
 
 

 

 

 

 

 

“Det är klart att det aldrig blir på samma sätt 

som om man varit på plats” 

En studie om nyanställdas upplevelser av sina introduktioner under 

Covid-19 pandemin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala universitet    Elvira Björebäck 

Sociologiska institutionen     Sally Peacock Lörelius 

Sociologi AOP C    2021-01-14  

Kandidatuppsats, 15 HP    Handledare: Fredrik Movitz  



 
 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att belysa hur arbetstagare som nyanställts under Covid-19 

pandemin upplevt den introduktion de fått till den organisation de anställts av samt de 

möjligheter till relationsskapande de haft under den första tiden i organisationen. Flera 

organisationer har i och med de rådande omständigheterna ställt om från att ha haft sina 

introduktioner för nyanställda på en fysisk arbetsplats till att istället genomföra dem på 

distans. Tidigare forskning visar på att nyanställdas möjligheter till nätverkande och 

relationsskapande med övriga kollegor spelar stor roll för hur väl individen lyckas bli en del 

av organisationens “vi” och denna studie söker svar på hur avsaknaden av möjligheten att 

besöka en fysisk arbetsplats kan tänkas påverka socialiseringen av nyanställda. 

Datainsamlingsmetoden består av semistrukturerade intervjuer med nyanställda som anställts 

under pandemin och resultatet synliggör vilka konsekvenser det digitala formatet haft för 

introduktionernas utfall. Resultatet visar att såväl introduktionernas upplägg som format har 

spelat stor roll för hur de uppfattats av respondenterna men framförallt avsaknaden av 

spontana fysiska möten med kollegor har visat sig påverka de nyanställdas socialisering 

negativt. 
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Inledning 

Anställda byter idag arbete i större utsträckning än tidigare och den socialisation de får in i 

den nya organisationen påverkar i hög grad deras uppfattning om organisationen samt avgör 

deras framtida engagemang i den (Bauer & Erdogan, 2011, s 51). I samband med en 

nyanställning sker ofta en introduktion till den nya organisationen vilken går ut på att 

socialisera in individen i den gemensamma företagskulturen och få den att känna sig som en 

medlem i det ”vi” som den gemensamma kulturen står för. 

En socialiseringsprocess går ut på att den nyanställde förvärvar de nödvändiga kunskaper, 

färdigheter, attityder och värderingar som organisationen står för, men den handlar även om 

att individen i organisationen lär sig om den med hjälp av andra individer inom samma 

organisation. Denna socialisation in i organisationskulturen och ett gemensamt “vi” sker till 

stor del i samspelet mellan arbetstagarna. Korte & Lin (2012) menar att den sociala kontakten 

en ny medarbetare får till sina nya arbetskamrater är den mest avgörande faktorn för utgången 

av introduktionen. 

Under våren 2020 spreds Covid-19-pandemin över världen och de organisationer som hade 

möjlighet ställde om från att ha haft sina anställda på fysiska arbetsplatser till att låta dem 

arbeta hemifrån, på distans. Denna omställning kom plötsligt och organisationer blev med 

mycket kort varsel tvungna att ställa om sina verksamheter och börja genomföra moment som 

vanligtvis sker på den fysiska arbetsplatsen på distans istället. I och med att organisationer 

som tidigare varit arbetsplatsanknutna plötsligt skulle verka på distans kan man tänka sig att 

detta påverkade verksamheten på olika sätt. Pandemin är ett relativt nytt fenomen vilket 

innebär att det i dagsläget finns begränsad kunskap om dess konsekvenser för arbetslivet. Att 

genomföra introduktioner på distans istället för på en fysisk arbetsplats samt att skapa ett 

gemensamt “vi” och förmedla den gemensamma organisationskulturen kan tänkas blivit 

svårare då mycket av en introduktion bygger på sociala möten kollegor emellan. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur avsaknaden av en fysisk arbetsplats kan tänkas 

påverka socialiseringen av nyanställda. Studien undersöker hur arbetstagare som anställts 

under perioden då Covid-19-restriktionerna gällt har upplevt den introduktion de fått i den 



2 
 

organisation de anställts av samt hur de upplevt sina möjligheter att nätverka och knyta 

sociala band till sina kollegor under den första tiden i organisationen. Mer specifikt ämnar 

studien söka svar på frågan: 

• Hur har arbetstagare som nyanställts under Covid-19 pandemin upplevt den 

introduktion de fått samt de möjligheter till relationsskapande de haft under sin första 

tid i organisationen? 

 

Uppsatsens disposition 

I studiens andra kapitel redovisas studiens teori och tidigare forskning. Där kapitlet tar upp 

organisationssocialisering, organisationssocialisering av nyanställda, formella och informella 

socialisations program, den nyanställdes handlande, nätverkande, betydelsen av socialt 

kapital. Efter presentationen av de teoretiska ramverk tar studiens tredje kapitel upp som rör 

studiens metoddel. Här tar studiens materialinsamling upp som utgick från semistrukturerade 

intervjuer, urvalet från de olika intervjupersoner samt en kort beskrivning av de två valda 

organisationerna. Kapitlet tar även upp studiens intervjuguide, genomförandet, 

analysförfarandet och avslutningsvis studiens begränsningar och etiska överväganden. 

Därefter presenteras resultatet och analysen i fjärde kapitlet som kopplar till studiens 

teoretiska ramverk och en reflektion förs utifrån studiens resultat. I de femte kapitlet redovisas 

en slutdiskussion som återigen lyfter studiens frågeställning och en sammanfattning av hela 

studien genomförs.  
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Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas studiens teoretiska ramverk. Inledningsvis diskuteras vad 

organisationssocialisering är och sedan redogörs för organisationssocialisering av nyanställda, 

även kallat introduktion. Därefter diskuteras olika introduktionsupplägg samt vilka 

konsekvenser dessa kan tänkas ha för introduktionens utgång. Sedan diskuteras hur individens 

eget handlande under den första tiden i organisationen påverkar hur den lyckas ta till sig av 

både explicit men även mer implicit kunskap om organisationen. Avslutningsvis diskuteras 

betydelsen av nätverkande under introduktionen samt på vilket sätt sociala relationer kan vara 

avgörande för hur väl en individ tar till sig sin introduktion och blir en del av den nya 

organisationens gemensamma “vi”. 

Organisationssocialisering 

Ahrne & Papakostas (2014, s 26) menar att en individ blir medlem i en organisation i samma 

stund som den anställs men för att bli en så kallad “insider” i organisationen behöver den 

anställde socialiseras in i den. En fullvärdig medlem och “insider” blir den nyanställde först 

då den förstår hur organisationen fungerar och då övriga organisationsmedlemmar ser 

individen som en del av organisationens gemensamma “vi”. 

Enligt Alvesson (2015, s 11) existerar en organisations kultur “(...) inte i första hand “inuti” 

människors huvuden, utan någonstans ”mellan” huvudena på en grupp människor där 

innebörder och symboler uttrycks öppet, t.ex. i arbetsgrupper och i styrelsesammanträden, 

men också i materiella objekt”. Det är alltså denna implicita kunskap om organisationens 

kultur som den nyanställde förväntas ta till sig och anamma under den första tiden i 

organisationen. Bauer & Erdogan (2011, s 51) menar att organisationssocialisering är den 

process där de anställda går från att ha varit organisatoriska ”outsiders” till att bli 

organisatoriska ”insiders”. Att bli en insider handlar med andra ord om att ta till sig av den 

implicita kunskapen om organisationen som dess anställda besitter. Detta är av relevans för 

denna studie då den ämnar undersöka hur detta överförande av kunskap kollegor emellan kan 

tänkas ske på distans, utan rent fysiska möten. 

Nilsson et. al (2018, s 75) definierar organisationssocialisation som: “(...) en 

organisationsintern formnings- och tillblivelseprocess som resulterar i att individen förvärvar 

de nödvändiga kunskaper, färdigheter, attityder och värderingar som behövs för att prestera i 

arbetet och hantera sociala arbetsrelationer”. Nilsson et. al menar vidare att 
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socialiseringsprocessen handlar om ett lärande där individen i organisationen lär sig om 

organisationen med hjälp av andra individer inom samma organisation och på så sätt blir en 

fullständig medlem av den. 

Alvesson (2015, s 193–194) menar att det finns en koppling mellan arbetsinnehåll, 

arbetsprocess och kulturella fenomen. Han menar att det i arbetsprocessen och samspelet 

mellan arbetstagarna på en arbetsplats kommuniceras gemensamma kulturella föreställningar. 

Det sociala samspelet mellan arbetstagare kan även beskrivas som en ständigt pågående 

organisationssocialisering. Gemensamt för alla ovan nämnda studier är att de belyser vikten 

av upprepad interaktion och samspel mellan medlemmar vilket implicerar regelbunden 

kontakt. Detta reser frågan om på vilket sätt denna typ av kontakt förändras då folk inte kan 

mötas fysiskt. 

Socialisering kan enligt Nilsson et.al. (2018, s 82) ske överallt i en organisation där individer 

har kontakt med och kommunicerar med varandra då det är i mötet med andra som 

socialiseringen sker. Socialisation beskrivs vidare som en social påverkan mellan individer. 

Den mest betydelsefulla socialisationen sker dock enligt Nilsson et. al. där individen 

tillbringar mest tid, vilket oftast är på arbetsplatsen. Då denna studie rör nyanställda som inte 

haft möjlighet att vara på sin arbetsplats blir det intressant att se vilka effekter detta kan 

tänkas ha på deras socialisation. 

Organisationssocialisering av nyanställda 

Otto Granbergs (2011) tidigare forskning om introduktioner visar att introduktionen är lika 

viktig för den enskilde medarbetaren som för företaget i sin helhet. Företagets syn på 

introduktionen ligger i att kunna rekrytera och ha kunskap i hur företaget introducerar en ny 

medarbetare. Det är de grundstenar som utgör en introduktion enligt honom. Granberg (2011) 

förklarar hur företag som brister i sin rekrytering eller misslyckas med introduktionen, 

riskerar att hamna i en ond spiral, där medarbetare inte trivs, personalomsättningen ökar och 

produktiviteten minskar. En allt för hög personalomsättning är något enligt Granberg (2011) 

kan ses negativt. Därför kan det finnas aspekter som visar på att företag ska ägna resurser på 

sin introduktion. Granberg (2011) lyfter den första tiden på företaget som den avgörande 

tiden. Den första tiden kommer påverka om de anställda kommer att trivas och utvecklas inom 

företaget och då blir denna typ av introduktion enligt honom betydelsefull. 



5 
 

En aspekt av denna form av introduktion enligt Granberg (2011) är den anställdes 

handlingsutrymme vilket sätter prägel på hur introduktionen kommer att utformas och betyda 

för den anställda och dess omgivning i organisationen. Handlingsutrymmet är det utrymme 

den nyanställde har, för att forma sin uppfattning om inom vilka gränser hon eller han kan 

agera. Handlingsutrymmet kan vara både subjektivt och objektivt. Det objektiva utgör 

handlingsutrymmet som omgivningen ger, vilket kan yttra sig i exempelvis en 

befattningsbeskrivning från arbetsgivaren men kan även visa sig mer informellt genom en 

organisationskultur. Det subjektiva handlingsutrymmet är det de anställda själva uppfattar och 

tolkar. I detta fall beskrivs den anställdes uppfattning om introduktionen i organisationen. Det 

blir en fråga om hur stor handlingsfrihet den anställde har under introduktionen, vilket kan 

påverka den anställdes första tid i organisationen och den egna upplevelsen.   

