog mycket mer praktisk och jobbfokuserad – börja 
leverera imorgon helst. (intervju personal) 

Konsulter verkar inte heller få någon social introduktion, särskilt deras nätverk verkar inte 
läggas någon vikt vid. 

Jag kanske är gammalmodig men jag har svårt att se att vi skulle klumpa ihop konsulter och 
vanliga medarbetare eftersom långsiktigt så har vi ju inget ansvar och vi ska ju inte ha 
konsulter som stannar länge. (intervju personal) 
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Ändå är det flera som nämnt att det har uppstått konflikter till följd av att konsulter har 
bristande kunskaper om kulturen och värderingarna. Till exempel att de inte tar tillräcklig 
hänsyn till miljö- eller säkerhetsfrågor eller att de beter sig på sätt som inte är förenliga med 
de beteenden som man vill premiera inom Vattenfall. 

Vissa konsulter är ju inne väldigt kort tid medan andra är inne på årsbasis, och där har vi sett 
att det behövs mer introduktion. Framförallt är det ansvarsroller och säkerhetskunskap som 
det brister. (intervju personal) 

Det är en svår grupp, för de ska ju utföra jobb som är viktiga men dom ska inte stanna så 
länge. (intervju personal) 

Ovanstående tyder på att situationen inte är helt okomplicerad och att det verkar finnas skilda 
uppfattningar om hur det ska hanteras. 

5.1.8 Förbättringspotential 
Vad som ur intervjuerna framkommit som framgångsrikt är de egna introduktionsdagarna och 
introduktionspärmarna, en central hantering av introduktionen och, där så förekommer, att få 
komma ut på studiebesök i verksamheten.  Det verkar också som att engagerade chefer gör 
att introduktionen till avdelningen blir bra, och där man får en fadder är det positivt. 

Det som behöver förändras är för det första introduktionen för nya chefer, för konsulter och 
för internrekryterade. Dessutom vill man göra introduktionen mindre slumpmässig och att 
mindre ska ligga på rekryterande chefen. Utvärdering och uppföljning av introduktionen 
behöver bli bättre, och att ansvarsfördelningen och processens steg bör göras tydligare. Det 
efterfrågas också ett gemensamt informationsmaterial om Vattenfall, och man tycker 
dessutom att introduktionen misslyckas med att förmedla ett helhetsperspektiv. Det vore 
också positivt om introduktionen kunde bli mer gångbar över landsgränserna, och ifall det 
fanns någon form av stöd för att genomföra BU-specifika dagar. 

5.2 Undersökningar bland nyanställda 

Undersökningarna bland nyanställda består av dels intervjuer med personal som är nya på sin 
tjänst, och dels en enkät bland alla nyanställda under 2008. Antal intervjuade var sex 
personer. Enkäten gick ut till 944 personer, antalet respondenter var 422 i Sverige, 42 i 
Danmark och 54 i Finland vilket ger en svarsfrekvens på 56 procent. Av dessa var 14 % 
internrekryterade. 

Intervjuerna utgjorde ett underlag till enkätundersökningen. De resultat som presenteras här 
har sin huvudsakliga grund i analysen av enkäterna. Citat från intervjuerna med medarbetare 
används också i texten nedan för att ge ytterligare stöd åt resultaten. 
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Enkäterna antyder att planeringen av introduktionen lämnar en del att önska, men trots det 
verkar de flesta av respondenterna vara nöjda med sin introduktion. Tre av fyra håller med 
om påståendet att de troligtvis kommer att stanna länge på Vattenfall och lika många uppger 
att de är stolta över att jobba på Vattenfall, och att de skulle kunna tänka sig att utföra ett 
annat jobb på Vattenfall. De flesta skulle se det som en förlust att sluta och det är väldigt få 
som håller med om påståendet att det skulle krävas lite för att få dem att säga upp sig. Hela 
85 procent säger att de skulle rekommendera Vattenfall som arbetsgivare för sina vänner. 

5.2.1 Introduktionens struktur 
Det intryck som enkäterna ger är att introduktionen på många håll känns ostrukturerad för 
den nyanställde. 35 procent höll med om påståendet ”det kändes som att det saknades en 
introduktionsplan”. Och påståendet ”det kändes som om någon tänkt till för att jag skulle få 
en bra introduktion” fick ett tveksamt medhåll i enkäterna, något som även intervjuerna 
visade på. 

Helhetsintrycket av introduktionen är att den var ostrukturerad och ouppstyrd. (intervju med 
nyanställd) 

Jag hade förväntat mig mer, jag trodde att om man kommer till ett så stort företag som 
Vattenfall så är det bara att gå rätt in i de rutiner som finns. (intervju med nyanställd) 

De som tyckte att introduktionen kändes ogenomtänkt är dessutom starkt överrepresenterade i 
den kategori som svarat att introduktionen inte levde upp till deras förväntningar. 

Jag saknade känslan av att ”vi har gjort en plan för dig”. (intervju med nyanställd) 

Det kan vara värt att notera att på sina håll verkar introduktionen fungera mycket bra och de 
nyanställda är mycket nöjda med den plan som satts upp för dem. På andra håll är 
introduktionen i stort obefintlig, som nedanstående citat gör gällande. 

Jag har inte fått någon introduktion. Det tycker jag är dåligt! (frisvar ur enkäten) 

Vilka aktiviteter har du deltagit i i samband med din introduktion?
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I enkäterna bekräftas också att det inte finns några rutiner för uppföljningen av 
introduktionen. Endast var femte nyanställd uppger att deras introduktion har följts upp. 
Även i intervjuerna med nyanställda lyftes den bristande uppföljningen: 

Jag skulle vilja att man gjorde en kontinuerlig uppföljning av den nyanställde, att man får 
feedback på det man gör och att någon tänker på en. (intervju med nyanställd) 

En annan sak som inte tycks fungera som förväntat är den färdiga arbetsplatsen, 
färdigställandet av den utrustning den nyanställde behöver för sitt arbete så som kontor, 
telefon eller skyddskläder. Nästan hälften – 42 procent – av enkätrespondenterna uppger att 
det dröjde mer än 7 arbetsdagar innan de kunde börja arbeta, och 34 procent var tvungna att 
vänta lika länge på utrustningen. 

Ett faktum som dessutom dök upp under intervjuer med nyanställda chefer var att det ofta blir 
en belastning för den rekryterande chefen att planera introduktion för en nyanställd. 

Sen har jag ju själv anställt också, och jag kan säga att det är väldigt mycket som tar tid och 
det är väldigt bökigt (…) man kan ju inte göra allt det där, det skulle ju ta en hel arbetsvecka! 
Så det gör man inte utan man tar det absolut nödvändigaste. (intervju med nyanställd) 

Det kanske borde finnas ett lättare sätt att beställa alla dom här sakerna, man ska inte behöva 
kontakta en person för datorn, en person för den utbildningen... det borde vara mer som när 
man köper en bil, man kryssar i vad man vill ha och så fixar någon annan det. (intervju med 
nyanställd) 

5.2.2 Introduktion till företaget 
De nyanställda uppskattar att få en bred och informativ grund om företaget de arbetar för 
under introduktionen. I enkäterna kan uttydas en viss korrelation mellan ifall de fått 
information om organisationen och hur väl introduktionen motsvarade deras förväntningar – 
av dem som deltagit i informationsdagen svarar 77 procent att introduktionen motsvarat 
förväntningarna jämfört med 69 procent för alla respondenter. 

Dessutom kan man notera en något högre grad av stolthet för företaget bland dem som angett 
att de fått information om Vattenfall. De anger också i högre grad att företagets värderingar 
stämmer överens med de egna. 

Drygt hälften, 56 procent, av enkätrespondenterna har deltagit i Vattenfalls informationsdag, 
vilket är relativt låga siffror med tanke på att alla ska ha gått den inom ett halvår. Positiva 
omdömen om informationsdagen är lika vanligt förekommande som negativa. Det uppskattas 
att informationen är bred och att man känner sig betydelsefull. Däremot handlar de flesta 
negativa kommentarerna om att den kommer för sent för att kännas relevant, den information 
som tas upp där har vid den tiden redan inhämtats på annat håll. 

De här introduktionsdagarna kom efter kanske fyra månader och då hade man ju redan hunnit 
greppa en del. (frisvar ur enkäten) 

Efter någon månad eller så var det någon sån här koncernövergripande introduktionsdag, men 
det tror jag att jag valde att inte gå på. Jag har inte fått något sådant tidigare heller eftersom 
jag bara arbetat som konsult. Sånt lär man sig när man samtalar med folk, då kommer ju sånt 
fram efter hand. (intervju med nyanställd) 

Annars är de här dagarna väldigt bra, det är bra innehåll och får en att känna sig välkommen 
och betydelsefull men man behöver det bättre när man är ny och förvirrad. (intervju med 
nyanställd) 

Detta gjorde att en del av informationen upplevdes som tjatig. Och generellt tyder 
enkätsvaren på att Vattenfalls informationsdag inte i någon större utsträckning bidragit till 
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förståelse för organisationen. Ändå är det hela 39 procent av de nyanställda som efterfrågar 
mer information om Vattenfall, elaffären och företagets kultur och värderingar. 

Ledningen hade också kunnat göra något om intern kultur, man har ju den där sjöstjärnan 
men det känns som att den är mer riktad utåt, och om man tycker att det är viktigt så borde 
man lägga mer arbete på kulturen inåt. (intervju med nyanställd) 

Många kommenterar även att filmerna med högsta cheferna är trista och opersonliga, att det 
är beklagligt att de inte har tid att vara där personligen. Över huvud taget verkar få ha 
möjligheten att träffa högt uppsatta personer. Som framgår i diagrammet ovan är det en 
knapp fjärdedel som uppger att de fått träffa ledningen under introduktionen. 

Det som är under all kritik är att ledningen totalt har lyst med sin frånvaro. (frisvar ur 
enkäten) 

Ur intervjuerna med nyanställda, liksom ur intervjuerna med HR-representanterna, trädde en 
bild fram av att man tappar helheten i introduktionen. 

