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Sammanfattning 

Världen har de senaste decennierna blivit alltmer globaliserad, och både arbetsgivare och 

arbetstagare kan på grund av detta söka sig utanför sina landsgränser när det gäller att hitta ett 

passande jobb. Forskning har beskrivit hur viktig introduktionsprocessen är för att en nyanställd 

på ett effektivt sätt ska bli en produktiv del av verksamheten. Syftet med denna uppsats var att 

undersöka hur lärare på en svensk utlandsskola upplevde sin introduktion och hur den 

påverkade deras fortsatta anställning. Studien utfördes genom semistrukturerade intervjuer av 

åtta lärare på den utvalda skolan. Intervjusvaren analyserades, tolkades och beskrevs sedan 

utifrån fyra teman. Analysens utgångspunkt var Bauers 4C-modell samt Billetts teori om 

individens engagemang och givna möjligheter på en arbetsplats. Resultatet visade att lärarnas 

upplevelse av introduktionen i många fall var samstämmig men även hade vissa variationer. 

Dessa variationer gällde bland annat önskemål kring utomorganisatoriskt stöd, och lärarnas 

uppfattning vad gällde introduktion under avvikande perioder. Samstämmigheten kunde ses i 

den bild lärarna gav av skolans stödfunktioner som alltid uppfattades som närvarande och 

tillgängliga vid behov. Vidare kunde studiens resultat visa att de lärare som upplevt sin 

introduktion som bra också var mer positiva till sin fortsatta anställning på skolan. Slutligen 

kunde studien påvisa vikten av ett stödjande arbetsklimat och att organisatorisk stöttning skulle 

kunna vara viktigare än andra formella introduktionsaktiviteter. Denna uppsats skulle i framtida 

forskning kunna användas som en plattform för att bygga vidare på forskning inom 

introduktioner vid utlandsrektyrering.  
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Abstract 

During the last decades the world has become more and more globalized. Employers as well as 

employees have more possibilities than ever to apply for jobs outside the borders of their home 

countries. Current research in the field of onboarding shows how important an efficient 

onboarding process is to make sure a new employee contributes to the company’s productivity. 

The purpose of this thesis was to research how teachers at a Swedish school abroad experienced 

their onboarding process and how it affected their further situation at the workplace. The study 

was conducted through semi-structured interviews by eight of the teachers at the chosen school. 

The analysis was based on the foundation of Bauer’s 4C model and Billett’s theory about 

individual engagement and workplace affordance. The results showed conclusive experiences 

amongst the teachers, but also some variations. These variations concerned wishes regarding 

non-work-related support and their apprehension of the introduction during irregular periods. 

The teachers gave a consistent picture of the functions of the school’s support systems which 

they always found present and available. Moreover, the results showed that the teachers who 

had a positive experience of their introduction process also were more prone to continue 

working at the school. Lastly, the study showed the importance of a supportive work climate 

and that it can be even more important than other formal onboarding activities. This thesis could 

be used as a foundation for future research in the field of introduction processes in recruitments 

abroad.  

 

Keywords: induction, onboarding, teachers, recruitment abroad  

  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning 1 

1.1 Syfte och frågeställningar 2 

1.2 Pedagogisk relevans 2 

2. Bakgrund 3 
2.1 Svenska skolan 3 

2.2 Introduktionsbegreppet 4 

3. Disposition 4 
4. Tidigare forskning 5 

4.1 Sökprocess 5 

4.2 Framgångsfaktorer 6 

4.3 Sociala värden 9 

4.4 Kognitivt perspektiv 11 

4.5 Sammanfattning 13 

5. Teori 13 

5.1 Modellorienterad teori 14 

5.2 Den växelverkande effekten 15 

5.3 Tillämpning av teori 16 

6. Metod 17 
6.1 Metodansats och avgränsning 17 

6.2 Datainsamlingsmetod 18 

6.3 Urval och material 19 

6.4 Analysmetod 19 

6.5 Etik 20 

6.6 Metoddiskussion 21 

7. Analys 24 

7.1 En homogen syn, en heterogen upplevelse 25 

7.2 Praktikaliteter 28 

7.3 Gemenskap 31 

7.4 Önskan 33 

7.5 Sammanfattning av resultat 35 

8. Diskussion 36 
9. Slutsats 38 
Referenslista 39 

Bilaga 1 44 
Bilaga 2 46 

 

 



1 

 

1. Inledning 

Samhället är i ständig förändring - något som vi verkligen har blivit påminda om de senaste 

åren till exempel genom pandemier och krig, men även genom en ökad globalisering samt 

internets möjliggörande av en mer flexibel arbetsplats. Denna samhällsförändring är något som 

påverkar arbetsmarknaden på liknande sätt, arbetsmarknaden idag är inte lika statisk som den 

en gång var. I en artikel från SVT (2018) ses det att den svenska arbetstagaren i snitt stannar på 

en och samma arbetsplats i mindre än fem år. Det kan tyda på att arbetstagaren i många fall har 

ändrat uppfattning om sin arbetsroll och engagemang mot företaget hen jobbar åt – förut sågs 

det mer eftersträvansvärt att stanna på en och samma arbetsplats och få den eftertraktade 

guldklockan, medan idag så är betydelsen av ett rikt CV och att arbeta på en attraktiv arbetsplats 

större. Attraktionen till arbetet kan ses ifrån flera olika perspektiv; hög lön, flexibla arbetstider 

och arbetsplatser, unika och självförverkligande arbetsuppgifter och olika former av förmåner 

(Almega, 2018). Denna strävan efter att förnyas och utvecklas innebär att arbetstagare i högre 

utsträckning söker efter nya möjligheter vilket leder till en mer dynamisk arbetsmarknad än 

någonsin tidigare, där nya arbetstillfällen återfinns både nationellt och internationellt. 

Arbetsmarknadens nu mer dynamiska hållning kan även ses från ett organisatoriskt perspektiv, 

en rörlig och internationell sådan kan ge företag flera fördelar. Med en internationell arbetskraft 

kan företag lättare vidga sina vyer och expandera sin marknad internationellt, förebygga och 

hantera kulturella missförstånd mer effektivt, visa att de främjar inkludering och mångfald och 

utnyttja den kompetens och arbetskraft som finns utanför det egna landets gränser (G-P, 2022).  

Den internationella arbetsmarknaden är på framfart och globaliseringen ser, i många avseenden, 

ut att fortsätta öka (Helsingborg stad, 2022). Arbetstagare som byter arbete inom sitt lands 

gränser har ofta någon form av förankring i sin tillvaro; det kan vara språket, lagar och normer, 

intressen, eller släkt och vänner. Arbetstagare som byter jobb internationellt mister ofta dessa 

faktorer och dess enda förankring i det nya landet blir då dess arbetsplats. För att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för individen att bli effektiv på arbetsplatsen krävs att denne 

introduceras till sina uppgifter och tidigt börjar skapa en förståelse för vad arbetet innebär. 

Därmed kan introduktionen bli ännu viktigare i dessa organisationer för att underlätta för den 

nya arbetstagaren.  

Rörligheten återspeglas i de flesta yrkesgrupper på den svenska arbetsmarknaden och visar på 

vikten av en ordentlig introduktionsprocess för att hålla kvar de nyanställda på en arbetsplats. 
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En grupp vars arbetssituation diskuteras mycket i media är lärare. Många nyblivna lärare kastas 

direkt in i en yrkesvardag där de går från att utbildas till att bli utbildare, de lämnas ensamma i 

sin yrkesroll och har sällan någon att fråga om råd (Lovén, 2012). Den utmanande 

arbetssituationen leder till att runt 20% av nyutexaminerade lärare lämnar yrket redan det första 

året (Sievers, 2016).  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att få ökad förståelse för lärarnas upplevelser av 

introduktionsprocessen vid en svensk utlandsskola och dess betydelse för lärarnas fortsatta 

anställning. 

Detta mynnar ut i följande frågeställningar:  

1. Hur beskriver lärare på en svensk utlandsskola sin introduktionsprocess?  

2. Hur upplever lärare på en svensk utlandsskola denna process? 

3. Hur upplever lärare på en svensk utlandsskola att introduktionen kan utvecklas?  

 

1.2 Pedagogisk relevans 

Enligt den pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet är pedagogik den vetenskap som 

utvecklar förståelsen och kunskaper kring de processer som formar och förändrar människor i 

olika sammanhang, till exempel arbetsliv och utbildning. Det inkluderar även olika aktiviteter 

som skapar förutsättningar för denna förändring och formandet av individer. Dessa pedagogiska 

aktiviteter kan genomföras både på individnivå, gruppnivå och organisatorisk nivå.  

 

När pedagogisk personal introduceras på en arbetsplats kommer de att uppleva olika typer av 

pedagogiska processer som avser att göra den nyanställda till en del av gemenskapen på 

arbetsplatsen och för att den nyanställda ska bli mer bekväm i sin yrkesroll, genom att 

exempelvis informeras kring arbetsplatsens rutiner, system och kultur. I denna studie riktar sig 

frågeställningarna till lärare och deras upplevelse av att genomgå en pedagogisk process – 

introduktionen – samtidigt som de själva också utför pedagogiska processer gentemot andra.  

Denna studies pedagogiska relevans kan dels ses i hur organisationen använder 

introduktionsprocessen för att introducera en nyanställd, dels i hur individen upplever den 

utifrån sin egen uppfattning av vad en introduktion bör innehålla och hur de tycker att 

introduktionen varit behjälplig i deras fortsatta arbete.  
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2. Bakgrund 

En mer globaliserad arbetsmarknad skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för såväl 

enskilda individer som för företag. Rörligheten kan dock även påverka företagen i motsatt 

riktning – att individer rör sig mer på arbetsmarknaden innebär också att företagen måste hitta 

nya medarbetare för att ersätta de som säger upp sig. Rekryteringsprocessen i företag kan bli en 

kostsam sådan, i en rapport från tjänstemannafackförbundet Vision (2015) slutade 

nyrekrytering av en kommunal tjänsteman på 542 700 kr. Om personens förväntningar på 

företaget inte motsvarar ens egna, kan det bli så att den söker sig vidare, och denna kostnad har 

varit helt i onödan. Att också ta i beaktning är att många nyanställningar upphör eller avslutas 

redan de första månaderna (Schwantes, 2019), vilket gör att detta blir ett verkligt problem för 

många företag. Ett sätt för organisationer att motverka detta är att ha en gedigen introduktion 

för nyanställda. Introduktionen hjälper alltså nyanställda att lättare hitta sin plats i 

organisationen, förstå vad organisationen förväntar sig av denne och vad den nyanställda kan 

förvänta sig av företaget, detta har också visat sig vara faktorer för att skapa ett högre 

engagemang hos anställda (Apollotechnical, 2022). Ett större engagemang hos anställda har 

även visat sig vara positivt korrelerande med flera framgångsfaktorer för organisationer 

(Sorenson, 2013). Det har också visat sig att engagerade anställda mer sällan byter jobb jämfört 

med de som inte är det (Harter, 2022). 

2.1 Svenska skolan 

En organisation som verkar globalt är Svenska skolan. I samband med att människor byter land 

för att jobba är det inte ovanligt att de tar med sig familjen. Då det råder skolplikt i Sverige är 

barn som är folkbokförda i Sverige tvungna att gå i skolan, även om familjen flyttar utomlands. 