Enligt Giddens (2009) teori om självidentitet kan arbetstagaren skapa en ökad förståelse 

genom att vara reflexiv. Vilket kan bidra till utfallet hur den anställde kommer att tolka 

introduktionen. Giddens syn på självets identitet är relevant för studiens syfte, hur den 

anställdes handlingsutrymme under introduktionen kan variera beroende av den reflexiva 

medvetenheten. 

Giddens (2009) förklarar hur den anställde uppfattar sin självidentitet rör sig om medvetna, 

reflexiva handlingar som formar den anställdes självidentitet. Den anställde tolkar situationen 

dels utifrån de handlingar den har med sig i bagaget och från sin reflexiva medvetenhet. Den 

anställdes reflexiva medvetenhet och den tolkningen som görs i situationen kan komma att 

påverka utfallet av introduktionen.  

Formella och informella socialisationsprogram 

Van Maanen (1978) har studerat olika socialisationsprogram. Dessa program kan se mycket 

olika ut och skiljer sig ofta åt mellan olika typer av organisationer. Dess grad av formalitet 

varierar ofta, alltifrån att vara mycket formella till mer informella eller något däremellan. 

Vissa organisationer kombinerar även formella och informella socialisationsprogram. Van 

Maanen menar att formella socialisationsprogram ofta äger rum vid sidan av den egentliga 

verksamheten medan informella socialiseringsprogram genomförs mitt inne i verksamheten. 

Formella socialisationsprogram sker som nämnts ovan ofta segregerade från den fysiska 

arbetsplatsen och kan exempelvis bestå av färdiga introduktionsprogram i form av 

föreläsningar och kurser som ges till samtliga nyanställda. Ju mer formellt ett 
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socialisationsprogram är, desto mer isolerad hålls den nyanställde från övriga medlemmar av 

organisationen under socialiseringsprocessen. Fokus ligger under formella 

introduktionsprogram på att forma den nyanställdes attityder och värderingar samt förmedla 

vilket beteende som förväntas av den nye organisationsmedlemmen (Van Maanen, 1978, s 

22). Idag förekommer formella socialisationsprogram oftast i form av introduktionsdagar 

bestående av olika föreläsningar. De kan dock även bestå av digitala förinspelade 

föreläsningar, kurser eller frågetester tillgängliga på organisationens intranät som den 

nyanställde förväntas förvärva. 

Fleming och Sturdy (2009) menar att introduktioner som går ut på att internt gjuta samman de 

anställdas attityder, visioner och värderingar så att de blir gemensamma och bidrar till en stark 

företagskultur egentligen kan handla om så kallad normativ kontroll från organisationens sida. 

Då man talar om normativ kontroll handlar det om att individen styrs av företagskulturen den 

ingår i och tvingas anpassa sina egna värderingar och intressen därefter. Normativ kontroll 

kan alltså ses som en styrteknik som organisationer använder sig för att få sina anställda att 

arbeta för arbetsgivarens intressen. 

Vid formella socialisationsprogram har den anställde en passiv roll i sitt kunskapsinhämtande 

och agerar främst mottagare av den information som förmedlas. Den främsta kritik som enligt 

Van Maanen (1978) riktas mot formella socialisationsprogram är att ju mer tid av 

introduktionen som den nyanställde hålls separerad från den verkliga verksamheten, desto 

mindre chanser har den att överta, generalisera och anamma den kunskap och de förmågor 

som den kunnat lära sig genom en mer informell socialisationsprocess på den aktuella 

arbetsplatsen. 

Vid informella socialisationsprogram genomförs socialiseringen in i den nya verksamheten på 

plats, i ett socialt nätverk. Dessa program handlar mer om att lära sig under tidens gång och 

lära av sina misstag. Informella socialisationsprogram har enligt Van Maanen (1978) som 

huvudsakligt syfte att förbereda individen för en specifik roll i organisationen. Individen 

placeras i den faktiska verksamheten och förväntas informellt att lära sig om den nya 

arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Ett exempel på detta är då en anställd får “gå bredvid” en 

kollega för att på så sätt lära sig om hur verksamheten fungerar. 

Den kritik som enligt Van Maanen (1978) riktats mot informella socialisationsprogram är att 

de kan leda till osäkerhet hos den nyanställde. Det kan vara svårt att på egen hand ta reda på 

exakt vilken roll i organisationen man har och vilka arbetsuppgifter den nya tjänsten 
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innefattar. En mer informell introduktion ger den befintliga arbetsgruppen ett större inflytande 

över hur socialiseringen i den nya organisationen ska se ut, på både gott och ont. 

Som tidigare nämnts kombinerar ofta organisationer formella och informella 

socialisationsprogram. Van Maanen (1978) benämner detta “de två vågorna”. I den första 

vågen ges de nyanställda inledningsvis en mer övergripande formell introduktion där de får 

information om vad företaget har för visioner, värderingar och normer. I den andra vågen 

socialiseras de in i den mer praktiska verksamheten på plats, i ett socialt samspel med sina nya 

kollegor. Van Maanen (1978, s 22–23) menar att ju större glappet är mellan den formella och 

informella socialiseringen, desto större är risken att den nyanställde upplever besvikelse. Om 

den praktiska verksamheten skiljer sig för mycket från den formella socialisationen riskerar 

detta att medföra att den nyanställde ignorerar den formella introduktionen och bara tar till sig 

den informella. 

Hur formella och informella socialisationsprogram utformas för att kunna genomföras på 

distans varierar givetvis mellan olika organisationer. Formella program kan dock tänkas gå ut 

på att den nyanställde tar till sig information om organisationen via digitala föreläsningar och 

informella program kan handla om att följa kollegor på distans, genom att kommunicera via 

digitala forum och kommunikationsverktyg.  Som kommer att redovisas i resultatet kan det bli 

problematiskt att översätta de båda socialisationsprogrammen till ett digitalt format. 

Den nyanställdes handlande 

Enligt Nilsson et. al (2018) sågs i tidigare forskning om organisationssocialisering individen 

som någon som behövde fostras in i organisationen på samma sätt som ett barn fostras in i sin 

omgivning. Individen sågs ur detta perspektiv som en passiv mottagare av det organisationen 

förmedlade till den. Senare forskning pekar dock i motsatt riktning och ser istället individen 

som aktiv i sin organisationssocialisering. 

Bauer & Erdogan (2011) har tagit fram en teoretisk modell som synliggör hur olika faktorer 

påverkar utfallet av en introduktion. Personliga egenskaper och erfarenheter hos den 

nyanställde är en sådan faktor och individens egna handlande under introduktionen en annan. 

Bauer och Erdogan menar vidare att det finns tre olika typer av handlande hos den nyanställde 

som har en avgörande betydelse för socialiseringsprocessen. Dessa handlar om 

informationssökande, feedbacksökande samt relationsskapande. 
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Informationssökande är enligt Bauer & Erdogan (2011) den handling som har störst betydelse 

för hur väl en nyanställd kommer att kunna anpassa sig och smälta in i den nya 

organisationen. Genom att ställa frågor om alltifrån företaget, dess procedurer, miljö och 

prioriteringar samt genom att aktivt söka information på nätet, i olika handböcker och 

introduktionspärmar menar Bauer & Erdogan att den nyanställde får goda förutsättningar för 

att acklimatisera sig och bli en del av företaget. Som framgår ovan handlar 

informationssökande om att den anställde intar en mer aktiv roll i sitt kunskapsinhämtande till 

skillnad från den passiva roll den har vid formella socialisationsprogram. 

Det finns dock en begränsning i hur mycket man kan läsa sig till. Utöver mer formell kunskap 

som är explicit och går att dokumentera finns det enligt Olofsson (2017) även en mer komplex 

kunskapsform som benämns “tyst kunskap”. Tyst kunskap beskrivs av Olofsson (2017, s 17) 

som kunskaper och förmågor som individer besitter men som inte så enkelt låter sig 

tydliggöras. Denna kunskap är av informell karaktär och baseras på erfarenheter, känslor och 

normer som inte alltid kan beskrivas i ord. För att få reda på en arbetsplats tysta kunskap 

behöver den nyanställde få tillgång till den vilket den endast kan få genom andra anställda på 

arbetsplatsen. 

Bauer & Erdogan (2011) menar att ett mycket avgörande element i hur väl acklimatiseringen 

till den nya miljön går handlar om den information som den nyanställde söker från kollegor 

och handledare. Genom att ställa frågor till sina arbetskamrater får den nyanställde inte bara 

värdefull information om arbetsplatsen utan själva frågeställandet signalerar även till 

kollegorna att den nyanställde är intresserad av organisationen och vill prestera väl. 

Feedbacksökande är också ett handlande som är avgörande för utgången av en 

socialiseringsprocess. Enligt Bauer & Erdogan (2011) är det vanligt att nyanställda finner det 

svårt att förstå och tolka de reaktioner de får av sina kollegor. Den nyanställde saknar 

förståelse för den unika kontexten och den tysta kunskap som finns i den nya organisationen 

och kan därför inte bedöma om hen lever upp till förväntningarna eller ej. Genom att aktivt 

söka feedback från sina kollegor, handledare och arbetsgivare kan den anställde lättare 

anpassa sitt handlande för att passa in i organisationskulturen och leva upp till omgivningens 

förväntningar. Bauer & Erdogan menar att företag som har mer formella introduktioner kan 

gå miste om fördelarna med att den anställde aktivt får söka denna typ av bekräftelse på egen 

hand, då denna typ av lärande är svårt att läsa sig till. Feedbacksökande liksom 
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informationssökande bygger med andra ord på att den anställde är aktiv i sitt 

kunskapsinhämtande. 

Relationsskapande, även kallat nätverkande, är det tredje handlandet som Bauer & Erdogan 

(2011) menar underlättar för nyanställda. Att bygga relationer är ett slags handlande som 

underlättar mycket för den nyanställdes socialiseringsprocess. Nyanställda kan aktivt skapa 

goda relationer med sina kollegor genom att hitta tillfällen för konversation. Exempel på 

sådana tillfällen kan vara att ta en kopp kaffe ihop, umgås en stund på rasten eller delta i mer 

informella arbetsträffar. 

Sammanfattningsvis är ovan nämnda faktorer enligt Bauer & Erdogan (2011) avgörande för 

socialiseringsprocessen av nyanställda. Hur en handledarfunktion kan se ut på distans, hur 

man söker feedback av sina kollegor då man inte befinner sig på en arbetsplats och hur man 

digitalt skapar relationer med sina arbetskamrater ämnar denna studie söka svar på. 

Nätverkande 

Granovetter (i Reinders, 2011), som studerat sociala nätverk gör i sin nätverksteori skillnad 

mellan så kallade starka och svaga band. I de starka banden innefattas närmare relationer där 

individerna känner varandra väl och känner närhet till varandra medan de svaga banden är 

mer ytliga och bygger på mer avlägsna och slumpmässiga relationer. Mellan de starka och 

svaga banden finns flera olika dimensioner av relationer i varierande styrka. 

Svaga band kan vara fördelaktiga vid spridandet av information och kunskap då man genom 

att använda denna typ av kontakter ofta kan nå ut till många och sprida information till 

individer som befinner sig utanför ens närmsta kontaktnät. Svaga band tenderar dock att 

fungera sämre vid spridandet av så kallad tyst kunskap. Tyst kunskap är ofta komplex och 

svår att formulera i ord och för att lyckas överföra denna typ av kunskap individer emellan 

krävs enligt Granovetter (i Reinders, 2011) att det finns ett starkare band mellan dem. Styrkan 

i starkare band ligger främst i att dessa band karaktäriseras av en personlig kontakt med en 

stor tillit mellan individerna vilket bygger på att det finns en tvåvägsinteraktion. 