Jag har fortfarande en väldigt diffus känsla av Vattenfall som helhet, jag har bara koll på min 
lilla ruta och vad vi gör här, jag har ingen aning om vad man gör i andra rutor. Jag vet ju inte 
ens vad folk gör i andra delar av huset – en karta hade ju suttit fint. (intervju med nyanställd) 

Jag hade velat se sammanhanget, få det professionellt pedagogiskt levererat. (intervju med 
nyanställd) 

Enkäterna ger en något annorlunda bild. De flesta svarar att de har förståelse för helheten 
men ändå är det nästan 40 procent som uppger att de har bristande insikt i organisationen. 
Det verkar vara särskilt utmärkande för dem vars introduktion präglats av mycket 
självinlärning att helhetsperspektivet tappas på vägen. 

5.2.3 Introduktion till avdelningen och arbetsuppgifterna 
I enkätundersökningen är det många, ungefär en tredjedel, som anmärker på att det blir 
mycket man får ta itu med på egen hand och att man till stor del själv får lista ut vad man 
förväntas göra. 

Jag kände inte att det fanns en konkret uppgift jag skulle göra, och mina arbetsuppgifter, det 
var lite så att jag fick skapa själv. (intervju med nyanställd) 

Vilka utbildningar jag skulle gå, det var lite upp till mig själv att plocka fram. (intervju med 
nyanställd) 

Det är så mycket man ska göra själv och allt ska göras elektroniskt, och det är alldeles för 
svårt att hitta hur man ska göra allting. Men jag tror inte det går att göra det lättare att hitta, 
dom gör nog så gott dom kan, men man kanske borde få en bättre utbildning i att lära sig att 
hitta allting? (intervju med nyanställd) 

Hälften svarar också att det mesta lärandet skett genom att de fått pröva sig fram. Här noteras 
två saker, för det första att de i mycket högre grad upplever introduktionen som ogenomtänkt, 
för det andra att inte ens hälften av dem tycker att introduktionen motsvarade 
förväntningarna, jämfört med 70 procent av alla respondenter. De kände sig även mindre 
välkomna och hade i mindre utsträckning en fadder. 

Osäkerheten kring arbetsuppgifter, förväntningar och rollen i början är stor. En femtedel av 
respondenterna i enkäten tyckte att de fick otillräcklig information om vad som förväntades av 
dem. Och det är 15 procent som uppger att de vid tidpunkten för enkäten fortfarande kände 
sig osäkra på vilka som är deras arbetsuppgifter. För dem som har blivit lämnade att sköta sig 
själva under introduktionen är detta extra tydligt. Flera av de intervjuade och ett par av 
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frisvaren i enkäterna uttrycker en önskan om att få en överblick över introduktionen i början. 
De verkar då ha lättare att få en bild av vad som förväntas av dem. 

Och vad man ska göra och så, det borde man få veta redan de första dagarna (…) och en plan 
för det, man ska inte behöva sitta och fundera på om det är något man kommer att få lära sig, 
får man se checklistan så ser man, jaha det där ska jag lära mig, då betyder det att det är det 
jag ska använda. (intervju med nyanställd) 

Jag kollade på internwebben och hittade den här checklistan, och den tror jag att det nog kan vara 
bra om man följer, den hade jag velat se när jag började, det här är vad som förväntas av dig, det 
här är vad du ska ha lärt dig. (intervju med nyanställd) 

Även om det leder till missnöje att man får ta tag i saker själv så vill man inte heller ha 
motsatsen, att bara bli instruerad i början. Flera av frisvaren nämner saker som 
”korvstoppning” och att man borde få göra lite emellanåt, och en av de intervjuade som 
nyligen hjälpt till att upprätta introduktionen för en kollega, berättar: 

Nu upplever jag en viss frustration från hans sida, han vill ta tag i saker och börja jobba. 
(intervju med nyanställd) 

Utbildningar ingår inte i introduktionen för alla, men det verkar finnas ett visst behov, särskilt 
efterfrågas utbildning i dataprogram och system som man ska använda i sitt arbete. 

SAP och tidskrivning och sånt, det måste man få en utbildning i. (intervju med nyanställd) 

Vill ha en ordentlig utbildning i de dataprogrammen jag arbetar i. (frisvar ur enkäten) 

Men även där utbildningar ges kommer de ofta in sent i introduktionen, trots att behovet finns 
långt tidigare. 

Efter en månad ska man ha fått de utbildningar man behöver för att kunna klara av sitt jobb. 
(intervju med nyanställd) 

5.2.4 Social introduktion 
Många av respondenterna upplevde att de fick ett bra bemötande vid starten, att de fick 
träffa sina kolleger tidigt och att de kände sig välkomnade av dessa. Många påpekar hur 
trevligt och vänligt klimatet är på Vattenfall och de flesta trivs också väldigt bra. 

Jag fick bra stöd från arbetslaget på min avdelning, men det har nog hängt mycket på vad det 
är för människor som utgör gruppen. (intervju med nyanställd) 

Jag fick ett bra mottagande och så, och strax efter att jag började, nästan samma dag så hade 
vi ett avdelningsmöte med alla kolleger på avdelningen och att få träffa medarbetarna så 
tidigt var väldigt kul. (intervju med nyanställd) 

De som kände sig sämre omhändertagna vid starten verkar också vara mer missnöjda med 
introduktionen som helhet. Även att ha en fadder och någon att vända sig till upplevs som 
mycket positivt, dessa är mycket mer nöjda med introduktionen. De som haft en fadder är 
också mer överens med påståendet ”det kändes som om någon hade tänkt till för att jag skulle 
få en bra introduktion” och de håller i mindre utsträckning med om påståendet att det inte 
fanns något samlat introduktionspaket. 

Det var väldigt bra att ha en mentor, någon att hänga på, det tyckte jag var jättenyttigt. 
(intervju med nyanställd) 

En svag majoritet av respondenterna uppger att de hade någon som var utsedd till att vara 
deras fadder. Det som uppskattas med att ha en fadder är framförallt att man har någon att 
vända sig till med sina frågor och hänga på och lära sig av i början.  
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Jag kände en tjej där sedan tidigare som hade jobbat i ungefär ett år och som jag kunde hänga 
på och lära mig hur saker funkade av henne. (intervju med nyanställd) 

Speciellt bra var det att ha en ”fadder”. (frisvar ur enkäten) 

60 procent upplevde att de hade någon att vända sig till med frågor, och de flesta kände att det 
fanns någon som brydde sig om dem – och de som haft en fadder är något mer instämmande. 
Däremot verkar det inte finnas något belägg för att det skulle vara lättare att hitta sin roll ifall 
man har en fadder. De som inte har någon fadder utsedd upplever ibland en brist, att det inte 
finns någon att fråga, någon som kan utgöra en kanal ut mot det informationsnätverk som 
finns inom företaget. 

Visst kan jag ta reda på saker på egen hand, men jag vill veta vem jag ska fråga om jag inte 
hittar det jag söker. (intervju med nyanställd chef) 

Dock kändes det som om faddern borde haft nån typ av information med så han/hon vet hur 
denne skall gå till väga med den nyanställde. (frisvar ur enkäten) 

Att få träffa andra och att bygga nätverk verkar också betraktas som positivt bland nya 
medarbetare. Frågan om de ansåg sig ha ett tillräckligt stort nätverk fick ett svagt medhåll, 
och färre än hälften fick under introduktionen träffa folk som har betydelse för deras arbete. 
Många svarar också att de under introduktionen varit åtskiljda från andra nyanställda. Under 
introduktionsdagen kommer de i kontakt med andra, men få har idag kontakt med någon de 
träffade vid det tillfället. Men 62 procent anger att de vill ha mer kontakt med folk från andra 
enheter. 

Jag har inte fått någon kontakt med något nätverk, attityden har varit liksom ”ta för dig” men 
jag fick ingen introduktion i vad som fanns utan det fick man leta upp själv. Jag tror att det 
finns ganska dålig kunskap om vad som finns. (...) De flesta gubbarna som har jobbat här i 30 
år, de vet ju vilka de vill ha med i sina nätverk. Det finns ju även större projekt som tillsätts 
av chefer men också mycket informellt och de är inte helt lätta att komma in i. (intervju med 
nyanställd) 

Ur samtal med nyanställda har det framkommit att kulturen på Vattenfall ibland kan vara lite 
svår att komma in i.  

Information är ju alltid en maktfaktor och även praktisk information sprids på den informella 
vägen. Det här är en organisation som bygger på att man samlar på sig information och 
”håller på den”, och då är det ju ännu viktigare att man informerar nyanställda och på så sätt 
förkortar den här perioden när man är ny och oinvigd. (intervju med nyanställd) 

Sen finns det också en kultur om att man ska ha varit anställd i 10 år innan ens åsikter räknas. 
Och dina erfarenheter utanför Vattenfall är inte betydelsefulla. (intervju nyanställd) 

Man är ovan vid mångfald, och då är man ju ovan vid nytänkande. (intervju nyanställd) 

Trots det är det en majoritet som känner att det anställts för sin kompetens och att företaget 
sätter stort värde på deras kompetenser. 

När dom startade upp det här kontoret så sökte jag direkt och dom anställde ju mig för att 
dom ville ha någon som kunde det här. Så vad arbetet gick ut på visste jag ju innan. (intervju 
med nyanställd) 

5.2.5 Introduktion för nya chefer 
7,5 procent av enkätrespondenterna var chefer. Ur enkäterna såväl som ur intervjuerna 
framgår att det blir särskilt mycket att ta tag i själv för nya chefer. I enkäterna syns också en 
högre grad av missnöje bland cheferna, endast drygt hälften tycker att introduktionen 
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motsvarade förväntningarna. Det verkar särskilt vara utbildningen för nya chefer som är 
otillräcklig. 

Introduktionen till chef och samtidigt ny var bedrövligt dålig. (frisvar ur enkäten) 

Och sen när det gäller alla andra kontakter så har jag fått kontakta och be dem berätta för mig 
och det blir lite finns i sjön eftersom jag vet inte vem det är jag ska söka efter och jag vet inte 
vad det är jag ska söka efter. (intervju med nyanställd) 

Inställningen var lite ”men herregud, du kan ju inte sitta och vänta på att saker kommer till 
dig, på din nivå får du faktiskt ta reda på saker själv”. Men jag vet ju inte ens vad jag ska ta 
reda på. (intervju nyanställd chef) 

De av cheferna som är missnöjda verkar framförallt vara missnöjda med den information och 
utbildning de som nya chefer fick – och här skiljer det väldigt mycket mellan nöjd och icke-
nöjd chef. De anger också att de fått mindre information om samt har bristande kunskaper i 
sådant som rör företagets organisation och värderingar. De verkar inte heller tycka att de har 
någon att vända sig till med frågor. Även de chefer som fått lära sig på egen hand tycker att 
de fått mycket sämre information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och sämre 
utbildning.  