Svenska skolan möjliggör att barn kan fortsätta sin skolgång under familjens utlandsvistelse, 

samtidigt som barnen följer den svenska läroplanen. Vill familjen dessutom ha möjlighet att 

flytta tillbaka till Sverige är det en praktisk lösning på en temporär utlandsvistelse att låta barnen 

gå på en svensk skola utomlands, dessutom kan det också ge barnen en möjlighet att vid 

framtida val av högre utbildning kunna välja att studera vid något av de svenska lärosätena. De 

svenska utlandsskolorna finns oftast etablerade på platser där den svenska staten vill uppmuntra 

och underlätta för svensk personal att arbeta, till exempel i Bryssel med närhet till EU, eller i 

London eller Berlin där många svenska tjänstepersoner arbetar. Det finns också utlandsskolor 

på platser där många svenskar tillbringar sin tid i längre perioder, till exempel i Thailand eller 

i Spanien. För att säkerställa att utbildningen håller rätt nivå och kan bedrivas enligt den svenska 

läroplanen måste lärare med rätt behörighet rekryteras. Eftersom lärarutbildningen är specifikt 
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kopplad till det svenska utbildningsväsendet kommer den största delen av arbetskraften alltså 

att finnas i Sverige (Skolverket, 2022). 

2.2 Introduktionsbegreppet 

Introduktionsbegreppet ses i denna uppsats som den process som anser att underlätta 

övergången till nya arbetsuppgifter, nya kollegor och en ny arbetsmiljö (Granberg, 2011). 

Introduktionens syfte är att underlätta för den nyanställda i ett läge där mycket är nytt och ovant, 

och att skapa en positiv attityd hos denna som i sin tur kan bidra till ett fördelaktigt arbetsklimat 

(Armstrong, 2009). Introduktionsprocessen beskrivs av Lindelöw (2016) som en omfattande 

och långvarig process som återses på flera olika nivåer utifrån både personliga och formella 

aspekter. De personliga handlar om relationsskapande aktiviteter och de formella konkretiserar 

de praktiska förutsättningarna som krävs för att klara av jobbet på ett effektivt sätt. I denna 

studie kommer också begreppet onboarding att användas. Det som skiljer begreppen 

onboarding och introduktion åt är enligt forskningen generellt diffust. Vissa beskriver 

introduktionen som en mer formell och strukturerad process som ges till alla nyanställda medan 

onboarding är mer anpassat till en särskild roll. Andra beskriver onboarding som ett låneord 

från engelska och likställer introduktion med onboarding. I denna studie kommer introduktion 

och onboarding att likställas. 

3. Disposition 

I studiens inledande kapitel kommer vikten av en effektiv introduktionsprocess på en global, 

och allt med rörlig arbetsmarknad, att beskrivas, samt vad lärare har för roll i denna 

undersökning. Detta kommer i sin tur koncentreras till studiens syfte och dess tre 

frågeställningar. I det andra kapitlet ges en mer utförlig bakgrund om varför introduktioner är 

viktigt för organisationer och dess nyanställda på denna rörliga arbetsmarknad. I samma kapitel 

ges också en övergripande beskrivning av studiens valda organisation. I kapitel fyra skildras 

det aktuella forskningsläget på området introduktion, både ur ett generellt och ett mer specifikt 

perspektiv och sammanfattas sedan utifrån tre teman. Kapitel fem belyser de två teoretiska 

ramverk som denna studie använder sig av. I nästkommande kapitel synliggörs studiens 

metodologiska tillvägagångssätt, vilket följs av det etiska förhållningssätt studien lutar sig mot. 

Avsnittet avslutats med en metoddiskussion. I kapitel sju analyseras det empiriska materialet. 

Analysen är tematiskt uppbyggd och utgår ifrån fyra teman. Inom varje tema presenteras först 

resultatet som sedan följs av analysen utifrån valda teoretiska ramverk. En avslutande 

sammanfattning ges och besvarar studiens frågeställningar samt skildrar sammanfattningen 
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utifrån valda teorier. I kapitel åtta diskuteras analysens resultat med den tidigare forskningen 

som utgångspunkt. Likväl förs en diskussion om vad som har kunnat påverka studiens utfall. 

Kapitlet avslutas med att beskriva studiens bidrag till forskningen och ger förslag på framtida 

forskningsfrågor. Slutligen avslutas studien genom att återkoppla till det inledande kapitlet och 

sammanfatta vad denna studie kommit fram till. 

4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer den tidigare forskningen inom studiens område att struktureras upp 

genom ett antal teman. Detta görs för att ge en mer överskådlig bild av den valda litteraturens 

kärna (Oliver, 2012). Under bearbetningen av valda artiklar kunde flera gemensamma områden 

synliggöras. Vid en analys av tidigare forskning framgick det att tre områden var mer 

framstående än andra, och därmed blev valda teman: 

• Framgångsfaktorer – Vilka aktiviteter som forskningen har funnit effektiva i 

introduktionsprocessen. 

• Det sociala värdet – Vikten av medarbetares involvering under introduktionen.  

• Kognitivt perspektiv – De nyanställdas upplevelser och uppfattning.   

 

4.1 Sökprocess  

Tillvägagångssättet för att finna relevanta forskningsartiklar delades upp i två steg. Först 

granskades kandidat- och masteruppsatser inom områdena introduktion och onboarding, av 

dessa kunde flertalet artiklar återfinnas. Vidare användes Uppsala universitets biblioteks online-

söktjänst som primär sökmotor, med motivation av studiens omfattning och det betydande 

antalet artiklar som hittades i föregående moment togs beslut att inte söka i andra databaser. I 

linje med studiens syfte och frågeställning utformades flertalet söktermer till exempel; 

introduktion, onboarding, induktion, lärare, nyanställda, organisationssocialisation. För att inte 

begränsas till en nations samlade forskningsområde kan sökningar även översättas till andra 

språk (Bryman, 2018), i denna studie översattes sökorden även till engelska. Alla artiklar som 

används i denna studie kvalitetssäkrades genom att endast välja sådana som blivit peer 

reviewed, alltså blivit kritiskt granskade och godkända av redaktörer och andra forskare (Oliver, 

2012).  

 

Sökprocessen genomfördes i två delar, fokus i första delen låg på hur onboardingprocesser var 

utformade och upplevdes från ett mer generellt perspektiv, i denna grupp var olika 
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yrkeskategorier involverade. I nästa del skiftades fokus till lärares introduktionsprocess och 

deras upplevelse av den. Detta tillvägagångssätt valdes dels för att få en bredare förståelse av 

onboardingprocessen hos vuxna, dels för att få en djupare förståelse av lärares 

introduktionsprocess samt hur och varför den kan skilja sig från andra yrkesgruppers. I båda 

delarna av sökprocessen återfanns såväl kvantitativa som kvalitativa studier vilket visar på att 

det finns en bredd i forskningsunderlaget.  

 

4.2 Framgångsfaktorer 

Som beskrivits i inledningen är arbetsmarknaden mer rörlig idag än någonsin, en möjlig faktor 

till detta kan vara den oerhört snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik 

som har skett de senaste decennierna. I Shufutinsky och Coxs (2019) kvalitativa studie var 

målet att undersöka två perspektiv av unga amerikaners upplevelser av onboardingprocessen 

vid nyanställningar. Studien utfördes med hjälp av ett frågeformulär som skickades till en 

organisation inom hälso- och sjukvårdsbranschen i USA, och som sedan distribuerade den till 

sina medlemmar. Frågornas huvudsakliga  avsikt var att dels belysa vad individernas 

erfarenheter av tidigare eller nuvarande arbetsintroduktioner var, dels undersöka vad som 

önskas i framtida introduktioner. Utifrån svaren såg Shufutinsky och Cox (2019)  att en 

majoritet av deltagarna var missnöjda med introduktionsprocessen. Brister kunde utläsas över 

hela spektrumet – brist på information, snäva tidsramar och otydliga ledarroller, detta 

poängterade många var skälen att de gick i tankarna att byta jobb redan från början. Vidare 

kunde sju definierbara faktorer ses som mer önskvärda i en introduktionsprocess; 1) Ett 

effektivt ”pre-boarding program”, 2) En strukturerad och tidsplanerad onboardingprocess, 3) 

En mer tydlig och transparent informationsdelning, kring allt från företagskultur och lathundar 

till ansvarsfördelningar, 4) Rutin och direktmässiga kommunikationskanaler med överordnade 

för att säkerställa arbetsprestationer, 5) Distinkta karriärplaner, 6) Implementering och 

användande av ny teknik, 7) Utarbetade och tydliga CSR och miljöstrategier.  

 

Rollag, Parise och Cross (2005) har undersökt anledningar till att företag ändå använder sig av 

en snabb onboardingprocess, trots att ovanstående forskning kunde visa på att många upplevde 

en sådan som bristfällig. I en sammanfattande artikel beskriver de ett långvarigt 

forskningsprojekt i över 80 olika företag. Empirin hämtades dels från intervjuer i hela den 

organisatoriska hierarkin, dels från analyser av olika sociala nätverk som fanns i de olika 

organisationerna. Rollag et al. (2005) skildrade i resultatet hur de olika företagen jobbade med 
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snabba onboardingprocessen på mer eller mindre framgångsrika sätt. Att organisationer 

möjliggjorde och främjade relationsskapande mellan nyanställda och organisationen tenderade 

att vara en faktor för den nyanställdas trivsel och engagemang på arbetsplatsen, genom det 

sociala nätverket blev det lättare att veta var och vem som skulle tillfrågas om problem uppstod. 

I motsats till ovan beskrivna relationsskapande såg Rollag et al. (2005) att majoriteten av 

företagen använde sig av mindre framgångsrika strategier – en form av informationsöverflöd 

där den nyanställda överöstes med information för att sedan i tron att hen själv skulle veta vart 

informationen fanns för lösa uppgiften. Gemensamt för företagen som matade sina nyanställda 

fulla med information var att deras uppfattning om vad som drev en lyckad, snabb 

onboardingprocess, var felaktig. Rollag et al. (2005) exemplifierade detta genom att beskriva 

dessa fem ”myter” som företagen trodde på: 

1. De bästa nykomlingarna kan klara sig själva. 

2. En massiv informationsdump tillåter nykomlingar att få det de behöver. 

3. Översiktliga introduktioner är allt som behövs. 

4. De första uppdragen ska vara små, kompakta och snabba. 

5. Mentorer är bäst för att få nykomlingar integrerade.  

I stället för detta informationsöverflöde, där den nyanställda lämnas på egen hand, menar de att 

organisationer bör satsa på ett mer relationsbaserat onboardingprogram, att organisationer i 

stället för att utgå ifrån vad den nyanställda har behov av att veta bör utgå ifrån vem på 

arbetsplatsen som är av relevans för den nyanställda att lära känna (Rollag et al. 2005). 

 

Att introduktionsprocesser kan ta lång tid och är något som organisationer bör ta i beaktning 

när de utformar dessa påvisade Anglin, Sanchez, Butterfield, Rana, Everett (2021) i sin 

kvalitativa intervjustudie med personer som utformar onboardingprogram för personal inom 

vårdsektorn. I flertalet intervjuer belystes att nyanställda kunde ta upp till två år innan de gick 

på full produktivitet. Vetskapen om detta ledde till att flera av processerna, så som 

mentorsrelationer och formella utbildningsaktiviteter, också sträckte sig över samma period. 