Granovetter (i Reinders, 2011) menar att anställda inom samma organisation delar samma 

idéer, koncept, normer och värderingar vilka ofta är oskrivna och svårformulerade och 

därmed svåra att delge någon rent formellt. För att kunna ta del av denna oskrivna, tysta och 

komplexa kunskap om en organisation krävs med andra ord att den nyanställde får tillgång till 
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den, vilket den kan få om den lyckas knyta starkare nätverksband med sina kollegor och 

skaffa ett starkt socialt kapital. 

Betydelsen av socialt kapital 

Enligt Korte & Lin (2012, s 66) tenderar sociologisk forskning generellt att fokusera på 

individens eget ansvar att “passa in” i den nya organisationen. De menar dock att man 

behöver se bortom det individualistiska perspektivet vad gäller möjligheterna till en god 

introduktion och även se till den sociala faktorn som de menar spelar en mycket stor roll 

under introduktionen. Likt Granovetter (i Reinders, 2011) anser de att de sociala relationerna 

samt möjligheten till nätverkande är avgörande för hur väl en individ tar till sig sin 

introduktion och blir en del av den nya organisationen. Korte & Lin har i sin studie “Getting 

on board - organizational socialization and the contribution of social capital” studerat det 

sociala kapitalets betydelse under socialisationsprocessen för nyanställda i tre dimensioner 

som beskrivs nedan. 

Den första dimensionen kallas “Fitting in” och handlar om att hitta sin plats i den sociala  

strukturen på arbetsplatsen. Denna dimension påminner om vad Bauer & Erdogan (2011) 

benämner “feedbacksökande”. Denna dimension handlar dels om att få grepp om vilka 

funktioner olika personer på arbetsplatsen har samt var i organisationen den egna funktionen 

passar in. I detta steg underlättar det om den nyanställde har kontakt med många olika 

anställda då olika personer kan erbjuda olika möjligheter för den nyanställde att komma in i 

gruppen. Att ha kontakt med många olika anställda kan liknas vid vad Granovetter (i 

Reinders, 2011) kallar nätverkande. 

Den andra dimensionen kallas “Getting to know others” och går att likna vid Bauer & 

Erdogans (2011) “relationsskapande”. Denna dimension omfattar relationerna mellan 

individerna i en grupp. Detta handlar om att samarbeta, skapa tillit till varandra, stötta 

varandra och visa empati och förståelse för varandra. Att bli tilldelad en handledare eller 

mentor kan vara till en fördel då en närmare kontaktperson i organisationen kan fungera som 

en ingång till gemenskapen. Granovetter (i Reinders, 2011) menar att tillit mellan individer 

uppstår då de lyckas knyta starkare band, vilket Bauer & Erdogan menar är en förutsättning 

för att lära känna och känna empati och förståelse för sina kollegor. 

Den tredje dimensionen “Understanding how things are done” handlar om att utveckla den 

kognitiva dimensionen av socialt kapital. Den kognitiva dimensionen handlar om att skapa en 
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gemensam förståelse och ett gemensamt språk mellan de anställda. Den nyanställde behöver 

förstå sig på gruppens gemensamma gruppidentitet som innefattar normer, regler och 

värderingar, för att på så sätt kunna skapa sig en förståelse för den kollektiva samsynen som 

ofta råder i en organisation. Denna dimension handlar med andra ord om att förstå sig på och 

anamma den organisationskultur som råder på arbetsplatsen och som beskrivits tidigare, i 

teoridelens inledande stycken. 

Samtliga ovan nämnda dimensioner bygger på att de anställda möts rent fysiskt. Några av 

momenten som ingår i de olika dimensionerna kan dock antas möjliga att genomföra även i ett 

digitalt format. Frågan är dock inte om, utan snarare hur mycket, relationsskapande och 

nätverkande försvåras då de genomförs digitalt istället för på en fysisk arbetsplats. 

Sammanfattningsvis förväntas den nyanställde under introduktionen lära sig om 

organisationen, hitta sin plats i den samt bli en del av den rådande organisationskulturen och 

knyta sociala band till sina kollegor. Detta är en komplex process och dess utfall kan påverkas 

av flera faktorer såsom hur formellt eller informellt introduktionens upplägg är, vilket 

handlingsutrymme individen ges samt individens beteende under den första tiden i 

organisationen. Även individens möjligheter till nätverkande och relationsskapande med 

övriga kollegor spelar stor roll för hur väl individen lyckas bli en del av organisationens “vi”. 

Hur dessa faktorer påverkats av Covid-19-pandemin då den medfört att nyanställda tvingats 

genomgå helt eller delvis digitala introduktioner ämnar denna studie söka svar på. 
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Metod 

Syftet med denna studie är att synliggöra ett antal arbetstagares erfarenhet och upplevelse av 

den introduktion de fått i den organisation de anställts av. Studiens fokus är att ta reda på hur 

olika individer uppfattat sin introduktion och vilka möjligheter till relationsskapande med 

andra individer de haft under den första tiden på sin arbetsplats. 

Val av metod 

Då det är just individuella upplevelser som studeras har en kvalitativ ansats antagits med ett 

hermeneutiskt fenomenologiskt perspektiv. Hermeneutik och fenomenologi handlar enligt 

Dahlberg et al (2008, s 95) om att studera olika fenomen utifrån hur de upplevs av enskilda 

individer. Lindgren (2014, s 34) beskriver ”den hermeneutiska spiralen” som att ”… 

tolkningar ska växa fram i en växelvis process mellan det man redan vet å den ena sidan och 

nya observationer och erfarenheter å den andra”. 

Materialet till studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman 

(2018, s 260) handlar om att ” (…) intervjuaren har en uppsättning frågor som generellt sett 

kan beskrivas som ett frågeschema, men där frågornas ordningsföljd varierar”. Denna typ av 

intervju har valts för att kunna ställa specifika frågor till respondenterna men samtidigt ha 

möjligheten att formulera följdfrågor under intervjuernas gång. Då studiens syfte är att 

synliggöra respondenternas personliga upplevelser av de introduktioner de fått har det varit en 

fördel att kunna ställa följdfrågor löpande för att på så sätt få en mer heltäckande bild av 

respondenternas erfarenheter och uppfattningar. 

Urval 

Urvalet består av personer som har anställts under Covid-19. Urvalet har skett ur en målstyrd 

aspekt enligt Bryman (2018) för att fånga upp de intressanta respondenterna. En förfrågan 

skickades ut via sociala verktyget Facebook. Därefter fördes en kontakt med möjliga 

respondenter. Tillslut landade i de utvalda respondenterna som bestod av totalt sju personer 

efter lyckad mailkontakt. Varav fyra personer från ett stort teknikbolag och tre från en statlig 

myndighet. De utsedda respondenterna kontaktades via ett ‘’intresse-mail’’ med information 

om studiens syfte och en förfrågan om deltagandet i studien. Intervjuerna har skett med sju 

informanter som har anställts under pågående pandemi. Fyra av de intervjuade har på grund 

av omständigheterna kring Covid-19 fått en helt digital introduktion och tre har fått sin 
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introduktion delvis digitalt och delvis fysiskt, under ett så kallat Trainee-camp. Trainee-

camp:et är en introduktion till företagets Traineeprogram som pågår under 18 månader och 

syftar till att ge nyutexaminerade civilingenjörer en inkörsport till företaget. Under trainee-

perioden får traineerna möjlighet att lära sig om företaget i stort, få en inblick i 

organisationens olika avdelningar, genomgå utbildningar och studiebesök samt nätverka med 

kollegor. Traineeprogrammet leder för de flesta traineer till en anställning inom företaget.  

Intervjupersoner samt organisationer 

De respondenter som har intervjuats är personer som har anställt under pågående Covid-19-

pandemi. De utvalda respondenterna kommer från ett bolag och en myndighet. Bolaget 

kommer att kallas för Teknikbolaget i studien. Teknikbolaget är ledande på marknaden. 

Bolaget har över 100 000 medarbetare i över 100 länder. Deras fokus ligger främst i att kunna 

bedriva en produktiv och hållbar framtid. Respondenterna från Teknikbolaget består av fyra 

personer, varav tre är anställda på deras traineeprogram en har en framträdande roll inom HR-

området. Respondenterna från Teknikbolaget är: 

Miranda som är en civilingenjör i 25-årsåldern. Hon har tidigare arbetat som konsult. 

Malin som är strax under 30-årsåldern och är nyexaminerad civilingenjör. Hon har fått sin 

första anställning på Teknikbolaget efter studierna. 

Sandra som är i 25-årsåldern och tog examen i maskinteknik i september – 2020. Hon 

påbörjade sin anställning på bolaget kort därefter. 

Douglas som är i 50-årsåldern och har en framträdande roll inom HR-området på bolaget. 

Den andra organisationen är en statlig anslagsgivare och kommer att kallas för SA i studien. 

Myndigheten består av ca 100 medarbetare. De tre respondenter som har intervjuats har 

tidigare haft liknande tjänster inom samma område. Respondenterna påbörjade sina 

anställningar hos myndigheten tidig sommar - 2020. Respondenterna från SA är: 

Tora som är i 40-årsåldern och har arbetat inom en liknande myndighet innan hon började på 

SA. 

Emelie som är i 40-årsåldern och har en utbildning i Antropologi och även hon har tidigare 

arbetat på en liknande myndighet innan tjänsten hos SA. 

Joel som är i 40-årsåldern och jobbar internt inom SA. 
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Intervjuguide 

Intervjuguiden som använts för studien är en semistrukturerad intervjuguide uppdelad i olika 

teman. Dessa teman är: “om respondenten”, “socialisering/introduktion”, “företagskultur”, 

“sociala relationer”, ”utvärdering av introduktionen”, samt “Covid-19”. Under varje tema 

finns ett antal frågor som respondenterna har uppmanats att svara på. Frågorna är av en 

bredare karaktär och syftar till att låta respondenterna tala fritt i så stor utsträckning som 

möjligt. Vid tillfälle har även följdfrågor ställts för att få respondenterna att utveckla sina svar 

ytterligare. 

Genomförande 

Intervjuerna har planerats och genomförts utifrån respondenternas behov och tillgänglighet i 

slutet av november och början av december 2020. Samtliga intervjuer har genomförts digitalt 

via kommunikationsverktyget Zoom. En inbjudan till möte har skickats ut till respondenterna 

i god till innan intervjutillfället. Vid intervjuerna har respondenten samt två intervjuare 

deltagit. Varje intervjutillfälle har inletts med att respondenten informerats om intervjuns 

syfte, upplägg samt etiska riktlinjer. Respondenterna har därefter tillfrågats om de godkänner 

att intervjun spelas in och har fått välja om inspelningen ska ske med kameran på eller av. 

Därefter har frågor ställts utifrån ovan beskrivna intervjuguide. Intervjuerna har varierat i 

längd mellan ca 30 - 40 minuter. 