Jag hade tur som hade en tf (tillförordnad, förf. anm.) som visste vad som var på gång, annars 
hade jag inte haft så mycket att stå på och ifall då inte min chef vet det då är det lätt att missa 
viktiga processer. (intervju med nyanställd chef) 

De nya chefer som blev tilldelade en fadder har mycket högre medel än de som saknade 
fadder på frågorna om de fått tillräcklig med information och utbildning som chef. 

En åsikt framkom vid intervjuerna om att chefer inte var lika utsatta som vanliga nyanställda 
eftersom det alltid finns fler att fråga och fler som är villiga att hjälpa till. 

Om man är ny chef behöver man inte lära sig samma saker, ofta har man ju väldigt mycket 
erfarenhet när man kommer in som chef, det är väldigt sällan de anställer en nyutexaminerad 
chef. Så oftast som ny chef så har man en massa erfarenhet och vet hur saker funkar. Så man 
behöver inte en sammanhållen introduktionsprocess på samma sätt. (intervju med nyanställd) 

Den åsikten testades sedan också i enkäten för att se om det var en generell uppfattning, 
och generellt verkar det inte vara så, en tredjedel håller med. Däremot var de som haft 
fadder mer positiva till introduktion för chefer än de som inte haft fadder och de var 
också mer positiva till mentor för nya chefer.  

Generellt är cheferna positiva till mentorskap, någon konstaterar att chefer inte har något 
behov av fadder eftersom det alltid finns någon att fråga om man är chef, men tre av fyra 
chefer håller med om påståendet att alla nya chefer borde få en mentor. Nära 70 procent 
tycker att chefsnätverk utgör ett bra stöd för chefer och ungefär lika många tycker att 
andra chefer har varit behjälpliga för att förstå vad man har för förväntningar på sig. 

5.2.6 Introduktion för konsulter och visstidsanställda 
Andelen konsulter bland enkätrespondenterna var endast 0,8 procent och med så få svarande 
är det svårt att säga något generellt om deras introduktion. Men tendenserna som deras svar 
gav var att de fått begränsat med information om företaget och om kultur och värderingar. De 
har inte blivit introducerade på den egna avdelningen och deras väntetider för att få materiell 
utrustning ligger över medel. Samtidigt har konsulter ofta en annan vana av att komma till ett 
nytt ställe och ta till sig ny information på egen hand eftersom de byter arbetsplats ofta. 

Jag har ju jobbat som konsult i många år, så jag är så att säga expert på att vara nybörjare. 
(intervju med nyanställd) 
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5.2.7 Förbättringspotential 
Diagrammet nedan visar hur svaren på frågan ”Vad var ditt helhetsintryck av 
introduktionen?” fördelar sig. De orangea fälten representerar positiva kommentarer, de blå 
representerar negativa. 

Nästa diagram illustrerar svaren på frågan ”Vad hade du velat veta mer om?”. Mer kunskaper 
om Vattenfall är det som i första hand efterfrågas, och då är det både kunskap om 
organisationen, elaffären och om företagets kultur och värderingar. 

Vid analysen av enkäterna testades även vilka värderingspåståenden som verkade korrelera 
med ”Introduktionen motsvarade mina förväntningar”. Det som starkast utmärker sig där är 
att det finns en tydlig struktur och att introduktionen känns genomtänkt. Dessutom hamnar 

Vad var ditt helhetsintryck av introduktionen?
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vägledning, fadder och att bli omhändertagen långt upp. Därefter kommer information om 
kultur och värderingar, tydlighet kring förväntningar och introduktion till organisationen. 

För nya chefer skiljer det sig lite. Även de verkar påverkas mycket av ifall  introduktionen är 
strukturerad, men också att möta personer som är viktiga för arbetet och ledningen, liksom 
tillräcklig information och utbildning hamnar långt upp. Dessutom var det inte en enda av 
dem som svarade att introduktionen inte levde upp till förväntningarna, som hade fått en 
uppföljning på introduktionen – och ingen av dem hade heller fått bygga nätverk under 
introduktionen. 

5.3 Sammanfattning 
Ur undersökningarna framgår att förutsättningarna skiljer sig väldigt mycket för de olika 
enheterna. Vissa anställer hundratals nya varje år, andra endast ett tiotal, därmed varierar 
också hur många som är involverade i introduktionen. Däremot åligger ansvaret för 
introduktionen alltid närmsta chefen. Det är vanligt förekommande att chefen även sköter 
introduktionen till den egna avdelningen med utgångspunkt i en checklista – antingen den 
som finns på HR-guiden eller en som BU:t tagit fram. Rutinerna för introduktionen är väldigt 
olika men de allra flesta HR-representanterna är positiva till en gemensam process, så länge 
man lämnar utrymme för olikheter. 

5.3.1 Viktigt att lära sig 
Det vanligaste som HR-representanterna anger är viktigt med introduktionen är att man 
känner sig involverad och att man trivs, nästan alla nämner detta som målet med 
introduktionen. Någon noterar också att man behöver känna sig betydelsefull när man börjar. 
Nästan lika många nämner att målet är att man ska komma in i arbetet snabbt. Antingen för 
effektivitetens skull eller för att man ska känna sig nyttig och produktiv. Det är också viktigt 
att förstå vad arbetet går ut på, greppa sin roll och förstå vad som förväntas av en. 

Hälften av dem svarar att det är viktigt att lära känna företaget, hur organisationen ser ut, dess 
produkter och elaffären. Det är också viktigt att känna till företagets strategier och 
värderingar. Detta för att skapa ”Employer branding” och stolthet för företaget. För vissa är 
också säkerheten viktig. 

5.3.2 Introduktionens struktur 
På alla bolag är det chefen som planerar introduktionen. Det medför att den blir skiftande i 
kvalitet vilket anses vara ett problem. Väldigt många av enkätsvaren ger också en bild av en 
ostrukturerad och ogenomtänkt introduktion och att det i vissa fall verkar saknas en 
introduktionsplan. Dessutom kan planeringen av introduktion vara en belastning för cheferna 
ifall strukturen är otydlig och krångel uppstår. Det verkar alltså finnas ett behov av ett mer 
stabilt stöd för cheferna där det tydligt framgår vem som ska göra vad och när. Den checklista 
som finns på kontakten verkar vara för allmän för att fungera bra överallt och många har gjort 
egna varianter av den. Processkartorna är det få som nämner, någon tycker att de är för 
otydliga eller att det som är tänkt ska ske automatiskt inte fungerar i deras verksamhet. 

Det verkar positivt med en central hantering av processen, i alla fall på det egna bolaget, och 
mycket som fungerar per automatik, för att effektivisera och för att avlasta cheferna. 

Några tycker också att det verkar vara otydligt även för den nyanställde, att man inte vet vad 
man ska lära sig och vad som förväntas av en, något som till viss del bekräftats i intervjuer 
med nyanställda, ur vilka det framgår att den nyanställde tycker att det underlättar om man 
får se planen när man är ny för att förstå vad som förväntas av en. De uppger också att de 
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borde bli bättre på att följa upp introduktionen bättre. Enligt enkäterna är det också sällsynt 
med uppföljning av introduktionen. 

Det verkar saknas strukturer för hur internrekryterade ska introduceras, likaså för 
medarbetare i andra länder. 

5.3.3 Introduktion till företaget 
Informationsdagen är obligatorisk för alla nyanställda, men bara drygt hälften av de 
nyanställda har gått den, och många – både HR-representanter och nyanställda – är av åsikten 
att den kommer för sent för att vara relevant. Dessutom är den inte nordisk, för det skulle den 
behöva vara på engelska och inte innehålla information som bara gäller i Sverige. Det har 
också kommit fram synpunkter på att man borde byta fokus och mer diskutera aktuella 
ämnen och att det är viktigt att man har möjlighet att träffa ledningen.  

Väldigt få skickar ut ett eget material innan start, de flesta tror att det brukar ligga 
information på skrivbordet första dagen men även det är upp till chefen. Där hoppas man att 
HR Norden kommer att ta fram ett gemensamt material som alla kan få. 

Både HR och de nyanställda efterfrågar ett bättre perspektiv på helheten, och nyanställda 
efterfrågar mer information om organisationen och om företagets kultur och värderingar. 
Ibland kan de BU-specifika dagarna hjälpa till med det och dessa anger HR är väldigt 
uppskattade bland medarbetarna. På ett fåtal BU får man också göra studiebesök och HR 
anger att det brukar vara uppskattat. 

5.3.4 Introduktion till avdelningen och arbetsuppgifterna 
Eftersom närmsta chefen även planerar introduktionen till arbetsuppgifterna blir dessa 
slumpmässiga och olika i kvalitet. Oftast sker introduktion och upplärning i uppgifterna i det 
dagliga arbetet, ibland i utbildningar eller i någon form av coachingsammanhang. Några av 
HR-representanterna påpekar att det kan bli mycket man får ta tag i själv när man börjar, 
självinlärning, ”trial and error” och ”learning by doing” är uttryck som används. 

Ur enkäterna träder en liknande bild fram. Många uppger att de själva fått ta reda på vad de 
förväntas göra, och att de fått pröva sig fram. Dessutom är informationen om roller och om 
vad som förväntas av dem otillräcklig, några önskar att de hade fått se introduktionsplanen 
när de började. Eventuella utbildningar kommer ofta för sent. 

5.3.5 Social introduktion 
Tack vare vänliga och engagerade medarbetare fungerar introduktionen till avdelningen 
bra, och de flesta trivs väldigt bra. 