Vidare ledde vetskapen om det även till att de personer som agerade som mentorer för de 

nyanställda fick extra tid till sitt mentorsuppdrag, det kunde bland annat handla om att de fick 

luft i schemat vissa timmar för att stödja den nya. En annan åtgärd var att fler timmar lades in i 

schemat så att den nyanställda fick längre tid på sig vid patientbesök. 
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I Algozzine, Gretes, Queen, Cowan-Hathcocks (2007) kvantitativa studie undersöktes lärares 

uppfattning om effektiviteten i introduktionsprocessen och hur detta kunde påverka deras 

fortsatta anställning. Detta gjordes med hjälp av enkätfrågor som besvarades av 451 nya lärare 

i ett amerikanskt skoldistrikt. Med enkätens frågor hade de för avsikt att belysa effektiviteten i 

följande områden; introduktionsprogramsaktiviteter, assistans i den praktiska undervisningen 

och administrationsarbetet och mottagande stöd från skolans personal. Algozzine et al. (2007) 

kom fram till att introduktionsprogramsaktiviteter som var mer individuella, och fokuserade på 

ett särskilt område upplevdes mer effektiva av lärarna än de som hade en mer kollektiv, generell 

och abstrakt karaktär. I Algozzine et als. (2007) studie påvisades en aktivitet som var särskilt 

utstickande när det kom till deltagande av lärare och deras uppfattning om dess effektivitet i 

introduktionsprocessen. Det de såg var att många lärare fick delta i aktiviteter utöver de vanliga 

arbetsuppgifterna, trots att resultatet visade på att det var det som var mest önskvärt att slippa 

för att på ett effektivt sätt kunna introduceras. Andra åtgärder som också visade sig både vanliga 

och effektiva hos lärarna, menar Algozzine et al. (2007), var att få hjälp med att förstå skolans 

policyer och regler, att lokalisera och använda skolans resurser på ett effektivt sätt samt att få 

assistans med tillvägagångssätt att införliva läro- och kursplanen i sina lektioner.  

 

Bickmore och Bickmore (2010) undersökte effektiviteten i introduktionsprogram på två 

amerikanska skolor och såg hur introduktionen kunde bidra till ett mer stödjande arbetsklimat 

där både de professionella och personliga behoven hos den nyanställda möttes. Resultatet från 

studien visade att en majoritet av de som deltog i studien ansåg att introduktionsprogrammet 

var fördelaktig vid deras nyanställning eftersom utsedda mentorer och skolans administration 

stod för att stödja majoriteten av de nya lärarnas personliga behov på arbetsplatsen, där 

mentorernas bidrag var av en känslomässig och stödjande karaktär och administrationens stod 

för att införliva en kompetens och professionalitet hos de nya lärarna. De professionella 

behoven hanterades med hjälp av följande tre faktorer: mentorer, teamöverbryggande 

samarbete och kompetensutvecklingsaktiviteter, där varje faktor bidrog till att uppfylla olika 

delar av behoven. Mentorerna bidrog med expertråd om undervisning och ämnesfrågor, 

teamsamarbetet kunde hjälpa med klassrums- och elevfrågor, och i samband med olika 

aktiviteter utökades kompetenserna bland annat inom undervisningsstrategier, läroplan och 

ledning. Detta ledde till en bättre praktik hos de nyanställda lärarna. Slutligen visade studien att 

ett positivt och stödjande arbetsklimat utgjorde grunden för en plats där de professionella och 

personliga behoven kunde mötas. Många av de tillfrågade ansåg att det primärt var 

administrationens ansvar att utforma och implementera detta på skolan. Bickmore och 
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Bickmore (2010) argumenterade för att denna holistiska syn på introduktionsutformning är att 

föredra, de menar om en faktor skulle vara bristfällig, kan en annan väga upp för denna.  

 

4.3 Sociala värden 

Till skillnad från ovan artiklar som fokuserar mer på själva onboardingprocessen och dess mer 

praktiska karaktär så undersöker Filstad (2004) den mer på djupet och försöker synliggöra hur 

nyanställda socialiseras in i organisationen; hur de går från att vara en ”nykomling” till ”en i 

gänget”. Filstad (2004) hade för avsikt att skildra hur sociala handlingar, till exempel 

observationer av medarbetare och chefer, hade påverkan på nyanställdas lärandeprocesser i 

förhållande till deras organisatoriska socialisation. Det vill säga på vilket sätt förutsättningar 

fanns för att nyanställda skulle kunna bilda relationer med andra på arbetsplatsen, och bli en 

del av gemenskapen. Studien bestod av intervjuer och observationer med nyanställda mäklare 

som pågick 12 – 16 månader. Filstad (2004) såg att framgångsrika, nya mäklare tenderade att 

luta sig mot alla olika delar inom företaget, och såg nytta i att använda alla företagets 

kompetenser för att stärka sin egen och skapa en säregen profil inom företag. I motsats till detta 

såg hon att de som det hade gått sämre för i början av karriären hade tenderat att ha en mer 

passiv inställning till att utnyttja hela företagets kompetens. 

 

Sammanfattningsvis argumenterar Filstad (2004) att nyanställdas nyförvärvade kunskaper är 

ett resultat av delaktighet och interaktion i sociala gemenskaper, och beskriver mer erfarna 

kollegor som den främsta kunskapskällan till nyanställda i företaget. Vidare ger hon förslag på 

aspekter som en organisation bör tänka på vid utformandet av organisatoriska 

socialisationsprocesser:  

1. Nyanställdas personliga egenskaper bör synliggöras.  

2. Vikten av de första veckornas betydelse för den nyanställdas personliga egenskaper i 

det fortsatta arbetet. 

3. Vikten av att involvera flera kollegor i processen att socialisera in den nyanställda. 

Tidigare nämnda studie av Anglin et al. (2021) belyste också vikten av den sociala relationens 

betydelse. Åtskilliga respondenter talade om både kliniska och professionella mentorer till de 

nyanställda – där den kliniska stod för övervakning, råd och samarbete vid patientbesök och 

undersökningar och den professionella stod för stödet vid generella frågor om organisationen 

och verksamheten. Vidare framställer också Anglin et al. (2021) värdet av att blanda 
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nyanställda med olika delar inom organisationen genom olika aktiviteter för att på så sätt få den 

nyanställda att förstå några av arbetsflödena  och i förlängningen förstå hur resurserna kan 

användas på ett effektivt sätt. 

 

Resultatet från tidigare nämnda studie av Algozzines et als. (2007) enkätstudie visade även den 

på betydelsen av de sociala aspekterna. Över 90% av de svarande ansåg att stödet de fick från 

andra lärare var en bidragande faktor till att de kände sig som en del i skolgemenskapen och att 

detta var en faktor som hjälpte dem att hantera de påfrestningar som läraryrket kan ha. Vidare 

såg Algozzine et al. (2007) också att mentorns framtoning och attityd mot de nyanställda 

påverkade uppfattningen om introduktionsprocessen effektivt och positivt. Sammantaget visade 

undersökningen att mer än hälften av de tillfrågade kände att de hade stöd från mentorer, 

administration och andra lärare.  

 

I Hudson, Beutel och Hudsons (2009) kvalitativa studie om lärares introduktionserfarenheter 

under sina första undervisningsår undersöktes åtta lärare som fick svara på samma frågor vid 

fyra olika tillfällen under året. Hudson et al. (2009) kunde utläsa skillnader mellan 

introduktionsprocesserna för lärarna. I slutet av undersökningen var bara en av åtta nöjd med 

sin introduktion. Hudson et al. (2009) återberättar den lärarens introduktion som en välplanerad, 

gemensam och taktisk sådan och tilldelandet av en mentor som var engagerad och där tid 

avsattes både för pedagogiska och praktiska diskussioner. I motsats till detta skildrades till 

exempel introduktioner där en lärare, efter en kortare presentation och en förmiddags 

informationsträff, fick klara sig själv. Vidare sågs ett annat exempel på en skola där det hade 

tillsatts en helt ny organisation och det inte fanns någon ansvarig som höll i introduktionen utan 

läraren fick på så sätt klara sig själv. Sex av åtta lärare blev tilldelade varsin mentor, dock var 

det bara en som var nöjd med sin mentor.  

 

En av de myter som Rollag et al. (2005) belyste i sin kvalitativa studie går det att se tendenser 

av även i Hudsons studie: De bästa nykomlingarna kan klara sig själva. Detta exkluderande 

som beskrivits, kan kopplas till att skolorna hade en övertro på de nyanställdas kompetens och 

därmed ansåg att de inte behövde någon vidare introduktion. Detta lämnade de nyanställda i en 

situation där de i vissa fall inte hade någon att fråga, eller inte vågade be om hjälp då 

förväntningen var att de skulle klara sig på egen hand. Ytterligare en myt som ovan forskning 

problematiserar är: Mentorer är bäst för att få nykomlingar integrerade. Som Hudson et al. 

(2009) uttryckte i sin studie skiftade mentorernas engagemang och personliga egenskaper, 



11 

 

vilket i sin tur påverkade lärarnas uppfattning om introduktionsprocessen. De lärare som får en 

bra mentor ser detta som en framgångsfaktor, medan flera upplever den raka motsatsen.  

 

4.4 Kognitivt perspektiv 

Caldwell och Peters (2018) undersökte i en studie hur de nyanställdas förväntningar på 

organisationen påverkade onboardingprocessen. Relationen mellan organisationen och dess 

medarbetare består i grunden av att arbetstagaren får pengar för sina tjänster – det psykologiska 

kontraktet ramar in de outtalade förväntningarna som finns mellan parterna. 

Anställningsförhållandet till sin natur är ett mellanmänskligt förhållande med djupgående etiska 

implikationer (Caldwell & Peters,  2018). De menade att kontraktet hade en stor påverkan på 

den nyanställdas engagemang och tilltro till företaget. När kontraktet bröts skapades en 

nedåtgångende spiral gällande dessa. Caldwell och Peters (2018) argumenterade bland annat 

för vikten av att organisationer bör se sina anställda som respekterade och unika individer som 

var där för att bidra till företagets framgång, i stället för att se dem som utbytbara brickor. I 

resultatet presenterades faktorer som organisationer kan använda sig av för att ta hänsyn till de 

moraliska aspekter som kan förväntas av den nyanställda. 

  

Många av faktorerna som Caldwell och Peters (2018) fann, kan liknas med de som tidigare 

nämnda studier av Shufutinsky och Cox (2019) och Filstad (2004) kom fram till. En ny aspekt 

av introduktionen som nämndes i Caldwell och Peters (2018) studie var assistans med 

övergångslogistik. Vid byte av företag kan även en bostadsflytt bli aktuell vilket kan sätta extra 

stress på den nyanställda. Genom att underlätta vid utmanande perioder visar organisationen att 

den är engagerad i individens hälsa och att dennes behov av balans mellan arbete och privatliv 

är väsentligt för dennes välmående och alltså av vikt för företaget (Caldwell & Peters,  2018). 

Sammanfattningsvis pekar Caldwell och Peters (2018) studie på att organisationer ofta utformar 

introduktionsprocesser som en process där ett överflöd av information och uppgifter tilldelas 

den anställde. Studien menar att detta inte är ett effektivt sätt att få in den nyanställda i företaget. 

Den överväldigande mängd information som tilldelas en ofta stressad individ är ofta en början 

på en dålig start i företaget. I stället menar Caldwell och Peters (2018) att om organisationer 

försöker möta de nyanställdas förväntningar vid starten av anställningen kan det stärka den 

anställdes egen motivation till att ansluta sig och arbeta för organisationens gemensamma mål 

och framgång, om det psykologiska kontraktet värdesätts och efterföljs kan det i förlängningen 

skapa en långsiktigt profitabel organisation, samtidigt som de anställdas behov efterlevs. 
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Värdet av att organisationen förstår och möter nyanställdas förväntningar vid en nyanställning 

är något som beskrivits ovan som en väsentlig del i utformandet av introduktioner. Att förstå 

att nyanställda ofta går igenom en period av stress, förväntan och krav, och att dessa faktorer 

inte behöver vara explicita från organisationen, utan kan uppstå och frodas i nyanställdas egna 

tankar, som i sin tur kan påverka deras utveckling och prestation. Att döma av resultatet i 

tidigare nämnda studie av Anglin et al. (2021) kunde ses att många vårdkliniker hade tagit detta 

i beaktning och värdesatt detta. Som beskrevs gjorde organisationerna skillnad på kliniska och 

professionella mentorer, syftet med de professionella var i första hand inte att ge en ökad klinisk 

kunskap, utan i stället fungera som en person som skulle hjälpa den nyanställda att formas till 

en förtrogen medlem i organisationen. Genom att på olika sätt stödja och ge uppmuntran i det 

dagliga arbetet, med syftet att öka professionalismen och självförtroendet hos individen.  