Analysförfarande 

Det insamlade materialet har transkriberats för att göras om till analyserbar text. Genom att 

transkribera data får man enligt Bryman (2018, s 577) tillgång till en fullständig redogörelse 

av de utbyten som har ingått i intervjun. Utöver vad respondenterna faktiskt säger får man 

genom det transkriberade materialet även möjlighet att analysera hur respondenterna sagt det 

de gjort. Då majoriteten av respondenterna gav sitt medgivande till att låta intervjun spelas in 

med kamera på så möjliggjordes därmed en transkribering inte bara av det som sas, utan även 

av respondenternas minspråk och kroppsspråk. Efter transkriberingen av intervjuerna har 

textmaterialet reducerats för att därefter kodas. Syftet med att koda ett material är enligt 

Lindgren (2014, s 37) att göra det lättare att urskilja mönster och identifiera de mest centrala 

dragen i texterna. De övergripande teman som framkom vid analysen av denna studies 

transkriberade material var inledningsvis “introduktionsupplägg”, “relationsskapande” samt 

“digitala aktiviteter”. 
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Vid analyserandet av denna studies material har utgångspunkten legat i Smith, Flowers & 

Larkins (2009) metod för hur man kan gå tillväga då man kodar och analyserar transkriberat 

material ur en tolkande fenomenologisk synvinkel, även kallad IPA. Tillvägagångssättet är 

relevant för studien då den utgår från kvalitativ intervju och en fenomenologisk ansats. Smith, 

Flowers & Larkins (2009) metod går ut på att inledningsvis granska materialet i sin helhet för 

att sedan stegvis koda det efter olika teman och kategorier. Under metodens sex steg fördjupar 

man sig gradvis i materialet för att sedan kunna sammanställa det i en analys. 

Begränsningar 

En begränsning för studien är den fysiska avsaknaden till fältet. Författarna till studien har 

inte själva varit på plats och sett hur de olika introduktionerna ägt rum. Vilket bidrar till att 

studiens resultat förlitar sig på det befintliga materialet från de sju respondenter. Efter att 

samtliga intervjuer genomförts valde en av respondenterna från SA att tacka nej till tillåtelsen 

av att använda stora delar av materialet. Vilket bidrog till att studien miste värdefullt material 

från en av respondenterna som hade tillfört ytterligare ett perspektiv på upplevelsen av 

introduktionen. 

Etiska överväganden 

För att kunna driva och genomföra en intervju med ett forskningsetiskt tillvägagångssätt krävs 

det att samtliga parter tar del av de forskningsetiska principer som finns att gå efter enligt 

Vetenskapsrådet (2002). Innan start av intervjun informerades respondenten om de 

informationskrav som finns. En punkt som togs upp mellan intervjuaren och den intervjuade 

var det frivilliga deltagandet och rätten för den intervjuade till att avbryta sin medverkan 

upplystes. Vikten av anonymitet är en betydelsefull ståndpunkt för att känna en trygghet för 

respektive parter. Konfidentialitetskravet uppfylldes då informanten blev skyddad med ett 

annat namn, och namnet på företaget ändrades för att på så vis inte kunna identifieras och för 

att skydda den intervjuade från allmänheten.  

Nyttjandekravet informerades till den intervjuade för att meddela att intervjun enbart används 

för forskningens ändamål. Den information vi har fått tagit del av från intervjun raderas efter 

att studien är avslutad. Utifrån ovanstående har studien följt kraven och enligt vår bedömning 

finns det ingen problematik med att följa dessa krav.  
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Resultat och analys 

I denna del av uppsatsen redogörs för den analys som gjorts utifrån studiens insamlade data i 

form av intervjuer med personer som nyanställts under perioden då Covid-19-restriktionerna 

gällt. Syftet med studien är att söka svar på hur respondenterna upplevt den introduktion de 

fått in i den nya organisationen de anställts av samt vilka möjligheter till relationsskapande de 

haft under sin första tid i organisationen. Resultatet knyter löpande an till de teorier som 

redovisats i teoridelen ovan. 

Inledningsvis redogörs för upplägget av de introduktioner respondenterna genomgått. Därefter 

redogörs för respondenternas upplevelser av hur det varit att skapa relationer med sina 

kollegor på distans samt om de anser att de blivit en del i organisationens gemensamma “vi”. I 

den sista delen diskuteras digitala fikan samt vilka olika funktioner dessa haft i de olika 

organisationerna. 

Introduktioner 

För att söka svar på vilken typ av introduktion personer som nyanställts under Covid-19-

pandemin fått samt hur de upplevt dessa redovisas nedan respondenternas beskrivningar, 

erfarenheter och upplevelser från de introduktioner de genomgått. I det första stycket 

behandlas introduktionen på Statliga anslagsgivaren (SA) samt introduktionen för Douglas på 

Teknikbolaget. Douglas introduktion påminner mer om introduktionen på SA än 

introduktionen för de tre övriga respondenterna från Teknikbolaget som genomgått företagets 

introduktion för traineer. Av den anledningen redovisas traineernas introduktion i ett eget 

avsnitt, separat från de andra. 

Introduktionsupplägg på SA och Teknikbolaget 

Respondenterna från SA samt respondenten från Teknikbolaget som inte gått 

traineeprogrammet har till största delen genomgått vad Van Maanen (1978) skulle benämna 

en kollektiv och formell introduktion. På SA varade introduktionen i två veckor, skedde helt 

digitalt och bestod av vad Emelie, som är anställd på SA, beskriver som ”en komplett 

genomgång av alla funktioner”. Under de första två veckorna fick respondenterna spendera 

hela dagarna i olika Teams-möten (Teams är ett verktyg för digitala möten). Där fick de 

information om olika områden, allt ifrån organisationens riktlinjer, policys, regleringsbrev, 
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arbetsmiljöpolicy till hur man anmäler sjukfrånvaro och vad man erbjuds för friskvård. 

Emelie beskriver den första tiden som följer: 

(…) introduktionsprogrammet var ju ganska upplagt som att man förstod att de 

som satt, de som var en del av det programmet satt och gjorde det här på löpande 

band i princip för att det var så mycket nya. Jag frågade också nån: ”Hur många 

såna här har du gjort de senaste veckorna?” ”Ja, det här gör vi liksom hela 

tiden...” Så då är det lite mer som en informationsapparat som bara körs. 

Likt SA tillämpade även Teknikbolaget en formell digital introduktion där man gick igenom 

alltifrån företagets kultur, affärsidé och värderingar till mer administrativa frågor samt 

säkerhet, hälsa och välmående. Denna introduktion var dock betydligt kortare än den på SA 

då den pågick under två dagar. 

Van Maanen (1978) menar att formella socialisationsprogram sker segregerade från den 

egentliga verksamheten och ofta består av färdiga introduktionsprogram i form av 

föreläsningar och kurser som ges till samtliga nyanställda vilket stämmer överens med 

introduktionsupplägget på SA samt Teknikbolaget. Van Maanen menar vidare att ju mer tid 

av introduktionen som den nyanställde hålls segregerad från den verkliga verksamheten, desto 

mindre chanser har den att lära sig om den faktiska verksamheten ”på plats”. Emelie från SA 

beskriver just detta. Hon berättar att hon fick mycket att läsa och en checklista där hon skulle 

pricka av vilka dokument hon läst. Om detta berättar hon: 

(…) och det kanske jag hade velat ha lite mer förankrat i och med att det är en 

ny verksamhet och det känner jag igen med andra arbetsplatser också, att man 

glömmer det mest grundläggande... hur… vi jobbar med de här målen för att.… 

det här är vårt uppdrag. Man går liksom in på detaljerna… 

Att introduktionen inte varit tillräckligt förankrad i själva verksamheten är en uppfattning som 

även Tora verkar dela. Hon berättar att ”det var så mycket information i början… så man fick 

inte tid heller till att komma in i arbetet”. I detta citat kan ”arbetet” tänkas syfta på den 

faktiska verksamheten. Van Maanen (1978) menar att om den praktiska verksamheten skiljer 

sig för mycket från den formella socialisationen riskerar detta att medföra att den nyanställde 

ignorerar den formella introduktionen och bara tar till sig den informella. Av respondenternas 

beskrivningar att döma skulle den formella, inte tillräckligt förankrade introduktionen kunna 

leda till att de haft en större benägenhet att ta till sig mer av en informell introduktion istället 

för den formella, men då de inte varit på arbetsplatsen rent fysiskt har de inte haft möjlighet 

att ta till sig av så mycket informell introduktion heller. 
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Respondenterna beskriver den första tiden som intensiv och stressig och att det var mycket att 

ta in. Att bli “matad” med information kan liknas vid det som inom pedagogiken benämns 

passivt lärande. Till skillnad från ett aktivt lärande där fokus ligger på att mottagaren av 

informationen ska ha en aktiv och deltagande roll, handlar passivt lärande om att som 

mottagare ta in stora mängder information som förmedlas av någon annan. Emelie på SA 

vittnar om vad som kan ses som en passiv informationsinhämtning: 

(…) jag märkte ju efteråt att det var mycket av den där informationen som jag 

har missat *skrattar* även fast jag satt med på, jag kom inte ihåg, jag var tvungen 

att fråga igen och sådär. 

Om detta berodde på att introduktionen var digital eller på dess upplägg är svårt att uttala sig 

om, men att Emelie hade svårt att ta in all information tyder på att hon hade en passiv roll i 

sitt kunskapsinhämtande. Tora från samma organisation berättar att det vid vissa 

introduktionsmöten krävdes ett aktivt deltagande av mottagaren medan det vid andra gick att 

vara mer passiv. Hon berättar: 

Jag satt liksom, alltså under tiden som jag lyssnade *skrattar till* på de här 

introduktion… vissa var ju liksom att man fick, ehm... vissa var ju ett möte så 

att då var man ju tvungen att ha på kameran och sitta liksom och aktivt vara 

delaktig. Men flera utav de här introduktionerna hann jag faktiskt inte liksom 

sitta och kunna... bara lyssna. 

Sammanfattningsvis genomgick samtliga respondenter från SA en formell, kollektiv och 

digital introduktion och de upplevde den som mycket intensiv. De upplevde alla att det var 

mycket att ta till sig under de första veckorna och att de inte lyckades ta in all den information 

de fick. Detta kan bero på att det kan vara svårt att se värdet och betydelsen av information 

om den inte knyts till praktisk verksamhet. 

Även på Teknikbolaget tillämpades en kollektiv och digital introduktion men den skiljde sig 

dock från den på SA då den endast varade i två dagar istället för två veckor. Douglas på 

Teknikbolaget fick utöver den formella introduktionen även en digital introduktion av sin 

globala manager i form av avstämningar varje vecka. Dessa avstämningar var av mer 

interaktiv karaktär vilket innebar att Douglas hade en mer aktiv roll då han tog till sig av 

informationen. Det är möjligt att det generellt är lättare att ta till sig ny information digitalt 

om den är mindre omfattande och medarbetaren tillåts vara mer aktiv. 
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Handledning 

Bauer & Erdogan (2011) menar att hur väl den nyanställde lyckas acklimatisera sig till den 

nya miljön har att göra med hur mycket information den nyanställde får från sina kollegor och 

sin handledare. Även Korte & Lin (2012) menar att en handledare fyller en viktig funktion i 

den nyanställdes introduktion då den kan fungera som en ingång till gemenskapen. Intressant 

för denna studie blir därför att undersöka hur respondenternas tillgång till handledare sett ut. 

Samtliga respondenter har haft tillgång till en handledare, men vad dessa har fyllt för funktion 

har varierat. Emelie blev tilldelad två handledare varav den ena gick på föräldraledighet två 

veckor efter att Emelie börjat och den andra endast jobbat tre veckor på SA innan Emelie 

började. Någon handledarfunktion upplevde därför Emelie inte att hon fick. Tora fick en 

handledare som främst skulle ansvara för att presentera de digitala verktygen för henne. Hon 

berättar dock: 

Åsa då som är handledare, hon, hon har själv lite svårt för de här digitala 

verktygen, eh... och intranätet och så, så att hon.... Just den introduktionen har 

jag liksom fått lite av andra... *skrattar*. 