De flesta verkar också ha någon form av fadderverksamhet för nya, men mindre än 50 
procent anger i enkäten att de blivit tilldelade en fadder. Det verkar väldigt positivt att ha 
en fadder, både bland HR och nyanställda. Det som är bra är att ha någon att fråga, och 
någon att hänga på och få hjälp att komma in och lära sig utföra uppgifter. Inom 
kärnkraften finns handledarutbildningar för blivande faddrar. 
Det görs inte mycket för nätverkande, särskilt inte över bolagsgränserna. De flesta är under 
introduktionen åtskiljd från andra nyanställda, och har begränsat med möjligheter träffa 
personer som är viktiga för arbetet. 

5.3.6 Introduktion för nya chefer 
Chefer är mer missnöjda med sin introduktion. Både ur enkäter och intervjuer med 
nyanställda och intervjuer med HR framgår att chefer oftare får sköta sig själva, eftersom de 
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är mer ensamma i sitt arbete. Det är inte alltid det finns en plan för hur chefen ska 
introduceras, de flesta kompletterar med fördjupning av HR-frågor. På sina håll finns 
chefsprogram och specifika chefsutbildningar, men generellt verkar den information och 
utbildning nya chefer får vara otillräcklig. Dessutom är bristande information och utbildning 
för chef det som starkast bidrar till missnöje. Chefer upplever också i högre grad att de har 
bristande kunskap om Vattenfall. 

Chefer som blivit tilldelade en fadder är mycket nöjdare med sin introduktion. Cheferna är 
också övervägande positiva till mentorskap och tillfällen att nätverka med andra chefer. 
Chefer får också viss hjälp från HR med att boka in möten med personer som har betydelse 
för deras kommande arbete vid anställningsstarten. 

5.3.7 Introduktion för konsulter och visstidsanställda 
Konsulter verkar inte få mycket till introduktion, oftast bara till de uppgifter som ska utföras. 
Däremot är det inte helt oproblematiskt eftersom vissa kommenterar att det uppstått 
konflikter. Ur enkäterna går det inte att utläsa mycket eftersom det var så få svarande. 

5.3.8 Förbättringspotential 
I diagrammet nedan finns en sammanställning av vad HR-representanterna tycker behöver 
ändras och vad de nyanställda vill ha annorlunda. 
Efterfrågas av HR Efterfrågas av nyanställda 

1. Gemensamma riktlinjer 1. Bättre struktur och planering 

2. Mer som fungerar per automatik, t.ex. färdig 
arbetsplats, inbjudan till utbildningar osv. 

2. Mer info om organisationen och om elaffären 

3. Gemensamt informationsmaterial om 
Vattenfall 

3. Utbildningar i dataprogram och IT 

4. Förbättrad Vattenfall informationsdag 4. Mer information om avdelningen 

5. Mer nordisk introduktionsprocess 5. Mer information om personalfrågor 

6. Stöd för egna introduktionsdagar 6. Mer tydlighet om roller och förväntningar 

7. Gemensamt program för nya chefer 7. Bättre introduktion för chefer 

8. Mall för uppföljning 8. Mer kontakt med andra 

9. Prao på verk 9. Fadder 

 

6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de resultat som kommit fram i undersökningarna, och ställs emot 
både teorin i kapitel 3 och Vattenfalls mål för introduktionen, som nämndes i kapitel 2. Ur 
detta framträder sedan en bild av vilka delar av de problemområden som nämnts ovan som 
är viktiga och varför, och en grund för arbetets slutsatser skapas. Där inte annat anges kan 
resonemang och slutsatser antas vara författarens egna. 

6.1 Viktigt att lära sig 
För det första noteras att de områden som HR-representanterna anger som viktiga med 
introduktionen stämmer mycket väl överens med dem som lyftes fram i avsnitt 3.1. 
Dessutom går två av dem igen i Vattenfalls mål i form av skapa kunskapsgrund om 
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verksamheten och öka effektiviteten. Dessutom kom en tredje, ge en känsla av stolthet för 
verksamheten, fram som en önskvärd effekt av introduktionen. 

Några nämnde också att det är viktigt att man förstår sin roll, vilket också går väl ihop med 
de tre ämnesområdena i 3.1, och att man förstå helheten och sin roll i helheten, vilket av 
Allen (2006) poängterats som av betydelse för inbäddningen. 

6.2 Strukturen 
Granberg (2004) beskriver att lärandet alltid är avhängigt de människor och miljöer som finns 
i omgivningen. På samma sätt kommer introduktionen för två nyanställda aldrig vara likadan, 
så länge den utformas av olika chefer och genomförs i olika arbetsgrupper. Trots att detta 
även medför att introduktionens kvalitet blir ojämn verkar de intervjuade ändå vara av åsikten 
att det är chefen som ska ansvara för introduktionen till den egna avdelningen (jfr Granberg, 
2003). Däremot är det viktigt att det chefsstöd som finns är så bra som möjligt, att det är 
stabilt och pedagogiskt och att det tydligt framgår vad som ska göras och när, och att det går 
smidigt att göra beställningar för att skapa goda möjligheter för rekryterande chef att utforma 
en bra introduktion. Dessutom är det viktigt att cheferna är medvetna om vilken stor 
betydelse introduktionen har, och även att ledningen visar att det är viktigt (jfr Huberman & 
Miles, 1984 i Dalin, 1997). 

Enligt vad forskningen (Allen, 2006; Kowtha, 2008) visat bör introduktionen vara tydligt 
strukturerad och stegvis, och den bör dessutom vara fixerad i tid, det ska tydligt framgå hur 
lång tid introduktionen är planerad att ta. Granberg (2003) anger ett halvår som riktlinje. Vid 
upprättandet av introduktionsplanen bör också hänsyn tas till de behov som en nyanställd har 
i de olika stadierna i introduktionen (Allen, 2006). Direkt vid starten är det uppgifterna och 
rollen som är viktigare än information om företaget (Ostroff & Kozlowski, 1992 i Morrison, 
2002), och att den nyanställde kommer igång med att utföra sina arbetsuppgifter (Granberg, 
2003). 

För att kvalitetssäkra introduktionen borde den också följas upp kontinuerligt med hjälp av 
utvärderingar som undersöker de nyanställdas intryck av introduktionen. Dessutom, och ännu 
viktigare för individen, bör den med kontinuerligt följas upp av rekryterande chef för att 
säkerställa att utvecklingen går i rätt riktning, och kunna fylla i där behov finns medan man 
fortfarande har möjlighet att påverka introduktionen (jfr Dalin, 1997). 

6.2.1 Information om roll och förväntningar 
Morrison (2002), Chao et al. (1994) och Granberg (2003) såväl som intervjuade HR-
representanter betonar att en viktig del av introduktionen handlar om att förstå roller och 
förväntningar, och att skapa en identitet (Lave & Wanger, 1991). Det vanligaste sättet att 
hitta sin roll tror HR är att samtala med andra, främst chef eller fadder. Med stöd av bland 
annat Säljö (2000) och Vygotskij (1978) skulle man kunna tänka sig att det ska ha varit 
aningen lättare för dem som haft fadder att hitta sin roll. Detta kunde dock inte synas i de 
undersökningar som här gjorts. 

Däremot är det flera av nykomlingarna i undersökningen som gett uttryck för en önskan att få 
se sin egen introduktionsplan, för att skapa sig en bild av vad det är tänkt att man ska lära sig 
under sin första tid på den nya arbetsplatsen. Om så görs borde möjligheterna att förstå vilka 
krav som kommer att ställas i arbetet och vilka förväntningar man har på sig öka. Dessutom 
borde en förutsättning för att strukturerade socialisationstaktiker ska leda till en högre grad av 
inbäddning (Kowtha, 2008) vara, att den nyanställde får se dessa. Samma sak kan tänkas 
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gälla för att tidsfixerade introduktionsaktiviteter skulle ge effekt på inbäddningen (Allen, 
2006). 

6.3 Organisationsintroduktionen borde vara samma för alla 
Även organisationen påpekas av HR-representanterna vara ett viktigt område att lära sig (jfr 
Chao et al., 1994 i Morrison, 2002) och en stor del av de nyanställda efterfrågar mer 
information om företaget, om organisationen och om kultur och värderingar. Det framkom 
även ur undersökningarna att de som fått information om Vattenfall också känner mer stolthet 
för företaget, och tycker att värderingarna stämmer bättre överens med deras egna (jfr Cable 
& Parson, 2001 i Allen, 2006). Både att värderingarna stämmer överens, och att man får 
kunskaper om företaget och om helheten, leder till en högre grad av inbäddning (Cable & 
Parson, 2001 i Allen, 2006; Nelson & Quick, 1991 i Ng & Feldman, 2006; Allen, 2006). 
Dessutom är förståelse för organisationens visioner och strategier, liksom ett 
helhetsperspektiv och förståelse för den egna rollens betydelse för helheten, en förutsättning 
för att främja fortsatt lärande inom organisationen (Peder, Bourgoyne & Boydell, 1996 i 
Granberg & Ohlsson, 2004; Dalin, 1997). 
Väldigt få skickar ut eget material innan start, de flesta tror att det brukar ligga information 
på skrivbordet första dagen men även det är upp till chefen. Där hoppas man att HR Norden 
kommer att ta fram ett gemensamt material som alla kan få. Det får gärna vara webbaserat 
enligt HR, en länk att skicka ut där den nyanställde kan gå in och läsa på innan man börjar, 
och gärna interaktivt. Eftersom folk ändå efterfrågar, och behöver, information om 
personalfrågor, förmåner och lokal information är det bra om även det finns samlat på ett 
sådant ställe (Granberg, 2003). Dessa skulle kunna vara landsspecifika och på det egna 
språket. Om informationsmaterialet utformas så att användaren själv aktiveras finns det 
anledning att tro att kunskaperna blir starkare kopplade till minnet än om man tvingas till 
passivitet (Dewey, 1938 i Granberg, 2004). Att däremot använda internet för att söka 
information, surfa runt för att få en förståelse för organisationen, verkar vara ett olämpligt 
alternativ (jfr Felstead et al., 2005).  