 

I en studie problematiserar Becker och Bish (2021) det tidigare forskningsläget. De menar att 

fokus ofta ligger på antingen innehållet i processen eller utförandet av den, och att 

organisationer i stället borde fokusera på det som sker inom den nyanställda när hen ska 

förvärva de sociala och praktiska färdigheter som förväntas av hen vid ingången i en 

organisation. En begräsning som de beskriver är att tidigare forskning ser på individen som ett 

tomt blad utan att ta hänsyn till tidigare kunskap och erfarenheter, vilket Becker och Bish (2021) 

menar kan påverkar onboardingprocessen. Med utgångspunkt i detta föreslår de att en 

effektivare onboarding kan ske om det ses utifrån ett lärandeperspektiv – med fokus på 

avlärningsaspekten. Avlärning definieras som den process som sker för att avlägsna eller 

minska tidigare kunskap och rutiner som skulle kunna vara hinder för nytt lärande (Becker & 

Bish, 2021). Detta synliggörs genom förslag som stärker deras påstående om varför onboarding 

bör ses från ett lärandeperspektiv. Här bör företagen ta hänsyn till såväl de egenskaper som 

organisationen efterfrågade i rekryteringen och även de personliga egenskaper som den 

nyanställda besitter. Beroende på vad för typ av arbetsuppgifter som den nyanställda ska utföra 

kan avlärningsprocessen bli mer eller mindre omfattande, något som är viktigt att ta hänsyn till. 

Becker och Bish (2021) menar också att det bör finnas olika stadier i introduktionsprocessen. 

Detta då det kan ta olika lång tid för ett beteende att avläras, beroende på personens bakgrund. 

Därför anser de att det kan vara positivt att en introduktionsprocess löper över en längre tid, i 

olika stadier. Något som går i linje med tidigare nämnda studie av Anglin et al. (2021).  
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4.5 Sammanfattning 

Ovanstående genomgång hade för avsikt att dels belysa introduktionsprocessen i sin breda 

kontext, dels att skapa en förståelse för lärares introduktion in i yrket. Både generella och mer 

specifika studier visar liknande resultat. Om forskningen får säga sitt, bör en introduktion se ut 

på följande sätt; den ska vara utformad efter individens personliga egenskaper, den bör sträcka 

sig över en längre tid och nyanställda bör sättas in i ett socialt sammanhang redan från början 

då detta har visats främja individens känsla av tillhörighet och gemenskap samt underlätta 

inlärandet av arbetsuppgifterna och förståelse för organisationens verksamhet. Forskningen 

visar också att en nyanställds engagemang gentemot företaget startar redan innan första dagen, 

därför är det viktigt för företag att fråga: vilka förväntningar har den nyanställda på oss, och 

vad kan företaget göra för att möta dessa förväntningar? Om förväntningarna inte införlivas kan 

det leda till besvikelse, förlorad tilltro till företaget samt bristande engagemang. Eftersom 

engagemang har visat sig stå i direkt korrelation till hur långvarig en individ blir på 

arbetsplatsen samt hur produktiv den blir för organisationen är det av stor vikt att säkerställa 

sätt att bibehålla individens motivation.  

 

Forskningen visar även på att organisationer som använder slentrianmässiga och ogenomtänkta 

introduktionsaktiviteter ofta misslyckas med dessa. Till exempel att ett mentorsprogram där 

mentorn inte har getts tid för att utföra sitt mentorsuppdrag, inte har ett engagemang eller inte 

besitter rätt kunskaper för att introducera den nyanställda, kan ha motsatta effekter. Andra 

negativa exempel är företag vars introduktionsprocess går ut på att den nyanställda själv ska 

läsa in sig på information i form att checklistor, lathundar och instruktioner. I dessa fall lämnas 

individen ensam i den känsliga och avgörande introduktionsfasen.  

 

Efter att ha gått igenom tidigare forskning blev det tydligt att det saknas forskning gällande 

introduktionsprocesser vid utlandsrekryteringar, denna studie kan bidra till att minska den 

luckan. 

5. Teori 

Kommande avsnitt har för avsikt att förklara de teorier och begrepp som valts utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Med hjälp av dessa teoretiska verktyg kommer empirin kunna 

beskrivas på ett övergripande och förklarande plan. Denna del kommer vara indelad i två; ett 

modellorienterat avsnitt som har för avsikt att synliggöra ett teoretiskt ramverk för 

introduktionsprocesser. Nästkommande avsnitts intention är att förklara hur lärande på  
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arbetsplatsen kan ses som deltagande i en praktik, där det sker en växelverkande effekt mellan 

organisationens givna möjligheter, nedan kallat ”affordance”, för den anställda och den 

anställdas egen uppfattning av och engagemang i förhållande till dessa möjligheter.  

5.1 Modellorienterad teori 

En del av det teoretiska ramverket för denna studie är utformat av Tayla N. Bauer som är en 

amerikansk professor inom området management. Bauer (2010) börjar på ett övergripande plan 

och beskriver hur en introduktionsprocess kan ses som antingen informell – där den nyanställda 

får lära sig att navigera inom organisationen utan någon direkt utformad plan från 

organisationens håll, eller formell – som då utgår ifrån explicita dokument som beskriver 

procedurer och processer som tillsammans ska underlätta för den nyanställda att komma in i 

företaget, både när det gäller arbetsuppgifter och socialisering med andra kollegor.  

 

Bauer (2010) menar att en introduktionsprocess bör utgå ifrån och innehålla fyra distinkta delar, 

hon kallar dessa ”4 C”. Modellen är utformad på engelska, därför kommer delarna först att 

återges på engelska och sedan översättas till svenska med tillhörande beskrivning av dem. 

Vidare i uppsatsen kommer begreppen att användas på engelska. Delarna i sig är övergripande, 

och syftar på aktiviteter som på något sätt hjälper den nyanställda att komma in på företaget. 

• Compliance (Regelefterlevnad) –  Syftar på att lära de nyanställda företagets 

grundläggande rättsliga och policyrelaterade regler och stadgar. Enligt Bauer (2010) är 

detta den mest fundamentala delen och synliggörs i de flesta organisationer.  

• Clarification (Rollförtydligande) – Att den nyanställda är medveten om sina 

arbetsuppgifter och de förväntningar som följer med arbetsrollen.  

• Culture (Kultur) – Att både de informella och formella organisatoriska normerna 

införlivas hos den nyanställda.  

• Connection (Anknytning) – Handlar om de viktiga arbetsrelationer och 

informationsnätverk som nyanställda bör upprätta.  

Dessa ”4 C” kan ses som framgångsfaktorer när det kommer till att genomföra en 

introduktionsprocess. Beroende på hur företag använder sig av dessa 4Cn i sin 

introduktionsprocess, menar Bauer (2010), avgörs även deras introduktionsstrategi, där 

företagens strategi kan placeras under en av följande tre kategorier: passiv, hög potential eller 

proaktiv (se tabell 1.).  
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Tabell 1 

Företags introduktionsstrateginivå 

Introduktionsstrateginivå Compliance  Clarification Culture Connection  

Passiv Ja  En del Lite/inga Lite/inga  

Hög potential  Ja  Ja  En del  En del 

Proaktiv Ja  Ja  Ja  Ja 

Kommentar. Företags olika introduktionsstrateginivåer. Från ”Onboarding new employees: Maximizing success”, 

av T. N. Bauer, 2010, SHRM Foundation's Effective Practice Guidelines, Series. SHRM. s.3. Använd med 

tillåtelse.  

 

Formella introduktionsprocesser som utgår från den passiva strategin beskriver Bauer (2010) 

som att policyer och stadgar tydliggörs för den nyanställda samt att en ytligare beskrivning av 

arbetsrollen ges, och sedan lämnas den nyanställda till sitt arbete. Information om 

organisationens formella och informella normer eller aktiva relationsskapande aktiviteter kan 

dock ske, men då utan något strukturerat tillvägagångssätt, och genomförs i sådana fall under 

mer informella former, eller inte alls. Bauer (2010) argumenterar för att företag som tillgodoser 

en del av kulturberikande och relationsskapande aktiviteter i sina introduktionsprocesser lyfts 

upp till nivån ’hög potential’. Inte förrän alla ”4 C” är fullständigt inkorporerade och 

systematiskt utformade i introduktionen, når företaget till en proaktiv nivå (Bauer, 2010). 

 

5.2 Den växelverkande effekten  

Den andra delen av det teoretiska ramverket är utformat av Stephen Billett. Som är en 

australiensk utbildningsforskare och professor i yrkesutbildning för vuxna. Billett synliggör hur 

arbetsplatslärande kan ske med växelverkande effekt utifrån två parametrar. Den första är:  

1. Affordance - Möjligheter givna från organisationen till den nyanställda. 

Begreppets betydelse menar Billett (2004) är omfattningen av graden som nyanställda bjuds in 

till att delta och lära sig av arbetsplatsen praxis. Detta deltagande menar Billett (2001) kan både 

vara av direkt eller indirekt karaktär; där en mer erfaren kollega hjälper och vägleder den nya 

på arbetsplatsen eller när den nyanställda interagerar med andra kollegor på andra sätt, till 

exempel lyssnar, observerar eller bara deltar i den sociala kontexten som finns på arbetsplatsen. 

Denna praxis är utformad av organisationen för att säkerställa företagets kontinuitet och 

upprätthållandet av särskilda intressen på arbetsplatsen (Billett, 2010). Kontinuiteten är dock 

inte statisk, utan omformas också i takt med samhällets förändringar och i skillnaderna mellan 

yrke och yrkesroll kan denna dynamik ses (Billett, 2008). Inte heller är de särskilda intressena 
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statiska, utan kan påverkas av företagskultur, sociala normer, arbetsgrupper, kön och 

maktpositioner. Vilket kan leda till en obalans av de möjligheter som ges till de anställda – som 

i sin tur kan leda till en minskad inlärning hos den som ställs utanför deltagande i praktiken 

(Billett. 2001b; 2010). Den andra parametern som Billett tar upp är:  

2. Individual engagement - Anställdas engagemang att mottaga och utnyttja de möjligheter 

som ges.  

Billett (2004) menar att en anställds engagemang mot det som ges är av lika stor vikt för lärandet 

som möjligheten som ges. Det givna engagemanget har sin utgångspunkt i individens 

värderingar, övertygelser och sociokulturella bakgrund, och kan därför se annorlunda ut 

individer emellan (Billett, 2004). Engagemanget att ta till sig ny kunskap och utföra krävande 

arbetsuppgifter ligger alltså i den anställdas eget intresse för att bli effektiv, därför måste 

deltagande och lärande ses som en gemensam process (Billett, 2010). Om det individuella 

engagemanget inte går i linje med de möjligheter som ges kan en anställd motsätta sig dessa 

och i vissa fall motverka dem (Billett, 2010). När individer tolkar och engagerar sig i sin 

arbetspraktik, kommer de även att omforma och reproducera företagets kontinuitet (Billett, 

2008).  

 

Billett (2006) argumenterar för att när individens identitet, intressen och uppfattning 

överensstämmer med organisationens mål och kontinuitet kan meningsskapande och kunskap 

skapas. Där med kan arbetsplatslärande ses som en ömsesidig relation mellan individen och den 

deltagande praktiken på företaget (Billett, 2008).  