Trots att Tora inte kunnat få hjälp av Åsa med de digitala verktygen så har hon haft 

kontinuerliga avstämningar med henne och hon upplever att hon kunnat ringa och bolla saker 

med henne. Dessa avstämningar har varit väldigt uppskattade av Tora men någon informell 

introduktion att likna vid att ”gå bredvid” en kollega för att lära sig om verksamheten 

upplever ingen av respondenterna på SA att de fått. Detta beror troligtvis till stor del på att 

respondenterna inte befunnit sig på en fysisk arbetsplats och att något digitalt substitut för att 

“gå bredvid” en kollega inte förekommit. Värt att nämna i detta sammanhang är att digitala 

introduktioner är något nytt även för respondenternas handledare. Även en van och erfaren 

handledare kan uppleva svårigheter att fullfölja sitt uppdrag på en digital plattform jämfört 

med om introduktionen skett på plats. 

Douglas på Teknikbolaget blev tilldelad en kontaktperson på HR-avdelningen som gav 

honom genomgångar av system och information om var han kunde hitta olika dokument och 

han gick även omlott med sig företrädare som han förde dialoger med på ”Teams” samt hade 

digitala avstämningar med. Douglas introduktionsupplägg skulle kunna liknas vid vad Van 

Maanen (1978) benämner ”de två vågorna”. Ett sådant introduktionsprogram inleds med en 

övergripande formell introduktion och övergår därefter i en mer praktisk socialisering in i den 

faktiska verksamheten i ett socialt samspel med kollegor. Denna praktiska socialisering hade 
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troligtvis sett annorlunda ut om den skett rent fysiskt på plats, men Douglas upplever det som 

att de digitala mötena med hans kontaktperson samt företrädare i stor utsträckning efterliknat 

och till stor del kunnat ersätta denna typ av socialisering. 

Introduktionsupplägg på Traineeprogrammet 

De tre respondenterna som går traineeprogrammet på Teknikbolaget har alla genomgått 

samma introduktion. Under den första veckan fick alla trainees, totalt 12 personer, genomgå 

en schemalagd gemensam introduktion som hade både digitala inslag samt fysiska möten 

utomhus. Förmiddagarna bestod av en ”morgonshow” som i sitt upplägg enligt 

respondenterna påminde om ”Nyhetsmorgon” och sändes live för de 12 traineerna. Personer 

som tidigare varit traineer på företaget fungerade som programledare och hade bjudit in olika 

gäster som de intervjuade i direktsändning. Samtliga respondenter som genomgått denna 

introduktion var väldigt positiva till dess upplägg. Miranda beskriver det som följer: 

(…) ja, och det var som sagt live-sänt, så det var lite lyxigt, det kändes lite, ja 

det var ett kul sätt, och det var ju ett väldigt roligt sätt jämfört med liksom att få 

en Power Point presenterad eller så där, det var.…eh... jättekul! 

I och med att ovan beskrivna morgonshow var livesänd fanns möjlighet för respondenterna, 

det vill säga mottagarna av informationen, att vara aktiva i sitt kunskapsinhämtande. Det 

Miranda beskriver som ett sämre alternativ, det vill säga att “få en Power Point presenterad” 

går att likna vid en mer passiv kunskapsförmedling. I denna aspekt skiljer sig 

informationsförmedlandet för traineerna från det på SA. 

De direktsända interaktiva morgonshowerna på förmiddagarna kompletterades med 

interaktiva träffar utomhus på eftermiddagarna där traineerna fick lyssna på olika föreläsare, 

träffa trainees från förra året, presentera sig för varandra, mingla och leka lekar. Om detta 

berättar Miranda: 

(…) så fick man varsin filt, eh, och så fanns det lite fika uppställt längs sidan 

och så var det då den här stora skärmen som vi kunde använda oss av, dels för 

att kunna visa lite olika saker och så där och sen så kunde vi också, ja den 

användes interaktivt under hela liksom, under hela veckan. Eh... och sen så fanns 

det lite ljudsystem och lite så där och nån flagga också som visade, där det stod 

Trainee-camp och så där... 

Ovan nämnda introduktionsupplägg verkar utifrån traineernas uppfattning underlättat deras 

möjligheter att bygga relationer med varandra och bli en del i ett gemensamt “vi”. Det är 
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möjligt att en avgörande faktor för detta var att de faktiskt hade möjligheten att interagera i 

verkligheten, på en fysisk plats, till skillnad från att genomgå en introduktion helt på distans. 

Efter den första veckans gemensamma introduktion började traineerna på olika avdelningar 

vilka de sedan under traineeprogrammet kommer att rotera mellan. Dessa introduktioner 

skiljde sig något från varandra. Några av traineerna fick en helt digital introduktion till sin 

avdelning medan andra fick vara fysiskt på plats ett par veckor för att sedan, då 

smittspridningen tog fart, arbeta helt digitalt. 

Handledning av trainees 

På varje avdelning fanns en handledare som introducerade traineerna till avdelningen och såg 

till att de hade en uppgift att göra. Respondenterna upplever alla att deras handledare varit till 

stor hjälp under den första tiden på arbetsplatsen. En av dem berättar: 

Jo men det var väl väldigt värdefullt att ha en handledare som eh... jag jobbade 

väldigt nära med min handledare och hade mycket kontakt med han... och ja, det 

var ju bra för att komma igång med arbetet och ha någon att höra av sig till... 

även om man inte, vi sågs bara första dagen... och efter det så har vi liksom 

träffats digitalt… 

Utöver det har respondenterna även haft möjlighet att kontakta sina handledaren via Teams. 

En av dem berättar att ”vi använder ju Teams här... då kan man bara skriva och höra om det 

funkar att man ringer upp nu och se om han är tillgänglig eller inte…”. 

Att döma av respondenternas beskrivning av den första veckans introduktionsupplägg så har 

den i sin grund varit av formell och kollektiv karaktär. Både under förmiddagarna och 

eftermiddagarna har traineerna fått ta in mycket information, dock i ett mer interaktivt format 

än de ovan beskrivna formella introduktionerna på SA samt för Douglas på Teknikbolaget. 

Under eftermiddagarna har de dock även erbjudits ett socialt sammanhang där de haft 

möjlighet att nätverka och umgås med sina kollegor vilket de alla upplevt som väldigt 

positivt. 

Traineerna har även fått vad som kan kategoriseras som informell socialisering. Van Maanen 

(1978) beskriver detta som att ”individen placeras i den faktiska verksamheten och tvingas 

informellt att lära sig om den nya arbetsplatsen och arbetsuppgifterna”. Trots att traineerna 

inte varit på plats rent fysiskt på arbetsplatsen så kan man tänka sig att de genom den kontakt 
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de haft med sina handledare, både digitalt och via telefon, på så sätt ändå getts möjlighet att 

lära sig om hur verksamheten fungerar. 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de genomgått en till största delen digital 

introduktion som under normala omständigheter brukar ges på plats, men med vissa digitala 

inslag. Som framkommer av respondenternas erfarenheter verkar kreativiteten variera mellan 

de olika organisationerna när det gäller anpassningen till de hastigt förändrade 

förutsättningarna och användandet av den digitala tekniken. 

Den nyanställdes handlande 

I detta avsnitt kommer Douglas erfarenheter ges stort utrymme i materialet eftersom hans 

upplevelse ses värdefullt för studiens avsnitt om den ny anställdes handlande. Den 

nyanställde är inte bara en passiv mottagare av informationen som ges från företaget. Utan 

handlandet skapas utifrån att arbetstagaren är aktiv och deras faktiska handling är det som 

spelar roll. Douglas berättar hur han har tagit reda på information om Teknikbolaget på egen 

hand, för att sedan besitta den kunskap och information som kan vara betydelsefull för sin roll 

i nya företaget. Douglas lyfter hur han exempelvis tagit reda på företagets värderingar, hur 

policyn ser ut och hur han ska gå tillväga för att på så vis greppa tag i information och agera 

utefter den. Enligt Bauer & Erdogan (2011) är informationssökande som det beteende som har 

störst betydelse för hur en anställd kommer att smälta in i organisationen. Douglas 

förutsättningar för att acklimatisera sig och bli en del av företaget stiger utifrån Erdogan & 

Bauer (2011) syn på informationssökandet. 

Jag behövde bara veta vad hade gjorts... hur gör man på Teknikbolaget? Sen 

hade jag min verktygslåda att komma med och sen kunde jag designa då jag 

visste hur designen skulle se ut, så jag menar du jobbar… Ta t.ex... med 

lönsättningsfrågor, då frågar jag vart finns policyn, riktlinjer, var finns vilka 

system, värderingar av tjänster... vad har vi, hur jobbar vi med lön kartläggningar 

av liknande saker.. och allt de här handlar ju om att veta... eftersom jag vet 

helhetsbilden... hur det borde se ut... så var de lätt för mig att plocka in... det här 

behöver jag veta. 

Douglas beskriver sitt agerade utifrån den objektiva synen på handlingsutrymme som 

Granberg (2011) lyfter. Douglas har tagit reda på information om företaget utifrån vad 

Granberg beskriver som en syn på ett objektivt handlingsutrymme. Omgivningen som i detta 

fall blir de olika riktlinjer och värderingar av tjänster som Douglas lyfter. Utifrån riktlinjerna 

och värderingar vet Douglas inom vilka gränser han får agera i sin roll i företaget som 
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Granberg (2011) lyfter som en viktig aspekt inom handlingsutrymmet för den anställde. Hur 

den första tiden kommer att påverka i vilken mån av handlingsutrymme den anställde har. 

Douglas handlingsutrymme under introduktionen kommer att lägga grund för hur resten av 

introduktionen kommer se ut. Men även vad Douglas chans till handlingsutrymme under 

introduktionen kommer att betyda för Douglas roll inom företaget. 

Här nedan kommer en beskrivning av Sandras upplevelse utifrån sitt handlingsutrymme under 

introduktionen. Sandra är lika som Douglas anställd på Teknikbolaget men hon går på deras 

traineeprogram. 

Jag upplevde det som fritt och att det uppmuntrades att utforska företaget även 

på egen hand. Det fanns absolut ramar för vad som ingick i introduktionen, men 

mycket var också baserat på mina initiativ. Exempelvis så fick vi information 

från diverse personer med olika roller, men om jag ville utforska ett speciellt 

område så var det upp till mig att fråga om en kontakt och söka upp personen 

Sandra beskriver sitt eget handlingsutrymme som fritt under sin första tid under 

introduktionen. Det uppmuntrades från företagets sida att utforska information om företaget 

på egen hand. Hon lyfter sina egna initiativ som jakten på information. Sandras 

handlingsutrymme kan liknas med Granbergs (2011) beskrivning på hur handlingsutrymmets 

påverkan kommer lägga till grund hur anställde kommer att uppfatta sin första tid på 

företaget. Men även vilken frihet Sandra kan agera utifrån dess förutsättningar och inom vilka 

ramar hon kan röra sig runt. Sandras syn på informationssökande kan det liknas med det 

subjektiva handlingsutrymmet eftersom det är det hon själv uppfattar och tolkar vilket ger 

stöd från Granbergs (2011) diskussion. Hur stor handlingsfrihet Sandra faktiskt har under 

introduktionen. 