Trots att informationsdagen är obligatorisk för alla nyanställda är det förhållandevis få som 
har gått den – en anledning uppges vara att den kommer för sent, en annan att den inte 
marknadsförs tillräckligt bra – men de som har gått informationsdagen är över lag mer nöjda 
med sin introduktion. Det är bra med omfattande information om företaget men med tanke på 
syftet med ökad stolthet och engagemang för företaget verkar det vara aktuellt med ändrat 
fokus i introduktionsdagen, att den borde vara nordisk – på engelska och inte innehålla 
information som bara gäller i Sverige – och att den borde ge mer utrymme för frågor och 
diskutera aktuella ämnen, utmaningar och energibranschen. Dessutom verkar det svårt att se 
till att de kommer oftare, och då kanske det är lika bra att ta bort all information som man vid 
tillfället för kursen redan har hunnit införskaffa och istället införa det perspektiv som man 
faktiskt inte får från något annat håll, det som fokuserar på vision, strategier och 
helhetsperspektivet (Peder et al. i Granberg & Ohlsson, 2004; Dalin, 1997). Om möjligheten 
finns är det nog bra om någon från ledningen kan vara där, om inte högsta cheferna så i alla 
fall någon annan från ledningen. 

Det verkar också finnas anledning att tro att studiebesök kan vara en bra idé både för att få 
helhetsperspektivet och underlätta att se värdekedjan, och för att knyta kontakter med folk på 
andra avdelningar. 

De intervjuade vill också göra gällande att man får lättare att se sin del i helheten med hjälp 
av en introduktion från det egna BU:t, där man kan ge en bild av vad man fokuserar på och 
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vad man uppfyller för funktion i hela Vattenfall. Där har några också nämnt att de har idéer 
om att anknyta till BU:n som ligger nära för att få bättre perspektiv på helheten, kunna visa 
hur man använder sig av varandra. Kommentarer från nyanställda antyder att det finns 
fördelar med att ha organisationsintroduktionen i den ordningen, att börja med det nära och 
sedan arbeta sig utåt, eftersom man utgår ifrån den egna verkligheten, ett så kallat induktivt 
angreppssätt (jfr Granberg, 2004). 

En del enkätsvar antyder att föreläsningsformen som präglar informations- och 
introduktionsdagarna upplevs som oengagerande och tråkigt. Det finns fördelar med att ha 
föreläsningar (jfr Dalin, 1997) men ur ett kontextuellt perspektiv är det inte optimalt eftersom 
kunskaperna förflyttas bort från den miljö där de ska användas (jfr Lave & Wanger, 1991; 
Dysthe, 2003; Granberg, 2004). Dessutom finns det risk för att man under föreläsningar och 
kurser tvingas in i en passiv roll, vilket enligt konstruktivismen leder till att lärandet inte blir 
lika bra som om man själv aktiveras (jfr Dewey, 1938 i Granberg, 2004; Carlgren & Marton, 
2004). Därför är det positivt att några BU:n har börjat arbeta med att förändra undervisningen 
i de egna introduktionsdagarna för att få mer aktivt deltagande, vilket också öppnar upp för 
dialog mellan deltagarna och möjliggör för dem att utveckla förståelsen genom att interagera 
med varandra (Vygotskij, 1978; Säljö, 2000). 

6.4 Intern rotation 

Det verkar saknas rutiner för hur internrekryterade ska introduceras, trots att de i många 
avseenden är som vilka nyanställda som helst. Företaget de arbetar för, personalfrågor och 
eventuellt liknande rutiner är samma som tidigare, men arbetsuppgifterna är troligtvis nya, 
liksom chefen och arbetskamraterna. Även kulturen och förväntade beteenden kan vara 
annorlunda och den nye måste få möjligheter att lära känna gruppen och dess arbetsmetoder. 
Därför är introduktionen viktig även för en internrekryterad. 

Dessutom var ett av målen med en ny introduktionsprocess att öka den interna rotationen, 
vilket ger ytterligare incitament för att se till att internrekryterade får ett bra mottagande. 
Intern rotation leder till att kunskap och erfarenheter sprids mellan enheterna (Ng & Feldman, 
2006). Men att man är inbäddad i arbetsplatsen medför inte nödvändigtvis att man är 
inbäddad i organisationen, och är man inbäddad på arbetsplatsen men inte i organisationen 
minskar den interna rörligheten, vilket motverkar att kunskapsspridningen mellan dess olika 
delar (Ng & Feldman, 2006). Genom att öka de anställdas band till företaget och inte bara det 
egna bolaget skulle kunna leda till att fler har lättare för att byta arbete inom organisationen. 

Flera nyanställda har också efterfrågat information om utvecklingsmöjligheter och 
karriärvägar inom Vattenfall. Desto viktigare då att det finns riktlinjer för hur dessa 
internförflyttade tas om hand på det nya bolaget. Till exempel skulle utbildningar man går 
kunna registreras, enligt förslag från en av de intervjuade, så att man lätt ser vilka 
utbildningar medarbetaren har och vilka som saknas vid förflyttning.  

6.5 Att lära genom att göra 
Stora delar av introduktionen verkar präglas av självinlärning. Med ett konstruktivistiskt 
synsätt är detta inte omedelbart något negativt, att tillfoga sig kunskaper i samband med att 
man utför sina arbetsuppgifter hävdar många faktiskt är det bästa sättet att lära sig eftersom 
kunskaperna blir starkare kopplade till minnet (Dewey, 1938 i Granberg, 2004; Dysthe, 2003; 
Carlgren & Marton, 2004). Dessutom har tidigare undersökningar med nyanställda visat att 
detta är det sätt de anser att de lär sig mest på (Felstead et al., 2005). Det är också positivt ur 
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en kontextuell synpunkt eftersom lärandet sker i den miljö som kunskaperna sedan ska 
användas (Granberg, 2004; Carlgren & Marton, 2004; Lave & Wanger, 1991). I de 
undersökningar som här presenteras, både i intervjuer med HR-representanter och med 
nyanställda, framkom åsikter om att man inte bara vill bli överöst med information utan 
måste få komma igång och göra saker också, och känna sig nyttig (jfr Granberg, 2004). Men 
för att kunskaperna ska fästa ordentligt krävs det även att det avsätts tid under introduktionen 
för reflektion, för att anpassa tankestrukturerna till alla nya intryck (Dysthe, 2003), vilket 
även tidigare undersökningar visat att den som ska lära sig uppskattar (Felstead, 2005). 

Att däremot tillämpa ”trial and error”, att pröva sig fram, verkar inte uppskattas av 
nyanställda (jfr Felstead, 2005). I undersökningarna ovan lyfts det som något negativt i 
enkäternas frisvar – de nyanställda vill inte själva behöva lista ut vad som förväntas av dem. 
Snarare har de en önskan om att tydligare se vad som finns planerat för dem redan vid 
starten. Den planen är alltså inte bara nödvändig för att undvika att det blir ”trial and error” 
utan också för att det utgör en trygghet att det framgår vilka uppgifter eller aktiviteter som 
ska utföras och vad man ska lära sig av dem (jfr Kowtha, 2008; Allen, 2006; Granberg, 
2003). 

I viss mån kan det också vara bra att ha gemensamma utbildningar. Utbildningar i kursform 
utgör en form av trygghet och är ett effektivt sätt att förmedla information till många 
samtidigt (Dalin, 1997). Kunskaper i SAP, data- och IT-utbildningar, miljöutbildning och IT-
säkerhet är exempel på information som många behöver när de kommer nya till Vattenfall, 
och det kan därför vara bra ifall det finns ett färdigt informationsmaterial kring detta, 
antingen i klassrumsformat eller som någon form av e-learningutbildning. För att underlätta 
för de nyanställda att hitta dessa utbildningar bör de finnas samlade på det interna nätet, och 
det bör också registreras vilka som har gått dem, för att tydligt se vilka utbildningar man har 
och för att underlätta för interna rotationen (se ovan). 

6.5.1 En individanpassad introduktion 
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter står det att arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens 
förutsättningar vid utformningen av introduktionen och övrig information (Arbetsmiljöverket, 
2001). Detta borde även innebära att ta hänsyn till vad denne kan och har för erfarenheter 
sedan tidigare. Även HR påpekar att introduktionen behöver anpassas till den som ska 
anställas. De som kommer in har väldigt olika bakgrund, några har arbetat länge i branschen 
medan andra kanske kommer direkt från en utbildning (Granberg, 2004), vissa kanske 
kommer till sitt första riktiga jobb medan andra har bytt arbetsplats många gånger redan, och 
har därför väldigt skilda behov. Den introduktion de behöver skiljer sig också mycket och 
vad de har för tidigare erfarenheter, deras personligheter och sinnesstämning kommer också 
att påverka hur de tolkar den kunskap som erbjuds dem (Carlgren & Marton, 2004; Granberg, 
2004). Det är också en kostnadsfråga att inte lägga resurser på att utbilda en person i något 
den redan kan (jfr Dalin, 1997). 

Allt detta talar för att introduktionen blir som bäst både för företaget och för den nyanställde 
ifall den anpassas till den som kommer in, vad denne har för bakgrund, personliga lärstilar 
och för behov. Detta kan ske genom att chefen och den nye sätter sig tillsammans i början och 
lägger upp en personlig utvecklingsplan. I så fall skulle det också underlätta ifall det fanns en 
färdig ”verktygslåda” ur vilken man kan plocka de utbildningar som är aktuella.  
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6.6 Socialt stöd 
Ur undersökningarna framkom att både HR och nyanställda ser ökat socialt stöd, som fadder 
och nätverk, som något positivt. Dessa visar sig också ha betydelse för trivseln och för 
inbäddningen. 

6.6.1 Att ha en fadder 
Intrycket från undersökningarna är att det anses mycket positivt att ha en fadder, både från de 
nyanställdas sida och från HR-representanternas. De som har haft fadder verkar också ha haft 
en mer strukturerad introduktion. Det blir som en trygghet att man har någon att fråga, och 
någon att hänga på och någon som hjälper en att komma in och lära sig utföra uppgifter (jfr 
Allen, 2006). Att involvera mer erfarna medarbetare i introduktionen är den enskilda faktor 
som har störst betydelse för inbäddningen, enligt forskning inom området (Kowtha, 2008; 
Allen, 2006). Det har också betydelse för att stärka den nyanställdes tro på den egna 
förmågan och möjligheter att känna sig accepterad (Kowtha, 2008). Dessutom kan draghjälp 
från en mer erfaren vägleda en i lärandet av de nya uppgifterna (Vygotskij, 1978; Felstead, 
2005). Genom att samspela med en fadder kan man också synliggöra den tysta kunskap som 
annars kan vara så svår att komma åt (Säljö, 2000). 