 

5.3 Tillämpning av teori 

Ovan teoretiska ramverk, teorier och begrepp har valts ut för att vara relevanta för att svara på 

studiens frågeställningar. Med utgångspunkt i studiens första frågeställning: ”Hur beskriver 

lärarna att introduktionsprocessen ser ut?” kan Bauers ramverk hjälpa till att synliggöra detta. 

Genom att matcha lärarnas svar med ramverket kan en klarare bild målas upp. För att besvara 

de två upplevelsefrågeställningarna kommer utgångspunkten vara Billetts idéer, då dessa berör  

psykologiska aspekter och utläggningar kring vad upplevelser kan tänkas frambringa, både 

inom och mellan individer.  
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6. Metod 

Inom forskning innefattar metodbegreppet flera olika aspekter av en undersökning, däribland 

datainsamlingsmetod, val av avgränsningar och motivering för studiens olika delar (Alvehus, 

2019). 

 

6.1 Metodansats och avgränsning 

Syftet i denna studie har för avsikt att fånga lärares upplevelser av sin introduktionsprocess och 

om det har haft någon betydelse för deras fortsatta anställning. Då syftet grundar sig i en önskan 

om att förstå individers egna upplevelser finns det mer eller mindre effektiva metoder och 

tillvägagångssätt. Då upplevelsen står i fokus är det inte relevant att använda sig av kvantitativa 

metoder då dessas lämplighet passar bättre när en till exempel är ute efter ett jämförbart resultat 

eller för att se hur omfattande ett fenomen är (Barmark & Djurfeldt, 2020). I stället kommer 

denna studie utgå ifrån en kvalitativ sådan, som i metodlitteraturen visat sig vara att föredra för 

att skildra individers upplevelser (Alvehus, 2019; Back & Berterö, 2019; Barmark & Djurfeldt, 

2020; Bryman, 2018 & Svensson & Ahrne, 2015). Då undersökningen har upplevelser som 

utgångspunkt kommer denna studie luta sig mot ett hermeneutiskt förhållningsätt. 

Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla (Westlund, 2019), där betoningen 

ligger på den sociala aktörens uppfattningar om saker och ting (Bryman, 2018). Den är inte 

heller begränsad till något särskilt medium, utan kan tillämpas på alla de uttryck som människan 

lämnar ifrån sig (Hyldgaard & Larson, 2008).  

Granberg (2011) menar att introduktioner är nödvändiga vid till exempel omplaceringar, längre 

frånvaroperioder så som tjänstledighet, sjukdom eller utlandstjänstgöring likväl som vid 

nyanställningar. Med detta sagt kommer denna studie dock enbart fokusera på den processen 

som sker vid just nya anställningar. En andra avgränsning ses i studiens geografiska aspekt, hur 

introduktionsprocessen ser ut och hur den upplevs av lärarna på en svensk utlandsskola. 

Undersökningen har för avsikt att studera en svensk utlandsskola, skolan som studien utgår 

ifrån är fristående men samtidigt också en del av den organisation som erbjuder utlandssvenskar 

grundskoleutbildning i utlandet. Alvehus (2019) hävdar att när en enhet som är del av en större 

organisation, men med en utmärkande egen identitet i förhållande till omgivningen, ska 

studeras, görs detta fördelaktligen genom en fallstudie, vilket således blir formen för denna 

undersökning. Granberg (2011) menar att processen i regel börjar redan den dagen man har 

skrivit på anställningsavtalet. Organisationen kan då till exempel skicka ut information om 

arbetsrutiner, kläder och kontaktuppgifter till eventuell mentor för att på så sätt förbereda 
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individen ytterligare. En tredje avgränsning görs således i studien, då fokus ligger på den 

introduktion som sker från och med den anställdas första dag på jobbet.  

6.2 Datainsamlingsmetod  

Den kvalitativa metod som valdes för denna studie var intervjuer, detta med motivering i att 

andra kvalitativa metoder, så som observationer, inte var aktuella. Eftersom studiens syfte är 

att undersöka individers upplevelse av introduktionsprocessen och det är omöjligt att observera 

hur en situation upplevdes för en individ, då detta är något som sker inom personen själv, är 

intervjuer en metod som ger individen möjlighet att beskriva sin upplevelse utifrån välvalda 

frågor. Även den etiska aspekten togs i beaktning. Om en observationsstudie äger rum på en 

skola, där både vuxna och minderåriga befinner sig, blir det en omfattande process att samla in 

samtycke från alla medverkande samt deras vårdnadshavare (Källström Cater, 2015), något som 

inte fanns utrymme för i denna studie.  

 

Intervjuerna som används skulle enligt metodlitteraturen (Alvehus, 2019; Bryman, 2018; 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) beskrivas som ”semistrukturerade”. Denna typ av intervju 

kan ses som en hybrid av ett öppet samtal om ett visst ämne (Alvehus, 2019), och en hårt 

strukturerad intervju där både frågor och deras ordningsföljd är förutbestämda (Bryman, 2018). 

Denna typ av intervjuer möjliggör att följdfrågor ges till respondenterna om de berättar om ett 

särskilt fenomen som anses vara betydelsefullt för studien,  med samma argument kan frågornas 

ordning också anpassas under intervjutillfället (Bryman, 2018). Denna typ av intervju skapar  

också en flexibilitet och kan således få fram en så bred förståelse av individernas upplevelse 

som möjligt. Genom att vid intervjutillfällena under denna studie ställa öppna frågor gavs 

respondenten en större möjlighet att själv formulera sina svar.  Något som enligt Alvehus (2019) 

kan innebära att respondenterna kan återge sin upplevelse på ett bättre sätt. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av mobiltelefon för att sedan kunna transkriberas och analyseras, under 

intervjuerna togs även stödanteckningar, något som Alvehus (2019) menar kan underlätta vid 

analysen.  

 

En semistrukturerad intervju skapas i form av ett frågeformulär med frågor av relevans för att 

besvara en studies syfte och frågeställningar (Back & Berterö, 2019). För att uppfylla studiens 

syfte konstruerades teman som på olika sätt skulle svara på studiens övergripande mål. Sju 

teman framställdes; Uppfattning, tid, kultur, arbetsuppgifter, socialisation, uppföljning och 

önskemål. Då studiens frågeställningar har för avsikt att få såväl lärares beskrivning som deras 
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upplevelse av deras introduktionsprocess skapades en struktur genom att dela upp 

intervjufrågorna under dessa sju teman. På så sätt skapades en tydligare förhållningsram runt 

vilka områden respondenternas svar skulle kunna synliggöra. Dessa sju teman anser kunna ge 

svar på mer konkreta beskrivningar av introduktionen och även lärarnas upplevelse av den.  

Majoriteten av intervjufrågorna var öppna och utformade med ett språk som skulle vara lätt att 

förstå för respondenterna, något som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud 

(2017) menar underlättar förfarandet. För att säkerställa intervjufrågornas relevans och 

uppbyggnad bör en testintervju genomföras, frågor som visar sig irrelevanta eller otydliga kan 

då i efterhand omformuleras eller tas bort (Esaiasson et al., 2017), därför genomfördes en sådan 

testintervju även i samband med denna studie.  

Se bilaga 1 för intervjufrågorna i sin helhet. 

 

6.3 Urval och material 

Studiens fokus var dels upplevelser, dels lärare på en svensk utlandsskola, vilket också 

motiverade valet av att använda sig av ett målstyrt urval. Fördelen att använda denna 

urvalsmetod möjliggör att en studie får tillgång till så många olika uppfattningar som möjligt 

av individer som står i centrum för studiens syfte (Bryman, 2018). Rekryteringen skedde med 

hjälp av ett snöbollsurval, det vill säga att respondenterna själva fick rekommendera personer 

som de arbetade med som skulle kunna tänka sig att vara med i studien (Alvehus, 2019). Antalet 

respondenter blev slutligen åtta. Respondenterna bestod av en heterogen grupp. Lärarna var 

mellan 25 – 50 år gamla, jobbade i allt ifrån förskoleklass till gymnasiet och hade arbetat på 

skolan i upp till sju år. Samtliga respondenter hade introducerats under fyra olika perioder. 

Varje respondent kommer i analysen kallas för ”R” med tillhörande siffra utifrån 

intervjuordning för att kunna urskilja dem. Det empiriska materialet samlades in från de åtta 

respondenterna och utgick ifrån det som hade uppkommit under de semistrukturerade 

intervjuerna. Varje intervju pågick mellan 20–40 minuter och hölls i skolans lokaler. Dessa 

genomfördes mellan den 13–28 november 2022.  

6.4 Analysmetod 

De transkriberade texterna lästes igenom ett flertal gånger för att på så sätt komma närmre och 

lära känna materialet. Under arbetets gång kommenterades texten utifrån en handfull kriterier 

som Bryman (2018) menar är viktiga att vara uppmärksam på, så som hur ofta ett ämne kom på 

tal, om det var något ämne som inte kom på tal och skillnader i respondenternas svar på samma 

fråga. Även egna kommentarer fick plats i detta steg likt preliminära tankeställningar kring hur 
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materialet kunde tolkas.  

Nästa steg i analysen utgick ifrån Back och Berterös (2019) rekommendationer om att göra 

flera genomläsningar av materialet för att bättre kunna sortera och urskilja relevanta teman 

utifrån respondenternas svar. De teman som återfanns vid en första genomläsning färglades i 

textdokumentet för att lättare kunna identifieras, sorteras och eventuellt kasseras om det 

behövdes. I första analysen kunde sju teman hittas. Under nästa steg kunde flera teman som 

bidrog till en djupare förklaring av fenomenet slås ihop och skapa ett gemensamt sådant. 

Därmed slutade den totala analysens teman på fyra: 1) en homogen syn, en heterogen 

upplevelse, 2) praktikaliteter, 3) gemenskap, 4) önskan. Dessa teman kom sedan att förklaras 

med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkt, något som Alvehus (2019) menar stärker en 

studies vetenskapliga förankring. Ett vanligt sätt att återge innehåll från intervjuer är genom 

citat (Esaiasson et al., 2017). Även denna studie kommer därför att återge citat som belyser de 

fyra teman som studiens analys vilar på.  

6.5 Etik 

I grund och botten lutar sig denna studie på Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. Dessa ska 

säkerställa att forskning inte medför någon psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning på individerna som deltar i forskningen. För att garantera individens hälsa och 

välbefinnande har Vetenskapsrådet (2002) utarbetat fyra grundkrav:  

1. Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.  

I enlighet med dessa fyra krav utformades studien på följande sätt: 1) En blankett med 

information om studien och dess syfte skickades ut till alla respondenter innan intervjuerna 

skulle äga rum, 2) I samma blankett fick respondenterna skriva under om sitt samtyckte. Under 

själva intervjun gavs en kortare presentation av studien (se bilaga 2) där även respondenterna 
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fick bekräfta sitt samtycke. 3) Studiens respondenter anonymiserades med hjälp av 

pseudonymer och uppgifter som skulle kunna identifiera en person till ett svar användes inte i 

studien. Valet att inte publicera studiens geografiska plats har sin utgångspunkt i detta krav. 4) 

Studiens empiriska material har förbjudits att användas av företag eller andra icke-

vetenskapliga aktörer.  