Sandras sätt att söka efter information går att koppla till Bauer & Erdogan (2011) avgörande 

betydelse av informationssökandet på arbetsplatsen. Den information Sandra utgör är av 

betydelse för hennes trivsel att smälta in i organisationen. Där lägger Sandra en stor vikt hur 

personen i fråga själv är. Vart man ska vända sig beror på hur Sandra tar egna initiativ och 

söker efter personen i fråga. Sandra lyfter att uppmuntran fanns från företagets sida att 

utforska informationen på egen hand vilket ger en mer frihet för den anställde att utforska 

fritt. 

Gemensamt för de båda respondenterna är deras upplevelser om att sökandet på information 

och handlande under introduktionen baseras utifrån den anställdes egna initiativ. Vilket kan 

ses som ett aktivt kunskapsinhämtande. Skillnaden utifrån deras upplevelser utifrån 
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handlandet är den tidigare erfarenheten man besitter när man kommer in i ett nytt företag. 

Douglas har sin ‘’verktygslåda’’ när han introduceras in och Sandra beskriver att det fanns 

ramar för hur introduktionen skulle se ut. Den tidigare erfarenheten kan spela en roll hur man 

tar till sig information. Även erfarenhet från tidigare arbetsplats kan underlätta vart sökandet 

på information ska börja någonstans. 

Relationsskapande på distans 

Att de ovan beskrivna introduktionerna påverkats av Covid-19 pandemin framgår tydligt, och 

om detta även påverkat respondenternas möjligheter till relationsskapande redovisas nedan. 

Bauer & Erdogan (2011), Korte & Lin (2012) samt Granovetter (i Reinders, 2011) menar alla 

att relationsskapande och nätverkande är avgörande för hur väl en individ tar till sig sin 

introduktion och blir en del av den nya organisationen. Denna studie söker svar på hur 

respondenterna upplevt de möjligheter de haft att bygga relationer med sina kollegor. 

Resultatet visar att samtliga respondenter upplever svårigheter i att bygga relationer digitalt 

jämfört med att göra det i ett fysiskt möte. Douglas på Teknikbolaget berättar: 

I normalfall så har man typ en kickoff, eller något liknande där man först går 

igenom någon fantastisk strategiplan med mera… och sen så har man då party 

efteråt o sådant... och upptäcker då andra saker, delar, också hos personen eller 

individen... och man har lättare kanske att hitta de här gemensamma nämnarna... 

Typ intresseområden, matlagning, träning, resor eller nånting sånt där... så man 

har också annat, så man inte bara ser den här människan som en yrkesmänniska 

i sin profession utan också som någonting utanför jobbet. 

Bauer & Erdogan (2011) lyfter relationsskapande som ett av tre viktiga handlanden hos den 

nyanställde som underlättar mycket för dess socialiseringsprocess. De menar att nyanställda 

aktivt kan skapa goda relationer med sina kollegor genom att hitta tillfällen för konversation. 

Joel på SA lyfter spontant ett antal exempel på tillfällen för konversation med kollegor som 

vanligtvis uppstår på en fysisk arbetsplats men inte är lika självklara på distans. Han berättar 

då han svarar på frågan om hur det varit att skapa relationer med sina kollegor under den 

första tiden i organisationen: 

Ja men det är klart att det aldrig blir på samma sätt som om man skulle vara på 

plats, framförallt så har man ju rätt dålig koll på resten av myndigheten. Min 

enhet, vi träffas ju eftersom vi gör saker hela tiden men liksom resten av 

myndigheten har jag rätt dålig koll på *skrattar till* (…) men just det där som 

man gör när man kommer ny på ett nytt jobb är att man, man går runt och man 

liksom snick-snackar lite, man möter nån i kafferummet eller i kopiatorrummet 

eller nånting, det är de bitarna man inte får och man tar ju, alltså varje kontakt 
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man har är ju ett inbokat möte i princip, alltså det är inte nåt slumpmässigt som 

sker. 

Av traineerna så hann Miranda vara inne på kontoret de första veckorna för att därefter, då 

smittspridningen tog fart, ställa om till att arbeta helt digitalt istället. Hon berättar att de första 

veckorna varit avgörande för hur väl hon lyckats skapa relationer med sina kollegor: 

Jag tror att det var väldigt värdefullt att vi fick de här första veckorna att kunna 

ses på plats för det tror jag gjorde väldigt stor skillnad. Jag tror att hade jag inte 

haft dem så hade vi haft en, en mindre, inte kanske sämre relation så, men en 

mer ytlig relation. 

Samtliga respondenter är eniga om att det är lättare att lära känna en person på ett djupare 

plan om man ses rent fysiskt och har möjlighet att samtala om annat än just jobbrelaterade 

frågor. Emelie på SA verkar dela Mirandas övertygelse om att det är av avgörande betydelse 

att arbeta på samma arbetsplats för att lära känna sina kollegor på ett djupare plan. Hon 

berättar att det är många kollegor hon inte träffat fysiskt men sett under flera möten. Hon 

berättar sedan att ” (…) hade jag jobbat på kontoret ett halvår så hade jag ju vart liksom mer, 

haft en mer personlig kontakt, men ja…”. 

Flera respondenter delar uppfattningen att de hunnit få grepp om vilka många av deras 

kollegor är, men inte känner dem mer på djupet, vilka de är på ett mer personligt plan. Då 

samtliga respondenter suttit med i möten med många deltagare men träffat väldigt få kollegor 

på plats och även berättar att de inte känner sina kollegor på djupet kan man enligt 

Granovetters (i Reinders, 2011) nätverksteori tänka sig att nätverkande när det handlar om de 

svagare banden går bra i större grupper och även på distans, men att knyta starkare band, 

vilket man enligt Granovetter gör i en tvåvägsinteraktion individer emellan blir betydligt 

svårare i och med att sådana tillfällen inte lika naturligt uppstår på distans. 

Organisationskultur och ett gemensamt “vi” 

Enligt Alvesson (2015, s 11) existerar som nämnts tidigare en organisations kultur och dess 

gemensamma vi “(...) i första hand inte ”inuti” människors huvuden, utan någonstans 

”mellan” huvudena på en grupp människor (…)”. Enligt denna teori skulle alltså överförandet 

av kulturen vara helt beroende av en interaktion kollegor emellan. Hur denna interaktion och 

överförande av organisationskultur upplevts av respondenterna redovisas nedan. Samtliga 

respondenter fick frågan om de i nuläget, några månader efter introduktionen, upplever att de 
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är en del av gruppen och känner sig som en del i organisationens gemensamma ”vi”. Emelie 

på SA svarar: 

Jo men det tycker jag, med tanke på omständigheterna alltså, självklart finns det 

väl ett, det finns ju en känsla av att det finns som ett ursprungsgäng, vi är ju 

uppdelade på många enheter så att nu pratar jag om min enhet och vi är... jag vet 

faktiskt inte hur många vi är (…) men det är ju många som jag inte träffat 

fysiskt... knappt hälsat på. Vi sitter i samma möten och sådär så att de är klart att 

det känns lite... hade jag jobbat på kontoret ett halvår så hade jag ju vart liksom 

mer, haft en mer personlig kontakt, men ja… 

Emelie verkar av citatet att döma koppla att vara en del av ett gemensamt ”vi” till att ha träffat 

kollegor rent fysiskt. Hon anser inte att hon blivit en del i det som hon beskriver som ”ett 

ursprungsgäng” men hon tror också att hon hade haft en närmare kontakt med sina kollegor 

om hon varit på plats rent fysiskt på kontoret i ett halvår. Detta skulle kunna förklaras genom 

Alvessons teori om att överförandet av en organisationskultur är helt beroende av en 

interaktion kollegor emellan, och då Emelie inte träffat och kunnat samtala med så många av 

sina kollegor upplever hon sig stå utanför deras gemenskap. Troligtvis har det Emelie kallar 

“ursprungsgänget” träffats och lärt känna varandra före pandemin, i fysiska möten med 

varandra. Att Emelie tror att hon hade haft en mer personlig kontakt med sina kollegor om de 

alla varit på kontoret, insinuerar att hon kopplar att lära känna sina kollegor på ett djupare 

plan till att träffas i verkligheten. Även Tora gör denna koppling då hon svarar på frågan om 

hon känner sig som en del i organisationens gemensamma “vi”. Citatet nedan är långt, men 

innehåller två viktiga delar. Dels gör Tora likt Emelie kopplingen om att bli en del av ett 

gemensamt “vi” har att göra med att träffa kollegor rent fysiskt då hon räknar upp vilka hon 

faktiskt träffat, dels vittnar hon om hur anonym hon känner sig i den större gruppen. 

Ja... Jo men det tycker jag faktiskt. För jag har... jag har ju träffat några stycken... 

fysiskt. Ehm… *tänker* Nu ska vi se... Cajsa, Anna, Martin, Marcus… och 

Laura och Åsa. Så jag har ändå liksom, jag har ändå träffat sex personer av mina 

enhetskollegor liksom... (…) och det har gjort väldigt mycket, att man liksom 

har fått ett ansikte på någon bara. Men sen har man ju haft väldigt väldigt mycket 

möten så att jag har ju träffat alla på min enhet ganska mycket… (…) Men sen 

märker jag ju att… man blir ju lite anonym... alltså... på… när vi har de här 

personalmötena där alla är med liksom, så ser mat att såhär ”ja men där är 80 

personer som sitter och lyssnar liksom... vilka är alla de?” Många får man ju se 

när de pratar på mötena och så där men det är ju också många som man aldrig, 

som man inte har någon aning om vilka de är eller vad de gör… 

Tora känner sig alltså som en del av ett gemensamt vi vad gäller de sex personer hon träffat 

fysiskt men inte i den stora gruppen. Joel, som liksom Emelie och Tora också arbetar på SA, 
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upplever att han känner sig som en del av ett gemensamt vi, men då han utvecklar sitt svar 

och förklarar varför han känner så, så framkommer det att även han, liksom Emelie och Tora 

syftar på en närmare krets då han menar att han blivit “en i gänget”. I den stora organisationen 

verkar han inte känna samma samhörighet. Han berättar: 

Nämen jag tror, jag är en del i, en i gänget just i mina små grupper liksom, som 

jag sa innan, jag kan inte känna att jag känner en jättesamhörighet med SA som 

sådant för att dem träffar man ju inte, men jag tror att det handlar om, ja men 

dels att vi har de här kontinuerliga avstämningarna och sen att det är en rätt… 

liksom öppen stämning och… alltså det funkar personkemiskt och sånt där, 

skulle jag nog vilja säga. 

Likt Emelie och Tora känner Joel sig som en del i gänget i sina “små grupper” men inte i 

organisationen som sådan. Dessa reflektioner styrker Bauer & Erdogans (2011) teori om att 

man blir man en ”insider” i en organisation ”i ett socialt sammanhang, på en fysisk arbetsplats 

och med arbetsgivare och kollegor”. Att både Emelie, Tora och Joel kopplar inträdet i 

organisationens gemensamma ”vi” till att skapa närmare band med sina kollegor stämmer väl 

överens med Granovetters (i Reinders, 2011) teori om tyst kunskap. Enligt Granovetter delar 

anställda inom samma organisation samma idéer, koncept, normer och värderingar vilka ofta 

är oskrivna och svårformulerade och därmed svåra att delge någon rent formellt. För att kunna 

ta del av denna oskrivna, tysta och komplexa kunskap om en organisation behöver den 

nyanställde få tillgång till den, vilket den kan få om den lyckas knyta starkare nätverksband 

med sina kollegor och skaffa ett starkt socialt kapital. 