I enkäterna var det några som antydde att man kanske skulle tydliggöra för faddern vad som 
förväntas av denne. Att endast ha en fadder leder nämligen inte automatiskt till bekräftelse 
utan det krävs att den som har fått detta förtroende också har förståelse för att bemöta den nye 
på rätt sätt. Där skulle en handledarutbildning för blivande faddrar komma väl till pass. 

Som konstaterades i kapitel 3 är det en kvalitativ skillnad mellan faddrar och mentorer men 
båda fyller en viktig funktion. En fadder är viktig i början när man känner sig osäker och 
utanför. En mentor har man behov av först när det börjar bli dags att utvecklas i rollen och 
kanske göra karriär. Mentorn bör helst vara någon som inte sitter alltför nära i organisationen 
– och kanske en mentorskap över enhetsgränserna skulle ha potential att öka de ungas band 
till organisationen och öka insikten i organisationen? I så fall skulle mentorskap fylla dubbla 
syften. 

6.6.2 Nätverk 
Intrycket efter undersökningarna är att det inte görs mycket för att hjälpa nyanställda att 
skapa nätverk, särskilt inte över bolagsgränserna. Oftast genomförs introduktionen 
individuellt och åtskiljt från andra nyanställda, och man har ofta begränsat med möjligheter 
att träffa personer som är viktiga för arbetet. Trots det är det flera av de intervjuade som 
kommenterar att det är av stor vikt att man får möta personer som har betydelse för det 
kommande arbetet, och HR ser det som positivt ifall de nyanställda får möjlighet att lära av 
varandra under introduktionstillfällena och stötta och ta hjälp av varandra. Allen (2006) 
noterar också att organisationer kan tjäna på att investera i de nyanställdas relationer, 
eftersom dessa band är starkare än många andra, och kollektiva socialisationstaktiker har 
också visats vara av betydelse för inbäddningen (Allen, 2006). 

Dessutom menar vissa att man behöver forum för interaktion i arbetet. Nätverken har 
betydelse för kunskap om organisationen och för den egna kompetensen (Morrison, 2002). 
Och ur ett sociokulturellt perspektiv är kunskaper beroende av att man ventilerar dem med 
andra (Vygotskij, 1978; Säljö, 2000), liksom sökandet efter identitet och den egna rollen 
underlättas av kontakt med andra (Morrison, 2002; Lave & Wanger, 1991; Carlgren & 
Marton, 2004). 
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I teoridelen antyddes att det kan uppstå ett dilemma kring vilka nätverk som ska prioriteras 
eftersom de verkar ge upphov till olika kunskaper, till exempel så ger stora, spridda nätverk 
stora kunskaper om organisationen men lite insikt i den egna rollen. Men eftersom 
arbetsuppgifterna och rollen är viktigare än organisationskunskapen i ett första stadium 
(Ostroff & Kozlowski, 1992 i Morrison, 2002) verkar det vara bäst att börja med att utveckla 
ett tätt och starkt nätverk för att senare bredda detta. 

6.6.3 Interna kulturen 
Introduktionen är ett av de viktigaste sätten att bevara organisationens kultur (Morrison, 
2002) – men frågan är hur mycket man egentligen vill att den ska bevaras. Flera av de 
intervjuade har kommenterat att kulturen inom företaget kan vara lite svår att komma in i, att 
det ibland upplevs som att man är nyanställd i flera år och innan man har accepterats är det 
svårt att genomföra förändringar eller driva igenom nya idéer. Ur samtal har även kommit 
fram att företaget, sedan en omorganisation i början av nittiotalet, när de självförsörjande 
bolagen bildades, allt mer har splittrats upp och att både informationsutbyte och 
vänskapsband mellan enheterna nästan helt försvunnit. 

Enligt Lave & Wanger (1991) befinner sig nyanställda i en konflikt eftersom de både ska 
smälta in i den befintliga kulturen och utveckla den framtida. Vilket som den nyanställde 
väljer att prioritera beror till stor del på vilket som omgivningen premierar, vilka budskap 
man sänder ut till den nyanställde och vilken feedback denne får på sitt beteende (jfr Miles, 
1971 i Granberg, 2003). Här spelar en eventuell fadder eller mentor en stor roll eftersom det 
visat sig att dessas beteenden har stor betydelse för den framtida arbetsrollen (Kowtha, 2008; 
Allen, 2006; Lave & Wanger, 1991). 

6.7 Introduktion och utbildning för chefer 
Chefer är väldigt positiva till både faddrar och nätverk. Detta kan möjligtvis bero på att de till 
stor del är ensamma i sitt arbete och har ett stort behov av stöd. Chefer utan stöd från andra 
verkar få sköta sig själva i stor utsträckning, därför kan det vara bra att öka stödet till just nya 
chefer. 

Utbildning för chefer anses inte vara tillräcklig och det är brist på utbildning som mest 
påverkar hur nöjda de är med sin introduktion (jfr också Felstead, 2005). Många är positiva 
till en gemensam chefsintroduktion inom Vattenfall Norden, så långt det går – det finns 
sådant som rent juridiskt skiljer sig mellan länderna som behöver genomföras landsspecifikt, 
som till exempel arbetsrätt. 

En åsikt kom under intervjuerna upp om att chefer inte hade samma behov av introduktion 
som vanliga medarbetare. Den åsikten testades i enkäterna och svaret blev tveksamt. Det var 
något fler som inte höll med om detta än som höll med. Bland de chefer som haft en fadder 
var det långt fler som inte höll med, vilket tolkas som att chefer som har haft en fadder är mer 
positivt inställda till introduktion. 

Trots att cheferna över lag är mer missnöjda med sin introduktion uppvisar de ett större 
engagemang och en större tillgivenhet för företaget. Detta kan bero på att de har mer att offra 
ifall de skulle förlora jobbet eftersom de oftast har gått en längre väg för att hamna på sin 
nuvarande position (jfr Mitchell et al., 2001). 
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6.8 Introduktion för konsulter och visstidsanställda 
En diskussion borde föras om vilken introduktion konsulter ska få – oavsett hur de ska 
bemötas behöver det finnas en gemensam plan för detta. Då kan det vara bra att ta hänsyn till 
följande: 

Som konsulter har de ofta en stor vana vid att komma till en ny arbetsplats. Och eftersom de 
är inhyrda just för att de är experter på sitt område behöver de inte introduktion för att utföra 
sina arbetsuppgifter. Men eftersom de ska utföra uppgifter för Vattenfall kan de behöva en 
snabbintroduktion till företaget. Deras nätverk kanske man inte ska satsa på om de inte ska 
stanna länge, men att de trivs och känner sig väl mottagna kan medföra att de arbetar bättre. 

På vissa håll har man uppmärksammat problem som uppstått till följd av att den nye inte 
känner till kulturen eller inte känner till tillräckligt om säkerheten. Men genom att interagera 
med andra på arbetsplatsen och genom någon form av organisationsintroduktion skulle de få 
information och kännedom om värderingar, beteenden och kultur på arbetsplatsen och 
därmed skulle sådana problem kunna undvikas. 

Dessutom borde det ur en ekonomisk synvinkel vara extra viktigt att de snabbt kommer in i 
arbetet med tanke på att de kostar mycket pengar. 

Visstidsanställda kanske kan behöva mer introduktion till arbetsuppgifterna, och kanske 
också mer interaktion med andra – företaget är ändå deras huvudarbetsplats även om bara för 
ett tag. Dessutom verkar det vara lätt hänt att de faller mellan stolarna ifall 
visstidsanställningen så småningom skulle övergå till en fast anställning. Detta gäller även i 
viss utsträckning konsulter. 

7 Slutsatser 
Struktur 
Den process som finns idag verkar ha brister. På vissa håll vet man inte ens om att den finns. 
På andra vet man om den men använder den inte på grund av att den är otydlig eller inte 
tillämpbar inom det aktuella BU:t. 

Därför bör i första hand strukturen för introduktionen göras lättare och tydligare och i sådan 
form att den kan användas av HR och av rekryterande chef, det bör tydligt framgå vad som 
ska göras, när och av vem och hur introduktionen ska följas upp. Den bör också vara 
utformad så att den är tillämpbar i alla de nordiska länderna. Dessutom behöver den nya 
strukturen marknadsföras, enheterna ska veta att det är den som gäller, och även utbildningar 
som hör samman med introduktionen ska marknadsföras och göras lättåtkomliga. Det är 
dessutom av stor vikt att den färdiga arbetsplatsen fungerar. 

En introduktionsplan bör alltid upprättas för en ny medarbetare, anpassad till de behov som 
personen i fråga har. Denna plan bör även synliggöras för den nyanställde för att tydliggöra 
vad denne förväntas lära sig. 

Information om organisationen 
För det andra bör en ny strategi utformas för hur information om företaget ska överföras. 
Denna bör innehålla ett gemensamt informationsmaterial om Vattenfall i två delar, en del 
som sänds ut tillsammans med ett välkomstbrev efter det att avtal har träffats, och en med 
mer omfattande information som överlämnas vid anställningens start, innehållande 
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information om HR-frågor, anställningsvillkor och annat som kan tänkas vara viktig 
information om företaget. 

Dessutom bör fokus i Vattenfalls informationsdag förflyttas från information av den typen till 
att behandla visioner och strategier. Eventuellt kan dagen behöva sträcka sig över två dagar, 
och informationen ska vara på engelska för att även medarbetare i andra länder ska kunna 
delta. 

Utöver detta bör HR Norden erbjuda ett stöd, i form av en mall eller liknande, för de enheter 
som vill utforma egna BU-specifika introduktionsdagar. 

Eftersom förslaget ovan innebär att ett material som kan användas som en lathund kan 
överlämnas till den nyanställde direkt vid anställningens början, när det behövs, kringgår man 
problemet med att dagen kommer sent eftersom den inte innehåller information man behöver 
direkt utan snarare skapar förståelse för visionerna och bygger upp en stolthet för Vattenfall. 
En ny informationsdag enligt ovan skulle dessutom också ge större möjlighet att komma i 
kontakt med folk som arbetar inom andra områden. Det kanske inte ger vänner för livet men i 
alla fall möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte. 