 

I beskrivningen synliggjordes hur denna studie gick till väga för att möta Vetenskapsrådets 

filosofi gällande forskningsetik. Men frågor om forskningsetik kan även dra med sig andra 

problem, något som både Eldén (2020) och Bryman (2018) diskuterar. Eldén (2020)  motsätter 

sig ovan nämnda slentrianmässiga beskrivning av en studies tillvägagångsätt som ett sätt för att 

bara bli ”godkänd” utifrån ett forskningsetiskt perspektiv. Eldén (2020) menar att etik kan ses 

ur flera vinklar än bara dessa fyra krav, i bakgrund med detta extraherades etik-begreppet i 

denna studie och implementerade det i flera moment. Intervjufrågorna i denna studie 

formulerades på ett icke ledande sätt, varken positivt eller negativt. Då studiens syfte berörde 

personliga upplevelser, ville inte jag som intervjuare på något sätt påverka respondenterna att 

svara det ena eller det andra (Eldén, 2020 & Jensen, 2015). Metodlitteraturen (Bryman, 2018; 

Eldén, 2020 & Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) påvisar en maktasymmetri mellan den som 

intervjuar och den som bli intervjuad. Denna försökte jag att jämna ut genom att välja en lugn 

och igenkännande plats där intervjun hölls – skolans lokaler. Även innan intervjun påbörjades 

togs en mer avslappnad och informell form av konversation fram, där jag som intervjuare 

berättade lite om mig själv och hur jag hamnade i detta land. När sedan intervjun startade 

ställdes frågorna med en lugn ton, som sedan följdes av aktivt lyssnande med en intresserad 

framtoning. 

 

6.6 Metoddiskussion  

Transparens är av högsta relevans för en studies trovärdighet. Genom att belysa hur en har tänkt 

och gått till väga vid alla vägskäl under forskningens gång, uppvisas ett reflektivt 

förhållningssätt till den egna studien, samtidigt som  även en ödmjukhet till studien 

bristfällighet skildras (Svensson & Ahrne, 2015).  

 

Oavsett vilken forskning en utför bör det finnas en strävan och en nyfikenhet att testa, ompröva, 

bevisa eller undersöka ett fenomen. Studiens resultat blir därmed den sanning som forskaren 

kom fram till. För att resultatet ska vara trovärdigt i andra forskningssammanhang krävs det ett 
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visst mått av kvalitét på studien. Två begrepp som används för att mäta en undersöknings 

kvalitét är validitet och reliabilitet och de har sin utgångspunkt i den kvantitativa forskningens 

hörna. Alvehus (2019) beskriver dem så här: 

• Validitet – Undersöker studien det den säger den vill undersöka? 

• Reliabilitet – Är studiens resultat pålitligt och stabilt över tid?  

Användandet av dessa två begrepp inom den kvalitativa forskningen kan utgöra en del problem 

då de kvalitativa metoderna oftast inte är lika statiska som de kvantitativa (Alvehus, 2019). De 

semistrukturerade intervjuerna som användes i denna studie går inte att likställas med varandra 

och eftersom människan är en tänkande och emotionell varelse kan dessa variationer påverka 

hennes svar och därmed den strikta betydelsen av måtten validitet och reliabilitet. Ytterligare 

en faktor som agerar mot reliabiliteten är det faktum att tiden för intervjuobjekten fortsätter att 

fortlöpa. Minnen förändras, de kan få nya insikter kring sin introduktionsprocessen utifrån saker 

de upplever. Det blir därför näst intill omöjligt att säkerställa undersökningens reliabilitet.  

 

Denna studie utgår ifrån nedan kriterier för att säkerställa dess kvalitét, genom att använda 

begreppen som Bryman (2018) nämner: 

• Trovärdighet – Att studiens resultat anses vara acceptabelt och realistiskt i andras ögon. 

Det ligger dels i att studien följer de regler som upprättats, dels att resultatet 

återrapporterats till respondenterna för att söka en bekräftelse om att studiens resultat 

motsvarar deras sociala verklighet.  

• Överförbarhet – Hur studiens resultat kan återses i liknande grupper i samhället.  

• Pålitlighet – En tydlig och återkommande argumentation genom hela studien, som 

berättar vilka beslut som har tagits, varför de ansågs relevanta och vilka utmaningar 

dessa burit med sig.  

• Objektivitet – Studiens tillvägagångssätt och resultat har formats utifrån en neutral 

position från mig som forskare.  

Studiens trovärdighet säkerställdes genom att respondenterna fick ett utskick med den 

slutgiltiga analysen och resultatet, där de gavs möjlighet att kommentera detta. Vidare följer 

denna studie de etiska riktlinjer som beskrivs i detta avsnitt. Ett problem med en kvalitativ 

studie, likt denna, är att det sällan går att generalisera resultaten utifrån undersökningens 

specifika urval som går att applicera på hela populationen (Bryman, 2018). I det här fallet 



23 

 

undersöks en specifik grupp lärare, det innebär inte att resultatet går att överföra till vilken 

lärargrupp som helst. Dock går det att använda studiens metod, material och resultat för att 

utföra vidare forskning kring likande fenomen. Denna överförbarhet säkerställs genom en 

grundlig beskrivning av studiens utförande. Genom att ställa följande frågor - ”varför gör jag 

det här?” och ”varför gör jag inte det där?” löpande genom hela forskningsprocessen, skapas 

ett ansvarstagande och ett transparent arbetssätt till studien. Genom att synliggöra valen jag har 

tagit och vilka för- och nackdelar dessa bär med sig ökar studiens pålitlighet. Objektiviteten är 

nästintill omöjlig att upprätthålla, då jag som forskare är en emotionell och rationell varelse 

som både handlar och tänker utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. Genom att ställa en 

ytterligare fråga till mig själv ”vad vet du om detta fenomen sen tidigare och på vilket sätt 

påverkar det forskningen?”, ges i alla fall en chans till en ökad objektivet i sammanhanget.   

 

Valet att använda semistrukturerade intervjuer gjordes i linje med studiens syfte och 

omfattning. De är vanliga inom kvalitativ forskning och har visat sig vara effektiva för att få 

fram individers egna tankar och åsikter. Med intervjuer kommer även störningsfaktorer som jag 

som forskare måste ta hänsyn till. Den första faktorn ligger hos mig som forskare, min 

utgångspunkt i intervjun är redan målad av teoretiska idéer, urval och frågor som syftar till att 

besvara ett syfte. Och eftersom intervjun är av en dynamisk karaktär kan jag som forskare välja 

att presentera frågorna på ett sådant sätt som är fördelaktigt i mina ögon, samtidigt som det 

kanske förvränger respondentens svar och mening. Svensson och Ahrne (2015) menar därför 

att det är viktigt att förhålla sig så neutral och objektiv som möjligt. 

Nästa avvikelse som intervjuer kan ge ligger hos respondenterna. Beroende på dennes 

uppfattning av situationen och mötet med mig som forskare kan det speglas i svaren som ges. 

Esaiasson, et al. (2017) menar att forskarens egna personliga och professionella egenskaper på 

ett eller annat sätt påverkar de svaren som respondenterna ger. Individer har visat sig vara mer 

benägna att framställa sig själva i bättre dager när en intervjuare är närvarande (Bryman, 2018). 

Det är viktigt att reflektera över om svaren jag får av respondenterna är sanna eller om de ger 

mig svaren de tror jag är ute efter.  

 

Under intervjun spelades samtalet in med mobiltelefon, detta för att säkerställa att allt det 

respondenterna berättade kom med och kunde analyseras. En nackdel med detta 

tillvägagångssätt är att respondenterna kan känna sig bevakade och därmed inte lika villiga att 

uppge sina subjektiva upplevelser (Alvehus, 2019). Valet stod mellan att spela in eller att 
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anteckna intervjuerna. Risken att värdefull information inte skulle komma med på grund den 

kognitiva fördröjning som sker när man både ska ställa frågor, lyssna på svaren samtidigt som 

man ska skriva ner dessa, ledde till att beslutet att spela in samtalen togs. Detta gjordes i samråd 

med respondenterna inför varje intervju. 

Med valet av urvalsmetod följde även ett par faktorer som skulle kunna ändrat studiens utfall. 

Den första var att fast att urvalet krävde att respondenterna skulle inneha vissa kvaliteter, så 

som att vara lärare och jobba på en svensk utlandsskola, så skedde rekryteringen att få fram 

respondenterna genom ett snöbollsurval. Respondenterna frågade sina kollegor om de ville vara 

med i studien och sen så ”rullade” det vidare. Störningsfaktorn med detta tillvägagångssätt är 

risken att respondenterna ingår i samma sociala nätverk med liknande tankar och värderingar 

om fenomenet, vilket kan ge ett homogent resultat. Detta sätt att handla har dock visat sig vara 

effektivt när det kommer till att studera ett fenomen inom ett särskilt område (Alvehus, 2019). 

Med motivering i studiens syfte, som utgår ifrån en geografiskt specifik plats, och tidsaspekten 

som studien sträcker sig över, ansåg jag att detta var det bästa sättet att gå till väga. Förutom att 

alla respondenter jobbar på samma skola så går det att se en variation i ålder, erfarenhet och 

relation till landet vilket kan vara tecken på att en viss variation har uppstått även vid detta 

snöbollsurval, trots tidigare nämnda problem.  

 

Metodlitteraturen (Alvehus, 2019; Bryman, 2018 & Esaiasson, et al., 2017) speglar att det finns 

en risk att forskarens subjektiva tankegångar på något sätt påverkar analysen av det empiriska 

materialet. Min egen förförståelse av ett visst ämne kan medvetet eller omedvetet påverka vilka 

teman jag kan tänkas finna i materialet. Mitt tillvägagångssätt för att hålla mig så objektiv som 

möjligt under analysens gång var att skriva ner min egen kunskap inom området för att innan 

och efter varje analystillfälle jämföra och utvärdera om jag hade låtit det empiriska materialet 

tala för sig själv, eller om det var förförståelsen som avgjorde kategoriseringen.    

7. Analys  

I denna del kommer det empiriska materialet som har samlats in att synliggöras. Avsikten är att 

skapa tillträde till tankegångar och resonemang så att argumenten som detta avsnitt ger kan 

uppfattas som trovärdiga. I denna del kommer det empiriska materialet beskrivas med hjälp av 

den teoretiska utgångspunkt som denna studie bygger på. Avsnittets innehåll presenteras 

tematiskt. I slutet av detta avsnitt kommer resultatet kopplas samman med studiens teorier och 

frågeställningar:  
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1. Hur beskriver lärare på en svensk utlandsskola sin introduktionsprocess?  

2. Hur upplever lärare på en svensk utlandsskola denna process? 

3. Hur upplever lärare på en svensk utlandsskola att introduktionen kan utvecklas?  

Ett förtydligande innan analysens genomgång gällande två av respondenterna. ”R4” och ”R7” 

fick sin introduktion under rådande Coronapandemi, vilket tydligt visades i deras svar på 

frågorna. Detta kommer synliggöras där det finns behov för det.  

 

7.1 En homogen syn, en heterogen upplevelse  

Det fanns en samsyn hos lärarna av deras uppfattning av vad en introduktion är och bör 

innehålla. De beskrev att en introduktion skulle innehålla allt från enklare information; så som 

vilka som jobbar i de olika skolbyggnaderna och hur skolan är organiserad, till mer praktisk 

information om de datorsystem som lärarna förväntades använda i sitt arbete. Det lades också 

betoning på vikten av att få socialisera sig genomgående i hela organisationen. Lärarnas egen 

beskrivning av hur en introduktion bör genomföras var något som inte alla ansåg att skolans 

introduktion hade levt upp till, medan några ansåg att den hade motsvarat deras bild.   