Även Korte & Lin (2012) menar att de sociala relationerna samt möjligheten till nätverkande 

är avgörande för hur väl en individ tar till sig sin introduktion och blir en del av den nya 

organisationen. Att knyta dessa starkare nätverksband med sina kollegor verkar enligt 

respondenternas uppfattningar ha försvårats i och med att de inte varit på plats rent fysiskt på 

arbetsplatsen under den första tiden i organisationen. Detta är en uppfattning de delar även 

med Douglas från Teknikbolaget. Han berättar om sitt ”globala team” som han haft ett antal 

digitala möten med. Utöver en rent affärsmässig relation upplever han inte att de än så länge 

lyckats komma längre i sitt relationsskapande. Han berättar: 

Vi har pratat lite om allt möjligt... däremot har jag ännu inte varit så här, vi är 

ännu inte såhär familjära, vi skickar inte familjebilder eller semesterbilder eller 

nånting sånt där, så än så länge kan jag dom inte som människor... om ni förstår 

vad jag menar? Jag kan dem i sina yrkesroller men vem är de bakom yrkesrollen? 

Det kan jag ännu inte… 
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Det verkar hos flera av respondenterna finnas en längtan och önskan om att komma sina 

kollegor närmare och skapa starkare band med dem. 

Respondenterna som går traineeprogrammet upplever alla att de känner sig som en i ett 

gemensamt ”vi” i traineegruppen där de känner sina kollegor väldigt väl. Även detta styrker 

ovan nämnda teorier. Att döma av traineernas berättelser har de under introduktionen kommit 

sina kollegor i traineegruppen väldigt nära och lärt känna dem på ett mer personligt plan. De 

har enligt Granovetters (i Reinders, 2011) teori troligen lyckats knyta starka band till flera 

andra trainees. I de starka banden innefattas närmare relationer där individerna känner 

varandra väl och känner närhet till varandra. Detta skulle också kunna härledas till att 

traineegruppen under en vecka umgåtts rent fysiskt vilket nämnts ovan som en viktig 

förutsättning för att interagera på ett djupare plan. Malin och Sandra upplever båda att de 

däremot inte har samma relation till kollegorna på avdelningen. Malin berättar: 

Men dom, där jag är i gruppen som jag arbetar, där kanske jag inte känner mina 

kollegor så väl skulle jag säga... utan där är det liksom handledaren som man har 

mycket kontakt med och kanske nån kollega som man... nån som man jobbar 

nära med liksom... men dom man inte, som kanske är med i samma grupp men 

ändå inte är i en del i ens dagliga arbete om man säger så... Dom har jag väl inte 

så bra kontakt med liksom… dom kanske man bara är i samma möte med som 

ibland liksom... och känner inte dom skulle jag säga… 

Liksom Malin upplever Sandra att hon känner en stark ”vi”-känsla i traineegruppen, men till 

skillnad från Sandra upplever hon sig även vara en del i ett gemensamt ”vi” på avdelningen 

där hon jobbar. Däremot saknar hon samma känsla med övriga avdelningar. 

(…) sen så skulle jag jättegärna vilja träffa, ja men de som ändå man sitter på 

samma kontor med men som kanske inte är på samma avdelning... nu blir det ju 

mer att man sitter med... med sitt team... man kanske inte stöter på andra personer 

som gör andra uppgifter som man kanske skulle gjort annars... men jag känner 

mig absolut inkluderad och välkommen... och har fått ett väldigt varmt 

välkomnande. 

Sammanfattningsvis så verkar nätverkande och socialisering enligt respondenterna samspela 

med interaktion och närmare relationer med kollegor. Detta relationsskapande verkar även 

enligt respondenterna underlättas om man befinner sig på en fysisk arbetsplats. Bauer & 

Erdogan (2011) menar att nätverkande och relationsskapande underlättar den nyanställdes 

socialiseringsprocess. Nyanställda kan enligt Bauer & Erdogan aktivt skapa goda relationer 

med sina kollegor genom att hitta tillfällen för konversation. Exempel på sådana tillfällen kan 

vara att ta en kopp kaffe ihop, umgås en stund på rasten eller delta i mer informella 
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arbetsträffar. Dessa spontana tillfällen kan tänkas försvåras vid arbete på distans. Nedan 

redovisas hur respondenterna upplever att det är att delta vid ett digitalt fika. 

Digitala fikan 

Utifrån respondenternas syn på relationsskapande samt de teorier som redovisats ovan så 

verkar sociala möten med kollegor vara av stor betydelse för hur väl en nyanställd lyckas 

bygga relationer samt blir en del i ett gemensamt “vi”. För att bibehålla dessa sociala möten 

då verksamheterna blivit tvungna att ställa om till ett digitalt format har olika digitala sociala 

möten erbjudits respondenterna av deras respektive organisationer. Den aktivitet som samtliga 

respondenter har erfarenhet av är digitala fikan. Dess syften och upplägg har dock varierat i 

de olika organisationerna och även respondenternas uppfattning om dessa fikastunder skiljer 

sig åt respondenterna emellan. 

På SA har man anordnat digitala fikastunder varje fredag. Deltagarna har varierat i antal, allt 

ifrån ca 15 till 50 personer. Då generaldirektören är med verkar intresset för att delta enligt 

Tora vara större. Då kan de vara uppemot 50 deltagare medan det i vanliga fall är cirka 20–30 

deltagare. Upplägget för fikastunderna är att någon har det övergripande ansvaret för att ta 

upp lite olika samtalsämnen och ställa frågor till de anställda. Det har också blivit en kanal för 

utbyte av tips på aktiviteter som går att genomföra digitalt. Emelie beskriver dessa fikastunder 

som följer: 

(…) varje fredag klockan två... så är det att hela verksamheten, hela myndigheten 

har fikastund *skrattar*. Men jag personligen står inte ut *skrattar*… (…) jag 

tycker att de känns lite såhär påtvingat när man liksom är... Jag vill att det ska 

vara frivilligt och spontant och så. Och sen tror jag också att man sitter så himla 

mycket i såna här digitala möten så att om det väl uppstår en lucka så vill jag 

inte sitta också och umgås via datorn. Då känns det bättre att gå ut… eller göra 

något annat. 

Emelie, som tidigare lyft vikten av att träffas fysiskt för att bygga relationer ser inte de 

digitala fikastunderna som ett tillfredsställande substitut för spontana fysiska möten. Det som 

är tänkt att fungera som rast, avkoppling och tillfällen för socialisering upplever hon istället 

som ofrivilliga, påtvingade möten i ett redan mycket mötestätt schema. Tora är något mer 

positivt inställd till fikastunderna som sådana men anser även hon att hon helst inte sitter i 

ytterligare ett digitalt möte om hon inte måste. Hon berättar: 

Eftersom det är så otroligt mötestungt… eh, vi sitter liksom i, mötena går ju så 

här, hela tiden... så man hoppar ut från ett möte och in i ett annat så då är man 
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inte riktigt sugen på att ha ett digitalt möte till utan då vill man hellre bara ta sig 

bort från skärmen. 

Douglas på Teknikbolaget har deltagit vid ett antal digitala fikastunder som är schemalagda 

en timme på måndagar och kallas check-in-calls. Syftet är att fokusera på mer personliga 

samtal men även jobbrelaterade samtalsämnen förekommer ibland. Douglas berättar: 

Vi pratar om, merparten är det privat... det är mer vad man hade gjort då i, typ i 

helgen och så vidare och att… hur man mår, hälsobiten… Så där är det inget 

krav på att säga ”Ja, Douglas, vad ska du göra den här veckan och vad är dina 

viktigaste punkter?” Ibland så kan jag själv, kan det vara om det är någonting 

viktigt då tar vi upp det också... men oftast är det mer den här incheckningen... 

vilket jag tycker är bra… 

Douglas som tidigare uttryckt en önskan om att få lära känna sina kollegor på ett mer 

personligt plan ställer sig positivt inställd till att dessa check-in-calls har ett fokus på mer 

personliga frågor än arbetsrelaterade. Möjligen bidrar detta upplägg till att de inte uppfattas 

som ytterligare möten i schemat utan snarare som något annat, mer inriktat på umgänge. 

Några som gått steget längre för att hålla sina fikastunder personliga, spontana och fria från 

arbetsrelaterade frågor är traineerna från traineeprogrammet. De har varje morgon 

gemensamma fikastunder som är väldigt uppskattade av respondenterna. De har på förhand 

kommit överens om att dessa fikastunder enbart är till för att tala om sådant som inte rör 

arbetet. Detta är något som samtliga deltagare respekterar vilket gör att dessa fikastunder 

enligt respondenterna blir väldigt avslappnade. Sandra från traineeprogrammet berättar: 

Vi sitter och egentligen bara dricker kaffe på varsitt håll... men att vi hinner ses 

också för att få det sociala. Även fast det blir i samma format som kanske ett 

annat digitalt möte, men att få det här avslappnade också… 

Sandra är medveten om att de digitala fikastunderna har samma format som andra digitala 

möten, men i och med att de har ett helt annat innehåll så upplever hon dem som mer 

avslappnade. Traineegruppen består av tolv personer och enligt respondenterna har de i och 

med att de är så pass många under de digitala fikastunderna valt att dela upp sig i mindre 

grupper. Detta för att det enligt respondenterna är väldigt svårt att diskutera med 12 personer i 

samma grupp. Traineernas beskrivna fikastunder har förekommit internt, i traineegruppen, 

men några digitala fikastunder med kollegor på avdelningarna har däremot inte förekommit. 

På frågan om varför så svarar Malin: 
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(…) det hade man säkert kunnat ha med sina vanliga kollegor också, men de 

känner väl varandra så bra redan så att man, de inte, och lever väl ett annat liv 

än vad vi lite yngre gör, om man säger så *skrattar till*. 

Som beskrivits ovan har alltså digitala fikastunder förekommit i alla respondenternas 

introduktioner. Dess samtalsämnen har dock varierat, från att vara mestadels jobbrelaterade på 

SA, övervägande mer personliga på Teknikbolaget, till att vara i princip helt fria från 

arbetsrelaterade ämnen i traineegruppen. Intresset för att delta i de mer jobbrelaterade 

fikastunderna på SA visade sig vara svagt medan samtliga respondenter från traineegruppen 

såg de digitala fikastunderna som något mycket positivt. Utifrån Granovetters (i Reinders, 

2011) nätverksteori är svaga band ytliga och bygger på mer avlägsna relationer. Denna typ av 

kontaktnät fungerar bra för att nå ut till många och sprida information, vilket man under SA:s 

digitala fikastunder troligen kan ha lyckats bra med. För att däremot kunna knyta starkare 

band behöver man ha en nära interaktion och skapa tillit till en individ vilket kräver ett mer 

intimt samtal av mer personlig karaktär. Denna typ av samtal kanske kan tänkas ha uppstått i 

Douglas mer personliga fikastunder med kollegorna, men kanske tydligast i de mindre 

grupperna på traineernas fikastunder. 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att introduktionernas upplägg samt hur väl 

förankrade de är i den faktiska verksamheten är av avgörande betydelse för hur nyanställda tar 

till sig av den information som förmedlas. Relationsskapande verkar underlättas av att 

anställda träffas i verkligheten på en fysisk plats. Studien visar även att det finns digitala 

substitut för fysiska möten men att dessa enligt respondenterna inte i tillräckligt hög grad 

lyckas fylla funktionen av spontana fysiska möten. 
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Slutdiskussion 

I detta avsnitts första del redovisas svaret på studiens frågeställning. I nästa del lyfts de mer 

generella reflektioner som gjorts gällande studiens resultat. Avslutningsvis diskuteras vilka 

slutsatser som kan dras av studien samt vilken betydelse den kan ha för tillämpning eller 

vidare forskning. 