Socialt stöd 
I detta arbete har framkommit hur beroende den nyanställde är av socialt stöd från 
omgivningen. Därför bör alla nyanställda erbjudas en fadder vid starten. Ett tips är dessutom 
att utforma riklinjer för vad det innebär att vara fadder, vad man bör tänka på och hur man 
ska förhålla sig. Utöver det bör nyanställda få hjälp med att bygga nätverk under 
introduktionen. 

Chefer 
Nya chefer behöver i stor utsträckning liknande information oavsett var de verkar. Däremot 
kan det vara visst som skiljer mellan Sverige, Norge och Finland, när det till exempel gäller 
arbetsrätt. Därför är förslaget att nya chefer åtminstone inom länderna bör erbjudas ett 
introduktionsprogram som är gemensamt så långt som möjligt. 

Utbildningar 

Somligt behöver många nyanställda utbildning i, till exempel tidsskrivning, och IT-säkerhets- 
och miljöutbildning. För att effektivisera arbetet bör dessa finnas på gemensam bas, antingen 
som klassrumsutbildningar eller som någon form av e-learningutbildning. 

Konsulter 

Inget förslag för hur konsulter bör bemötas ges i denna rapport. Däremot rekommenderas HR 
Norden beakta de synpunkter som kommit fram i undersökningarna, och diskutera sig fram 
till en gemensam ståndpunkt i hur de bör introduceras. 

Internrekryterade 

Även här bör diskussioner föras. Särskilt viktigt är det att, om man har för avsikt att öka den 
interna rotationen, se till att de internförflyttade tas emot på ett bra sätt. 

 

Vid en workshop på Vattenfall den 4 maj presenterades de resultat som då fanns färdiga. Där 
bekräftades att den problembild som framkommit i undersökningarna stämde väl överens 
med workshopdeltagarnas. Detta ger ytterligare stöd åt de resultat som här presenterats.  



Sara Gustavsson  Vattenfall Norden 
Examensarbete  UMN, Stockholms Universitet 

 52 

Vilka delar i ovanstående förslag som är praktiskt möjliga att genomföra är förstås en 
kostnadsfråga. En kostnadsavvägning bör därför göras för att se vilka förslag som är mest 
kostnadseffektiva i ett första stadium och vilka som eventuellt bör sparas tills senare. Det är 
rekommenderat att fokusera på att ta fram en ny struktur och nya informationsmaterial i 
första hand, och att utforma riktlinjer för faddrar. Andra åtgärder ses som viktiga, men av 
lägre betydelse. 

Dessutom är det viktigt att cheferna är medvetna om vilken stor betydelse introduktionen har, 
och att behovet av en bra introduktion diskuteras på ledningsnivå. 

7.1 Arbetets begränsningar 

Vare sig enkätundersökningarna eller intervjuerna innehåller några absoluta sanningar, och 
detta är ett dilemma som man alltid står inför när man använder sig av självrapporterande 
data. Däremot var avsikten med undersökningarna att undersöka de inblandades 
uppfattningar om introduktionen, och detta har, trots nämnda dilemma, ändå fullföljts. 
Dessutom råder alltid en osäkerhet kring vad som egentligen är orsak och vad som är verkan. 
Särskilt skulle man kunna ställa sig frågan om respondenterna i enkätundersökningarna är 
nöjda och trivs för att de fått en bra introduktion, eller om de minns introduktionen som mer 
positiv för att de trivs. 

Dessutom finns en risk att författarens definition av introduktion och kunskap skiljer sig från 
respondenternas. I intervjuerna har detta varit lättare att undvika eftersom det finns utrymme 
att förklara vad som avses. I enkäterna ges däremot inte den möjligheten, vilket även kan 
gälla för andra begrepp som används. Trots att enkäten gick ut till en testgrupp för att 
kontrollera att formuleringarna var tydliga så finns också en viss risk att frågorna har 
missförståtts av vissa respondenter. 

För att få en mer rättvis bild av introduktionen borde undersökningarna ha gjorts under flera 
på varandra följande år. Som det var nu kan speciella omständigheter under 2008 ha påverkat 
förutsättningarna för introduktionen. I vissa kategorier var det dessutom väldigt få svarande 
vilket gör att underlaget i de fallen blir opålitliga, så till exempel gäller för kategorin 
visstidsanställda/konsulter. 

Viss kritik har också förts mot den valda metoden för enkätundersökningarna. För en 
diskussion kring detta, se metodavsnittet. 

Ifall det hade funnits mer tid för analys av enkäterna så är det troligt att mer intressanta fakta 
hade dykt upp. 

7.2 Vidare studier 

Det underlag som här presenteras ger en övergripande bild av hur introduktionen genomförs 
på Vattenfall Norden idag och vilka områden som av ansvariga och anställda pekas ut som 
problemområden. 

En vidareutveckling av detta arbete skulle kunna vara att undersöka vilken typ av 
introduktion som nyanställda skulle föredra, hur de skulle vilja få materialet presenterat för 
sig och vilken utbildningsform som föredras. Detta bör undersökas i utvärderingarna av det 
kommande introduktionsprogrammet. Den nya process som tas fram bör därför vara flexibel 
och möjlig att göra förändringar i. Även materialet som används under introduktionen bör 
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vara lätt att göra ändringar i, även av det skälet att de ska vara lätta att uppdatera ifall 
informationen blir inaktuell. 

Det skulle också vara av intresse ur företagets synvinkel att undersöka tidsaspekter såsom hur 
mycket tid som går åt till följd av att man inte fått ordentlig utbildning och introduktion. Ofta 
är det något som även drabbar folk runtomkring och det är därför potentiellt en stor 
kostnadsfälla. 

Det hade varit intressant att genomföra djupintervjuer även efter enkätundersökningen för att 
möjliggöra en djupdykning kring vissa intressanta omständigheter som framkom i enkäterna, 
till exempel skulle en djupare analys kunna göras kring kulturen och hur nyanställda upplever 
sin roll. Detta kan tänkas vara intressant att titta på i framtiden för att få en bild av vilken typ 
av kultur som dominerar på Vattenfall i nuläget. 

8 Bilagor 

8.1 Vattenfalls checklista 

8.2 Underlag för intervjuer med personalansvariga 

8.3 Enkät till nyanställda 
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Checklista vid anställning inkl. introduktion 

 

 

Närmaste chef är ansvarig för nedanstående aktiviteter 
 
Ansvarig för nedanstående förberedelser samt introduktion är närmaste 
chef/ledare. Målet är att listan ska stämmas av efter de två första veckorna. Vissa 
av punkterna kan den anställde själv finna information om på bolagets hemsida, 
Kontakten samt HR Guiden, medan andra punkter informerar chef om. 
 

Listan bör kompletteras med individuellt anpassad information/inlärningsprogram 
för att snabbt och effektivt komma in i arbetet. 

 

9.1 Förberedelser innan den anställde börjar 

 Anställningsbevis 
Säkerställ att ni fått korrekt anställningsbevis tillsänt från HR Administration. Vid 
frågor, Ring HR Direkt 97300 #3 

 ID/Passerkort 
Beställning sker automatiskt via workflow (automatiskt mail från R/3). Boka tid för 
fotografering första anställningsdagen. Kontaktpersoner för fotografering/ort finns på 
nedan länk.  

 Arbetsplats, fast telefoni, datorer, mail och användarid 
Beställning via VBSN Arbetsplatsen: 

 Behörighet till aktuella datasystem 
Beställning via VBSN Arbetsplatsen  

 Mobiltelefonabonnemang 
Beställning via VBSN Arbetsplatsen  

 Hemarbetsplats, ISDN och/eller Workplace abonnemang 
Beställning via VBSN Arbetsplatsen  

 

 Förmånsbil 
Beställning och rutin via länk: 

 Visitkort 
Kom överens om innehåll innan det trycks. Beställs via tjänsten ”Print-On-Demand”  

 Arbetskläder 
Leverantör och beställningsrutin tillhandahåller respektive bolag 

 Introduktionsplan 
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Skickas hem veckan innan startdag inklusive välkomstbrev med t.ex 
verksamhetsbeskrivning o.dyl. 

 Befogenhetsförteckning 
Anmäl ev ändringar i befogenhetsförteckning och attestlista. Meddela det egna bolagets 
ekonomiavdelning. 

9.2 Aktivitet de första anställningsdagarna 

 Arbetsplatsen 
 Välkomstfika 

 Placering 

 Arbetsplatsen - rundvandring inkl. säkerhetsinformation och visning av 
nödutgångar/utrymningsplan  

 Skrivare, kopiatorer, fax, kontorsmaterial etc. 

 Kontorsregler – öppet landskap 

 E-mail, internet, behörigheter, telefoni etc 

 Parkeringstillstånd – beställ vid behov till lokal kontorsdriftsenhet 

 First Card – beställ vid behov 

 Skapa egen resenärsprofil i Reseportalen 

 Enhet, Bolag, Koncernen 
 Hur arbetar vi på enheten 

 Ansvarsområden 

 Regelbundna möten, kommande evenemang 

 Informationskanaler (Kontakten, HR Guiden, bolagets hemsida etc) 

 Bolagets mål, strategier (affärs/verksamhetsplan) 

 Vattenfall organisationen (Koncernen, bolaget), 

 Företagskultur och värderingar: tre kärnvärden 

 Säkerhetsinformation, Facket 
 IT-säkerhet och utbildning SafeIT 

 Skyddsombud – kontakta respektive HR BP 

 Fackliga organisationer och ombud  

 Arbetstider/Lunch/Rast 
 Arbetstider och flextider 

 Luncher/fikaraster 

 Vatten/Kaffe/Frukt/Fika 

 Semester, vid sjukdom, pensioner och försäkringar 
 Ledighet/Semester 

 Sjukanmälan – information i HR Guden - bolagsrutiner  

 Information om sjukersättning och läkarvård 

 Nordic Business Portal – ESS/MSS. Registrera närmast anhörig samt facklig 
tillhörighet. 
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 Pension, försäkringar, frivillig gruppförsäkring 

 Kompetensutveckling 
 Registrera utbildningsnivå i Portalen – ESS 

 Målsamtal 

 Kompetensprofil 

 Utbildning – hur fungerar det generellt 

 Uppföljningssamtal efter tre månader – boka in det nu! 