 

Skolans formella introduktionsprocess kunde ses under vad respondenterna kallade 

”uppstartsdagar” vilket var två veckor i början av varje läsår. Periodens fokus låg i att ge en 

övergripande bild av skolan som helhet. Under uppstartsdagarna presenterade skolans ledning  

skolans mål, värdegrund och läroplan för alla anställda. Dagarna bestod dels av presentationer, 

dels av möten där lärarna fick arbeta tillsammans i sitt arbetslag (de kollegorna som jobbar 

under samma lärarnivå). Under uppstartsdagarna fick de nya lärarna också hjälp med de 

grundläggande administrativa processerna som krävdes för att jobba i landet, så som 

införskaffandet av ett personnummer och bankkonto. Upplevelsen av dessa uppstartsdagar var 

något som varierade hos lärarna. En faktor som kunde utläsas från svaren var att när något inte 

riktigt gick enligt planerna, uppstod en viss negativ uppfattning om introduktionen. R2 och R5 

genomgick samma introduktionsprocess med undantaget att R2 var två dagar sen. De beskriver 

processen så här: 

 

Jag fångades liksom inte upp[…] Jag kom ju på måndagen och jag tror att man började på 

torsdagen egentligen, men det kändes inte som att jag introducerades så mycket. (R2) 

 

[…] Så jag upplevde att det var en väldigt bra introduktionsperiod. (R5) 
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Uppstartsdagarna på skolan kan ses som en form av affordance som ges till lärarna; ämnena 

som skolan presenterade hade fokus på värdegrund, mål och läroplanen. När sedan lärarna fick 

jobba med dessa under arbetslagsmötena kan det ses som ett avsiktligt sätt från skolans håll att 

stärka skolans kontinuitet. De två dagarna som R2 kom försenad tror hen var det som påverkade 

att hens upplevelse inte blev så positiv av introduktionen. Att skolan inte gav en likvärdig 

introduktion till R2 som resterande nyanställda kan förklaras med att dessa uppstartsdagar var 

så hårt strukturerade att det inte fanns någon extra tid över till R2. Genom att se 

uppstartsdagarna som affordance, kan även en maktposition utläsas. Ledningen som har 

bestämt uppstartsdagarnas utformning har också bestämt vad som händer eller inte händer om 

någon missar dessa dagar, som i R2s fall, som på ett sätt exkluderades och missade viktig 

information de dagar hen ej deltog.  

 

Andra varierande svar kunde också utläsas från lärarnas uppfattning om 

introduktionsprocessens tidsomfattning. Många av lärarna beskrev uppstartsdagarna som den 

formella introduktionsprocessen vilken avslutades när eleverna kom till skolan och fokuset 

både från skolan och lärarna skiftades till eleverna och inte mot introduktionsaktiviteter. Flera 

lärare berättade också att de kände att introduktionen fortsatte efter dessa uppstartsdagar, men 

då genom mer informella aktiviteter. När problem eller frågor uppstod kunde hjälp finnas i 

respektive arbetslag, alternativt hos administrationen eller hos rektor. Introduktionens negativa 

påverkan på lärarnas självförtroende kunde ses hos de lärare som upplevt sig få en bristfällig 

introduktion, medan de som upplevde att de fått en acceptabel sådan inte kände någon negativ 

påverkan. Nedan följer ett citat från en av lärarna som introducerades under Coronapandemin: 

 

Nej men jag känner väl att man känner sig lite vilsen typ. (R4)  

 

Detta var dock inte isolerat till en introduktionsprocess under Coronapandemin, utan var något 

som R2 också upplevde. Citatet nedan visar på R2s upplevelse efter den formella 

introduktionsperioden:  

 

Men fortfarande inte… helt trygg kan man väl ändå säga. (R2) 

 

Oavsett om respondenterna upplevde en bra eller sämre introduktion, kan ett gemensamt 

resonemang för alla respondenterna synliggöras. Alla kände att de alltid hade haft någon att luta 
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sig mot när knepiga situationer uppstod. Något som samtliga respondenter uppgav att de drog 

nytta av. Billett (2004) menar att en individs engagemang har sin utgångspunkt i värderingar, 

övertygelser och sociokulturell bakgrund, och är en bidragande faktor till att lärande kan ske. 

Lärarna på denna skola har alla valt att lämna sina rutiner, gemenskap och jobb i Sverige för att 

flytta utomlands och börja jobba på Svenska skolan. Denna homogenitet kan synliggöras i deras 

engagemang mot skolans mål – att eleverna lär sig. Och de är därmed inte ovilliga att be om 

hjälp långt efter att den formella introduktionen avslutades, vilket kan tyda på ett stort 

engagemang för att uppfylla skolans mål. Nedanstående citat exemplifierar ett intervjusvar som 

tydliggör detta:  

 

Nej jag känner inte att andra förväntade sig att man ska kunna allt, utan det var mer att man 

själv kände att om nu måste jag ska försöka ha koll på allt det här. Men sen får man ju vara 

snäll mot sig själv och tänka att allt är nytt, så det är bara att fråga om man har några frågor, 

tänker jag. (R5) 

 

När frågan ställdes om viljan att stanna i organisationen hade påverkats av introduktionen 

svarade sex av åtta lärare att den hade gjort det, på gott och ont. De lärare som hade en positiv 

bild av introduktionen uttryckte en åsikt av att organisationen var en arbetsplats de ville stanna 

på, medan de som upplevt en sämre introduktion beskrev hur en bättre sådan hade kunnat 

påverka deras eventuella uppsägning från skolan.  

 

[…] alltså i början så helt ärligt, så var jag ju ett tag på gränsen var jag ju i tanken att till och 

med att det gick så långt att jag funderade på att säga upp mig då. (R7)   

 

R7s tankar på uppsägning kan tänkas bero på att hen började arbeta mitt under rådande 

Coronapandemi, vilket påverkade såväl R7 som skolan och världen negativt. Men R7 beskrev 

också att tankarna utgick ifrån den bristfälliga introduktionen. R7 placerades på en tjänst som 

inte överensstämde med de kvalifikationer hen hade, detta utan någon direkt introduktion eller 

vägledning om tjänsten. R7s redogörelser avslöjar vikten av clarification från organisationens 

håll. Om skolan hade givit en mer utförlig beskrivning av rollen och vilka förväntningar som 

R7 hade på sig, skulle troligtvis den frustration som hen kände under sin första tid på skolan 

kunnat motverkas.  
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7.2 Praktikaliteter  

Läraryrket är ett självständigt yrke och flera respondenter beskrev att de på många sätt arbetade 

på egen hand, till exempel när det kommer till upplägg, planering och innehåll på lektionerna. 

Lärarna skildrade därför att introduktionen till det faktiska praktiska arbetet inte var så 

framträdande. Svenska skolan använder olika digitala lärplattformar beroende på vilken 

lärarnivå det gäller. Dessa praktikaliteter var återkommande i intervjuerna och lärarna beskrev 

introduktionen till dessa lärplattformar som flyktig och övergripande. Ofta var det en mer 

erfaren kollega som höll en kortare presentation av det aktuella datorsystemet. Många av lärarna 

uppfattade inte detta tillvägagångssätt som tillräckligt för att de skulle bli säkra på att jobba i 

systemen, utan de fick ofta be om hjälp när problem uppstod vid senare tillfällen.  

 

Och sen kanske jag inte riktigt är hundra på hur allt på skolan funkar och så där. Men det 

viktigaste är att dom [eleverna] då att det funkar och sen får man lära sig det ena eller så här 

hur skolplattformen som funkar i efterhand då helt enkelt. (R4) 

 

Detta sätt att handla var också något som accepterades av skolan och dess ledning, vilket 

skildras med hjälp av följande resonemang:  

 

[…] och rektorn säger att ahh hela lågstadiet är ju typ nytt, så cut them some slack, hjälp dem 

med liksom det de behöver […] (R6) 

 

Dessa utläggningar kan spegla den växelverkande effekt som Billett (2008) syftade på i sin teori; 

lärarnas engagemang gentemot skolans affordance. Fastän all praktisk information inte hade 

framkommit så drev engagemanget att skapa en bra lärandemiljö för eleverna lärarna att lösa 

uppstådda problem för stunden för att sedan be om hjälp om hur de kunde gå till väga nästa 

gång. Detta bemöttes av skolan med ett uppmuntrade att hjälpa nyanställda när frågor och 

problem uppstod. Här går det tydligt att se hur individens engagemang måste matchas med 

skolans affordance för att lärande ska ske på ett effektivt sätt.  

 

I motsats till den kortfattade presentation lärarna fick av de olika lärplattformarna de skulle 

använda, yttrades det en annorlunda bild när det kom till introduktionen av skolans värdegrund 

och mål. Flera lärare beskrev att uppstartsdagarna var tydligt uppdelade för att varje dag belysa 

ett nytt ämne om skolan och dess värderingar. En vanligt förekommande beskrivning av en 

uppstartsdag var; skolans ledning höll en presentation innehållande utvärdering av föregående 
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års mål, detta följdes med vilka fokusområden skolan skulle satsa på det kommande året. I 

samband med presentationerna tydliggjordes skolans värdegrund. När presentationen var klar 

satt varje arbetslag ner tillsammans och diskuterade de aktuella ämnena.  

 

[…] vi hade alltid ett morgonmöte de första två veckorna på X [en av skolbyggnaderna], och 

det var det alltid en genomgång, men då var det; värdegrunden, likabehandlingsplan, en 

konsekvenstrappa så här arbetar vi, det här i våra fyra gyllene regler […] (R8) 

 

Ovan nämnda beskrivning var något som inte delades av de två respondenterna som 

introducerades under Coronapandemin. Där beskrevs en mer bristfällig och ytlig presentation 

av skolans mål och värdegrund.  

 

[…] jag hade ingen introduktion utan det var: man trampar fel så lärde man sig trampa rätt 

och iaktta och sen fick man lite kort återkoppling då när man trampade fel ibland. Så det kom 

liksom allt eftersom det fanns inte någon som förklarar det […] (R7) 

 

Bauer (2010) antydde att aktiviteter som syftade på att lära anställda organisationens basala 

regler och stadgar var den vanligaste och mest grundläggande delen i en introduktionsprocess. 

Tidigare utläggning beskriver också skolans förhållningssätt till de normer och culture som 

skolan står för. Därmed ses både culture och compliance i de genomgående aktiviteter skolan 

valde att driva under uppstartsdagarna. Som nämnts var dagarna uppdelade efter ett särskilt 

område som skulle belysas och arbetats med. Genom att utforma dagarna på detta sätt möjliggör 

skolan en djupare förståelse hos de anställda. Att först specificera ett särskilt ämne som sedan 

får arbetas med i de olika arbetslagen kan tänkas skapa två saker; ett större intresse och en större 

förståelse för skolans värdegrund och mål, då teori och praktik blandas. 

Arbetslagsdiskussionerna möjliggör även för de nyanställda att få socialisera sig med sina mer 

erfarna kollegor, tack vare den sociala miljö som skapas i dessa grupperingar. Att skolan 

utformade diskussionsgrupperna utifrån arbetslagen, och inte bara slumpmässigt, kan ses som 

en särskilt utformad aktivitet som syftade på att knyta samman de anställda som ska jobba 

närmast varandra i organisationen. Detta möjliggör också en connection för de nyanställda med 

sina kollegor, vilket Bauer (2010) menar att en nyanställd bör ha för att framgångsrikt kunna 

introduceras till jobbet.  
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Skolans medvetna och tydliga arbetssätt med att inkorporera skolans formella normer och mål 

kan med lätthet ses genom tidigare nämnda exempel. När respondenterna fick beskriva hur de 

introducerats till organisationens informella normer beskrevs ett mer flytande och öppet 

tillvägagångssätt. En del av respondenterna uttryckte att de informella normerna synliggjordes 

naturligt genom skolans arbetsklimat, mer erfarna kollegor var öppna med att berätta hur 

implicita saker och ting fungerade. Andra delen av respondenterna berättade hur de i stället 

aktivt fick fråga om dessa.  