Studiens syfte är att skapa en ökad förståelse för hur avsaknaden av en fysisk arbetsplats kan 

tänkas påverka socialiseringen av nyanställda och har undersökt hur arbetstagare som anställts 

under perioden då Covid-19-restriktionerna gällt har upplevt den introduktion de fått i den 

organisation de anställts av samt hur de upplevt sina möjligheter att nätverka och knyta 

sociala band till sina kollegor under den första tiden i organisationen. Studiens frågeställning 

lyder: Hur har arbetstagare som nyanställts under Covid-19 pandemin upplevt den 

introduktion de fått samt de möjligheter till relationsskapande de haft under sin första tid i 

organisationen? 

Samtliga respondenter har genomgått någon form av kollektiv introduktion. Respondenterna 

på SA samt Douglas på Teknikbolaget har genomgått sina introduktioner på distans medan 

traineerna på Teknikbolaget fått sin introduktion delvis på distans, delvis på en fysisk plats. 

Respondenterna verkar dela uppfattningen att den digitala introduktionen de fått varit 

informativ och heltäckande men saknat koppling till den ”riktiga” verksamheten. Likt vad 

Van Maanen beskriver som en formell introduktion har denna del av respondenternas 

introduktion hållits isolerad från den verkliga arbetsplatsen vilket enligt teorin skulle medföra 

att den nyanställde hålls borta från övriga medlemmar av organisationen, vilket därmed 

försvårar socialiseringsprocessen. De respondenter som fått sin introduktion delvis digitalt, 

delvis på plats, är mycket positivt inställda till den delen av introduktionen som genomförts på 

en fysisk plats då de sett den som ett viktigt komplement till den digitala introduktionen. 

Sammantaget visar resultatet att samtliga respondenter uppger sig vara nöjda med den 

introduktion de fått men delar uppfattningen om att det är bättre att genomgå en introduktion 

på plats än på distans. De visar dock alla på stor förståelse för att introduktionernas upplägg 

varit tvungna att ändras utifrån rådande omständigheter. 

Utifrån den anställdes handlingsutrymme under introduktionen lyfts vikten i att företaget låter 

sina anställda ha den friheten i att söka information hur man kan, bör och ska agera i 

företaget. Friheten bidrar till att de anställda vågar söka sig efter information på egen hand 
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och möjligheten till att fråga övriga i företaget vidgas. På så sätt ökar möjligheten till 

relationsskapande inom företaget eftersom de anställda ges möjligheten att handla fritt runt 

om i företaget och möjligheten att få en vägledning av de anställda i företaget ökar. 

Tillgången till handledare under introduktionen har bland respondenterna visat sig vara 

bristfällig. Några av respondenterna har haft tillgång till handledare men har då beskrivit 

handledarens funktion som någon att be om hjälp med att hitta information samt bolla tankar 

med. En handledare eller mentor i den bemärkelse Korte & Lin (2012) beskriver som “en nära 

kontaktperson som fungerar som en ingång till gemenskapen” verkar dock inte förekommit. 

Om detta beror på handledaren som sådan eller att det är svårt att viga in någon i en 

gemenskap på distans är dock svårt att uttala sig om. Att döma av respondenternas upplevelse 

av relationsskapande på distans kan man dock tänka sig att svårigheterna med det digitala 

relationsskapandet troligtvis är den avgörande faktorn. 

Att bygga relationer med sina kollegor samt bli en del av gemenskapen verkar av studiens 

resultat att döma vara svårt på distans. Korte & Lin (2012) menar att man för att bli en del i ett 

gemensamt “vi” behöver anamma gruppens gemensamma gruppidentitet och skapa en 

förståelse för den kollektiva samsynen som ofta råder i en organisation. Respondenterna 

upplever sig vara en del i ett gemensamt “vi” i mindre grupper med personer de träffat rent 

fysiskt men inte i den större organisationen. Detta indikerar att socialisering samspelar med 

den fysiska arbetsplatsen och de mer personliga mötena som där uppstår kollegor emellan. 

Att skapa ett gemensamt vi syftar inte bara till att bygga eller fördjupa relationer rent socialt 

utan är även avgörande vid överförandet av både explicit och implicit kunskap. Om 

relationsbyggandet försvåras innebär det troligtvis att även spridningen av tyst kunskap 

minskar vilket kan få konsekvenser för hela verksamheten. Det verkar vara vid spontana 

tillfällen som då kollegor knackar varandra på axeln för att ställa en fråga, tar en snabb kaffe 

ihop eller springer på varandra vid kopiatorn som mycket kommunikationsutbyte sker. Dessa 

situationer upplevs troligtvis som lättsammare än att boka in ett teams-möte med en kollega 

för att ställa en fråga. Frånvaron av en fysisk arbetsplats kan därför få konsekvenser för både 

relationsskapande och i förlängningen även för verksamheten i stort. 

Fysiska och spontana möten lyfts av respondenterna som avgörande för att kunna skapa 

relationer med sina kollegor vilket stämmer överens med Bauer & Erdogans (2011) teori om 

att nyanställda skapar relationer med sina kollegor genom att hitta tillfällen för konversation. 
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Respondenterna upplever att de saknar dessa tillfällen för konversation trots att de alla deltagit 

vid digitala konversationstillfällen. Detta indikerar att dessa substitut av respondenterna 

upplevs som bristfälliga. Digitala fikan är ett exempel på en aktivitet vars syfte är att ersätta 

ett vad som ovan benämnts ett spontant konversationstillfälle och respondenternas upplevelse 

av dessa skiljer sig åt. Respondenterna som ställer sig positiva till dem upplever att de 

fungerar bra som ersättning för fikan som sker i verkligheten medan de som ställer sig 

negativa till dem inte anser att de med tillräcklig tillfredsställelse efterliknar ett fysiskt fika. 

Då flera av respondenterna snarare upplever fikastunderna som digitala möten väljer de att 

inte delta i dem då de redan har väldigt mötestäta scheman och känner ett behov av att ta en 

paus från datorn då tillfälle ges. Av respondenterna var det de tre traineerna som ställde sig 

mest positiva till digitala fikan. De var även yngre än de övriga respondenterna. Deras 

inställning till digitala aktiviteter kan såsom redovisats i studiens resultat ha att göra med dess 

upplägg men skulle även kunna tänkas vara en generationsfråga. Yngre personer har ofta en 

större vana vid digitala medier och kanske även större erfarenhet av att umgås på detta sätt. 

Möjligen skulle det kunna medföra att de känner sig mer bekväma i de digitala mötena och 

upplever dem som naturligare än vad de något äldre personerna gör. 

Denna studie har fokuserat på respondenternas upplevelse av den introduktion de fått samt de 

möjligheter till relationsskapande de haft. Främst har den belyst hur introduktionen varit 

upplagd, individens eget handlande samt på vilket sätt individen interagerat med kollegor. 

Studien hade kunnat anta ett mer psykologiskt perspektiv och studerat exempelvis hur 

individernas personlighet spelat in i hur de agerat i och upplevt den introduktion de fått. Det 

finns psykologiska teorier som behandlar just detta men dessa har för denna studie valts bort. 

En aspekt att ta vidare för fortsatta studier på ämnet är att belysa de arbetstagare som redan 

har befunnit sig på arbetsplatsen och blivit anställda innan Covid-19. För att fånga upp deras 

upplevelser om den förändring som har drabbat de anställda från tiden innan till hur det är 

under pågående omständigheter i och med pandemi. Ytterligare hade en jämförande studie 

mellan de arbetstagare som har introducerats helt på en fysisk arbetsplats respektive 

introducerats helt på distans intressant att undersöka. För kunna se skillnader och likheter på 

hur den egna upplevelsen har påverkat den arbetstagaren som har introducerats fysiskt 

respektive digitalt ur de två olika perspektiven. 

Pandemi eller inte så är digitala introduktioner något vi troligtvis kommer att se betydligt mer 

av framöver på grund av den teknologiska utvecklingen samt att allt mer arbete sker på 
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distans. Det blir då viktigt att en utveckling sker även vad gäller utformning av introduktioner 

på distans. Nya metoder behöver hittas för att det viktiga relationsskapandet individer emellan 

ska bli möjligt att genomföra även utan rent fysiska möten. Frågan är dock om detta är 

möjligt? Går fysiska möten överhuvudtaget att översätta till ett digitalt format? 
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Bilaga 1: intervjuguide 

Om respondenten: 

Vill du berätta lite om dig själv? Vem är du? 

Vill du beskriva vad du har för titel och vad du gör på ditt jobb? 

• Vilket företag arbetar du på? 

• Vad har du för utbildning? 

Vad har du tidigare jobbat med? 

• Var det inom samma område/ med samma arbetsuppgifter som ditt nuvarande arbete? 

Socialisering/ introduktion 

När började du på det nya företaget/i den nya organisationen? 

Vad fick du för introduktion till den nya organisationen? 

• Vad bestod introduktionen av? 

• Formell / informell? Gemensam/individuell? 

Beskriv dina första veckor på företaget/i organisationen 

• Hur gick du tillväga för att få information om företaget? 

• Vilka var de första personerna du fick kontakt med? Hur? 

• Hur var det första mötet med arbetsgivaren? 

• Hur var det första mötet med kollegor? 

• Har du blivit tilldelad någon handledare? Vilken funktion har handledaren fyllt för 

dig? 

Företagskultur 

Hur skulle du beskriva företagskulturen/organisationskulturen på din arbetsplats? 

Känner du att du blivit en del av företaget? 
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Sociala relationer 

Berätta om ditt första möte med dina nya kollegor 

Hur ser dina relationer med dina kollegor ut idag? 

Har du någon kontakt med dina kollegor utöver formella möten? 

Har ni haft några gemensamma aktiviteter tillsammans? 

• Vilka? 

Tar du spontant kontakt med andra? 

Tar kollegor kontakt med dig? Hur? Angående vad? 

 Hur upplever du att det har varit att bygga relationer med kollegor på distans? 

Utvärdering av introduktionen 

Vad tyckte du fungerade bra under din introduktion? 

Vad fokuserade du mest på under introduktionen? 

Vad var svårast? 

Vad tycker du kunde gjorts bättre? 

Covid -19 

Tror du att introduktionen sett annorlunda ut om den skett före pandemin? 

Tror du att din arbetssituation idag sett annorlunda ut om Covid-19 pandemin inte brutit ut? 

Vad upplever du är den största skillnaden mellan att arbeta på en fysisk arbetsplats jämfört 

med på distans? 

Avslutningsvis: 

Har du något mer du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2: Deklarering av arbetsinsats 

Följande deklarering fylls i av er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att 

gemensamt klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för var och 

en av uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats. 

Deklareringen placeras sedan som bilaga i uppsatsen. 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning):  

Författare 1: 70% Författare 2: 30% 

Teori och tidigare forskning: Författare 1: 30 % Författare 2: 70 % 

Metodkapitel: Författare 1: 80 % Författare 2: 20 % 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, transkribering) 

Författare 1: 80% Författare 2: 20% 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat:  

Författare 1: 30 % Författare 2: 70% 

Diskussionskapitel: Författare 1: 30 % Författare 2:  70 % 

Bilagor: Författare 1:  50 % Författare 2: 50 % 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur: Författare 1: 50% Författare 2: 50 % 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen): Författare 1: 50 % 

Författare 2: 50 % 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen): Författare 1: 50 % 

Författare 2: 50 % 

 

Ort, Datum: Uppsala, 2021-01-14 

Författare 1: Elvira Björebäck 

Författare 2: Sally Peacock Lörelius 