 Introduktionsdag på Koncernnivå – bokas via VPT  

 Fritid, Arbetsmiljö, Hälsa 
 Fritidsverksamheter: Gemensamma 

 Wellnet 

 Föreningar 

 Förmåner: Gemensamma/Cafeteria/Medlemskap 

 

 

 

 

Datum: 20___-___-___ 

 

 

 

…………………………………………   …………………………………… 

Närmaste Chef     Medarbetare 
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Frågor till intervju med HR 

 
Hur går introduktionen till? 

- Berätta om introduktionen på din enhet. 

Hur ser du på er introduktion? 
- Hur tycker du att det fungerar? 

Vem är ansvarig för den nyanställdes introduktion? 
- Vad är din roll i introduktionen? 
- Vem är det som har ansvaret för den nyanställde? 
- Får denne någon handledare/fadder/mentor? 

Hur integreras den nye socialt? 
- Sker någon del av introduktionen i grupp? 
- Hur integreras den nye i arbetsgruppen? 
- Vid vilka tillfällen och med vilka får de nyanställda chans att nätverka och knyta nya 

kontakter? 

Innan/efter? 
- Finns det något informationsmaterial som tilldelas den nye innan han/hon börjar? Vilken typ 

av information ges? 
- Hur länge pågår själva introduktionsprocessen? 
- Görs någon uppföljning av introduktionen? 

Vad får man lära sig? 
- Vad är viktigast för en nyanställd att veta på din enhet? 
- Vad tycker du är viktigast att veta om företaget Vattenfall? 

Hur får man lära känna organisationen? 
- Får den nyanställde någon information om Vattenfalls kultur och värderingar? På vilket sätt? 
- Får den nyanställde information om hur dennes avdelning och arbetsuppgifter hänger samman 

med resten av organisationen? 

Hur får man lära sig att utföra sina arbetsuppgifter och rollen? 
- På vilka sätt får den nyanställde lära sig att utföra sina uppgifter? 
- På vilket sätt får den nyanställde lära sig om sin roll i företaget? 

Särskilt för nya chefer. 
- På vilket sätt är introduktionen annorlunda om den anställde har en chefsposition? 

Särskilt för internrekryterade. 
- På vilket sätt är introduktionen annorlunda om den anställde kommer från en annan enhet 

inom Vattenfall? 

Särskilt för visstidsanställda  
- På vilket sätt är introduktionen annorlunda för visstidsanställda (och konsulter?) 

Medarbetare i andra länder  
- Har ni medarbetare i andra länder? 
- I så fall – skiljer sig deras introduktion på något sätt? 

Hur ser du på er introduktion? 
- Varför tycker du introduktionen är viktig? Vad tycker du är viktigt? 
- Finns det något du skulle vilja förändra i er egen introduktion? 
- Är det något som ni gör väldigt bra och som fler enheter borde ta efter? 

Vilket stöd 
- Hur funkar det som ligger på kontakten? (processkartor, checklistor) 
- Vilken typ av stöd skulle du vilja se mer av från VN – HR 



Bilaga 3  Enkät till nyanställda 

 60 

Enkät till nyanställda 
 
Bakgrund 

1. Ålder: (-34, 35-44, 45-54, +55) 
2. Kön: (man/kvinna) 
3. Anställd på BU/enhet: (Forsmark, Ringhals, Services, VBSN, Wind Power, Water Power, 

Customer Service Nordic, Sales Nordic, Heat Nordic, Distribution Nordic, VPC, annat) 
4. Anställningsdatum:   
5. Rekryterades: (Internt/Externt) 

Introduktionens struktur 

6. Kryssa för de aktiviteter som du deltagit i (i samband med din introduktion). 
a. Vattenfalls informationsdag 
b. Egen introduktion på avdelningen 
c. Nätverkande med andra på avdelningen 
d. Nätverkande med andra nyanställda 
e. Överlämning med företrädare 
f. Träffa ledningen 

7. Kryssa för den information du har fått (i samband med din introduktion). 
a. Vattenfalls organisation 
b. Vattenfalls kultur och värderingar 
c. Information om Vattenfall innan starten 
d. Information om dina uppgifter innan starten 
e. Praktisk information, till exempel rundvisning 

 

8. Har det gjorts någon uppföljning på din introduktion? (ja/nej) 
9. Levde introduktionen upp till dina förväntningar? (ja/nej) 

 

Effektivitet 

10. Hur lång tid tog det innan du kunde utföra dina arbetsuppgifter? (1-2 arbetsdagar, 3-4 
arbetsdagar, 5-7 arbetsdagar, >7 arbetsdagar) 

11. Hur lång tid dröjde det innan du hade allt det materiella (ex dator, telefon, skyddskläder) för 
att kunna utföra dina arbetsuppgifter? (1-2 arbetsdagar, 3-4 arbetsdagar, 5-7 arbetsdagar, >7 
arbetsdagar) 

I frågorna nedan: svarsalternativ 1 är "tar helt avstånd ifrån", 2 är ”tar delvis avstånd ifrån”, 3 är 
”varken eller”, 4 är ”håller delvis med” och 5 är "håller helt med". 

12. Introduktionen gav mig tillräckliga kunskaper för att jag skulle kunna utföra mitt jobb. 
13. Jag kände att jag hade någon att vända mig till när jag hade frågor. 
14. Det praktiska fungerade jättebra och allt var på plats när jag började. 
15. Mycket av det jag lärt mig har jag lärt mig genom att pröva mig fram. 
16. Jag fick känslan av att det inte fanns något samlat introduktionspaket. 
17. Jag hade möjlighet att kontakta den som haft min position innan mig. 
18. Jag fick själv söka upp den information jag behövde och ta reda på vad jag behövde lära mig 

när jag började. 

Välkomnande 

19. Det gick smidigt att komma in i arbetsgruppen och att lära känna medarbetarna. 
20. Jag trivs bra med mina kollegor. 
21. Jag tycker jag blev väl mottagen och kände mig välkommen/betydelsefull när jag började.  
22. Majoriteten av min upplärning har jag varit åtskiljd från andra nybörjare. 
23. Det fanns en person som var utsedd till att vara min fadder. 
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24. Det kändes verkligen som om någon hade tänkt till för att jag skulle få en bra introduktion. 
25. Jag har fått begränsat med vägledning i hur jag ska utföra mitt jobb. 
26. Jag kände att det fanns någon som brydde sig om mig när jag var ny. 

Kunskap om Vattenfall 

27. Jag känner till hur mina uppgifter påverkar helheten. 
28. Jag tycker att Vattenfalls informationsdag kom för sent. 
29. Informationsdagen kändes relevant. 
30. Informationsdagen har haft betydelse för min förståelse för organisationen. 
31. Informationsdagen har haft betydelse för min förståelse för organisationens kultur och 

värderingar 
32. Jag hade velat veta mer om organisationen, geografiskt och organisatoriskt. 
33. Jag har fortfarande liten insikt i hur organisationen hänger ihop. 
34. Jag känner till hur mina uppgifter hänger ihop med Vattenfalls mål och visioner. 
35. Jag tycker det är svårt att relatera till sjöstjärnan och de fem ambitionerna. 
36. Jag tycker jag fick tillräcklig kunskap om organisationens kultur och värderingar i 

introduktionen. 
37. Under informationsdagen mötte jag människor som jag än idag har kontakt med. 

 

38. Är du inhyrd av Vattenfall som konsult? (ja/nej) (om ja, gå till fråga 66) 

Integration i arbetet 

39. Jag har varit tvungen att förändra mina värderingar och attityder för att bli accepterad. 
40. Jag har själv fått utforma min roll och mina arbetsuppgifter 
41. Vad jag förväntades göra kommunicerades tydligt till mig. 
42. Jag känner mig fortfarande osäker på vilka som egentligen är mina arbetsuppgifter. 
43. Mitt intryck är att jag har anställts för att jag har en speciell kompetens. 
44. Jag har ett tillräckligt stort socialt nätverk inom Vattenfall. 
45. Jag önskar att jag hade större möjlighet att träffa folk från andra enheter/bolag inom 

Vattenfall. 
46. Under introduktionen fick jag möta personer som är viktiga för utförandet av mitt arbete. 

Känsla och engagemang för Vattenfall 

47. Vattenfall är ett företag som jag troligtvis kommer att stanna länge på. 
48. Jag skulle lika gärna kunna arbeta för en annan organisation så länge jag utför samma typ av 

jobb. 
49. Jag är stolt över att jobba på Vattenfall. 
50. Jag kan tänka mig att ha ett annat jobb inom Vattenfall. 
51. Det skulle räcka med en väldigt liten förändring i omständigheterna på jobbet för att få mig att 

sluta. 
52. Jag tycker att företagets värderingar stämmer väl överens med mina egna. 
53. Utsikterna inför fortsatt anställning här är utmärkta. 
54. Mina talanger och kompetenser utnyttjas och värderas högt i det här arbetet. 
55. Jag skulle rekommendera Vattenfall som arbetsgivare för mina vänner. 
56. Det skulle innebära en förlust för mig om jag slutade här 

 

57. Är du chef med personalansvar? (ja/nej) (om nej, gå direkt till fråga 66) 
58. Har du varit chef förut? (Ja, inom Vattenfall/Ja, inom annat företag/Nej) 

Om chefsskapet 

59. Jag tycker att jag fick tillräcklig information under introduktionen för att kunna utföra mina 
arbetsuppgifter som chef 

60. Jag tycker att jag fick tillräcklig utbildning under introduktionen för att kunna utföra mina 
arbetsuppgifter som chef 
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61. Som chef känner jag inte ett lika stort behov av en introduktion 
62. Chefskonferenser fungerar som ett väldigt bra stöd för chefer 
63. Alla nya chefer borde få stöd av en mer erfaren chef som fungerar som en mentor 
64. Som chef så känner jag att det alltid finns någon att fråga när jag blir osäker 
65. Jag har haft hjälp av andra chefer för att bilda mig en uppfattning av vad som förväntas av mig 

 

66. Vad är ditt helhetsintryck av introduktionen? Vad var bra/dåligt? (frisvar) 
 

67. Vad hade du velat veta mer om? (frisvar) 
 

Övriga kommentarer: (frisvar) 
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