 

Genom att se introduktionen av formella och informella normer med hjälp av arbetslaget genom 

Billetts (2004) teori angående affordance kan man se hur skolan har införlivat de formella 

normerna hos de anställda på ett effektivt sätt. Tidigare citat där R6 återgav hur rektorn 

uppmuntrade de mer erfarna anställda att hjälpa de nyanställda, var en kulturbeskrivning som 

majoriteten av respondenterna också upplevde stämde. Detta kan visa på att den önskade 

normen som skolan uppmanade till också hade inkorporerats till de anställda. Därmed står de 

formella normerna i linje med de särskilda intressen som kan återfinnas bland de anställda. Om 

motsatsen hade varit aktuell, kan det tänka sig att de informella normerna inte hade återfunnits 

på de sätt som de gjorde.  

 

När frågan om praktiska detaljer, så som regler och säkerhetsinformation kom på tal, gavs en 

nyanserad men ändå sammanhängande bild. Majoriteten av lärarna berättade om att detta 

presenterades av skolans ledning under uppstartsdagarna. Utifrån svaren kunde tolkningen 

göras att denna information inte alls fick lika mycket uppmärksamhet som skolans värdegrund 

eller mål. Intervjusvaren tyder på att skolan gav en kortare information om detta och sedan 

visade var dokument med mer ingående information fanns om lärarna ville veta mer. 

 

Mmm säkerheten där, det tror jag man fick. Ja, man fick ju papper i början tror jag som vi 

skulle skumma igenom eller så här. (R4) 

 

Ja det finns ju som dokument med regler och så vidare såklart som de visar en. (R3) 

 

Att skolan inte ger lika ingående information om dessa saker kan vara ett tecken på att skolan 

hyser stor tilltro till de anställda. Lärare har i sitt yrke ansvar för andra människor och besitter 

därmed redan grundläggande egenskaper kring att på ett effektivt sätt kunna ta hand om och 

ansvara för andra. Därmed kan tänkas att skolan valt att inte lägga så mycket vikt under 
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introduktionen för att gå igenom dessa ämnen eftersom det inom yrkesgruppen redan finns 

tydliga förväntningar på vad en lärare ska klara av.  

 

Att flytta och byta jobb, speciellt till ett nytt land med ett nytt språk, innebär oftast många nya 

saker. För att få jobba i landet och på skolan krävs två saker – ett nytt personnummer samt ett 

bankkonto på en bank i landet. Hur detta hanterades var ett gemensamt tema som alla 

respondenterna svarade likvärdigt på. Under uppstartsdagarna bokade skolan in möten med 

olika myndigheter och organisationer dit de nyanställda fick åka och lösa det administrativa. 

Alla respondenterna upplevde initialt dessa utomorganisatoriska aktiviteter som väl uppstyrda 

av skolan. Ett område där det gavs en mer varierad bild från lärarna var de utomorganisatoriska 

aktiviteter som inte hade med arbetet att göra, så som frågor om sjukvård, försäkringar, boende 

eller vardagen i övrigt.  

 

[…] men just i ny miljö och nytt land tänker jag som, det är nog mer… för flytten tror jag mer 

blir mer praktiska grejer. Hur funkar det här? Skulle man nog behöva lite vägledning, kanske 

då tror jag. Som är ett stressmoment för alla nya för oss liksom, att det är så mycket i början 

som ska fixas […] (R3)  

 

Denna stressande skildring var något inte alla upplevde i samband med sin flytt, både R5, R6 

och R8 beskrev hur skolan på informellt sätt understött boendesituationen för de.  

 

[…] för jag bodde ju hos en kollega här innan. När vi började, så att under de här 

introduktionsveckorna så hade jag ju alltid henne jag kunde fråga, vilket var en jättetur. (R6) 

 

Detta skiftande av givande av möjligheter (affordance) är något som Billett (2001b; 2010) 

menar påverkar lärandet för de nyanställda. R3 beskrev en undermålig hjälp att introduceras till 

de nödvändigheter som behövdes för att ha en fungerande vardag i landet. Detta ledde till ett 

extra stresspåslag, som i sin tur påverkade hens arbete negativt. I jämförelse med R6 som 

startade med helt andra förutsättningar och därmed lättare introducerades i arbetet.  

 

7.3 Gemenskap 

Samtliga respondenter beskrev på snarlika sätt de formella aktiviteter som skolan gjorde under 

uppstartsdagarna för att möta deras behov av att socialiseras och bli en del av skolans 

gemenskap. Redan under första dagen presenterades de olika arbetslagen för resterande 
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organisation, här fick både de nya och gamla lärarna ge en kort presentation av sig själva, såväl 

privat som professionellt. Detta följdes sedan av tidigare nämnda diskussioner om skolans 

värdegrund och mål inom de olika arbetslagen. 

 

Respondenternas svar skildrar att formella strukturerade aktiviteter att binda samman 

organisationens medlemmar sinsemellan var ytlig. En lärare beskrev att det genomfördes några 

”lära känna varandra” – lekar första dagen. Andra lärare beskrev mer informella aktiviteter, så 

som slumpmässiga afterwork-aktiviteter eller en gemensam lunch under uppstartsdagarna. Det 

som däremot skildrades i svaren var hur arbetslagen genom sina gemensamma arbetsområden 

lyckades skapa en omfattande gemenskap inom gruppen. Oavsett om arbetslagen bestod av helt 

nya individer eller en blandning av gamla och nya lärare var detta något som samtliga 

respondenter återgav, med undantag från en av respondenterna som introducerades under 

Coronapandemin. Majoriteten av respondenterna beskrev ett öppet och varmt välkomnande 

från sina kollegor och ledning.  

 

Att skolan valt att inte arrangera flera utomorganisatoriska sociala aktiviteter, det vill säga 

aktiviteter som syftar på att skapa ett mer privat band kollegor sinsemellan, kan tänkas bero på 

flera saker. Då uppstartsdagarna har en begränsad tidsåtgång måste skolan göra prioriteringar 

om vad som ska presenteras och inkorporeras. Även arbetslagens konstellation och fysiska 

arbetsplats påverkar valet av introduktionsaktiviteter. Eftersom verksamheten bedrivs i flera 

olika byggnader träffar lärarna väldigt sällan varandra på daglig basis och därmed kommer 

introduktionsaktiviteter som syftar på att skapa en djupare personlig relation med kollegor inom 

andra arbetslag inte att prioriteras. Det skolan i stället gjorde var att arrangera mer 

inomorganisatoriska sociala aktiviteter – det vill säga aktiviteter för att skapa starka 

professionella band mellan kollegor i respektive arbetslag. Denna connection kan ses i följande 

aktiviteter: genom presentationen av alla skolans medlemmar under första dagen gavs 

nyanställda en ytlig men viktig kontakt med hela organisationen, denna kan främja nyanställdas 

nya informationsnätverk som kan vara väsentlig för deras arbete, och även genom 

diskussionerna inom arbetslagen som skapade en djupare kontakt kollegorna emellan.  

 

När frågan ställdes angående lärarnas upplevda stöd från organisationen under introduktionen 

kunde ett gemensamt resonemang skildras. Alla respondenter (även de som introducerats under 

Coronapandemin) beskrev att det fanns ett genomgående stöd inte bara i arbetslaget, utan också 
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genom hela organisationen om problem uppstod. Respondenterna upplevde även att detta stöd 

inte var isolerat till uppstartsdagarna utan var något som återfanns även i deras fortsatta arbete.  

 

Jättebra. Inget snack om saken, utan de alla har varit väldigt tydliga med att det är någonting 

så är det bara att fråga. (R6)  

 

Jag upplevde ändå att alla motgångarna vi hade, så fick jag ändå bra med stöd […] (R7) 

 

Det gemensamma resonemang som respondenterna lyfter fram i intervjuerna kan förklaras 

genom skolans öppna och hjälpsamma arbetsklimat som skolans affordance till de anställda. 

Utifrån respondenternas utläggningar är det tydligt att skolan främjar ett arbetsklimat som 

bygger på ett inkluderande synsätt. Oavsett om lärarna hade upplevt en bra eller dålig 

introduktion, så var upplevelsen att de alltid fick det stöd de frågade efter. Detta kan tyda på att 

skolans företagskultur bygger på ett öppet och hjälpsamt arbetsklimat, detta stärks också från 

tidigare utläggningar som lyfts i analysen, och verkar således vara en genomgående trend i 

organisationen.  

 

7.4 Önskan 

En del av intervjun hade för avsikt att fånga lärares upplevelser om introduktionens 

utvecklingspotential. Ingen av lärarna svarade att de hade fått någon möjlighet att utvärdera sin 

introduktion. Tre lärare belyste att detta skulle varit fördelaktigt för skolan att implementera. 

Respondenterna syftade då på att smärre problem som uppkommit under introduktionen hade 

kunnat gå att förhindra under skolans nästa introduktionsperiod. Ett sådant exempel var bland 

annat kunskaper inom skolans datorsystem. Ingen av lärarna upplevde heller några formella 

aktiviteter gällande feedback på deras arbete under och efter uppstartsdagarna. Formell 

återkoppling var något som majoriteten av respondenterna saknade och hade önskat mer av 

under sin introduktion, till exempel i form av återkopplingsmöten.  

 

Nej, det är väl alltid, alltså i början är det skönt att veta om man styr åt rätt håll eller om man 

tänker så som skolan tänkt att de vill att man ska arbeta […] (R4) 

 

Bauer (2010) menade att en av byggstenarna för att effektivt introducera nyanställda till arbetet 

var genom clarification. Avsaknaden av formella aktiviteter som syftade på att informera 

lärarna om deras förväntade arbetssätt kan tyda på att skolan har en hög tilltro till lärarnas 
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förståelse av vad som förväntas av dem och kan därför ha lett till att skolan aktivt valt att 

negligera denna typ av aktiviteter. Som tidigare beskrivits är läraryrket i mångt och mycket ett 

självständigt och individuellt sådant och det kan därför tänkas att skolan i stället lägger energi 

på att informera om skolans mål och värdegrund och sedan låter lärarna bilda sin egen 

uppfattning om hur de på bästa sätt kan möta detta i sin praktik.  

Som nämnts tidigare i analysen bistod skolan med hjälp gällande administrativa frågor för att 

kunna arbeta på skolan. Detta visades sig vara begränsat till personnummer och bankkonto då 

detta är de krav som finns för att få jobba i landet och därför kan ses ligga i skolans intresse. 

Hälften av respondenterna önskade dock mer information och hjälp angående mer vardagliga 

saker. Den önskan som framställdes av respondenterna var att en särskilt utsedd person skulle 

finnas att vända sig till vid dessa frågor. Ämnen som framställdes som extra önskvärda var: 

integration och boende. Då integrationsprocessen i landet sträcker sig över en längre period än 

de två veckor som uppstartsdagarna ägde rum ansåg flera lärare att det hade varit fördelaktigt 

med ett informationsmöte efter en längre tid på skolan, där nyanställda gavs information om 

den fortsatta integrationsprocessen som krävs för att bli en fullvärdig medborgare i landet. Att 

skolan inte fortsättningsvis anordnar aktiviteter för att främja integrationsprocessen kan i sin 

tur kan leda till en negativ påverkan på individens engagemang. Det kan lätt ses att en individ 

som är stressad i det privata livet inte kommer involvera sig lika mycket i det professionella. 

Därför kan detta leda till en sämre växelverkan mellan skolans affordance och individens 

engagemang.  

 

Att ha en särskild utsedd person som kunde svara på utomorganisatoriska frågor var en 

gemengående önskan hos alla lärarna. Ytterligare en gemensam nämnare som kunde uppfattas  

av respondenternas svar var att de inte hade fått någon utsedd person som var ansvarig för just 

deras formella introduktion. Detta var dock inte heller någon särskild önskan hos en majoritet  

av respondenterna. Det som i stället skildrades var att lärarna på egna sätt hade skapat relationer 

med personer som kunde vara behjälpliga under introduktionen, dessa personer återfanns på 

alla nivåer i organisationen – ledningen, administrationen och bland kollegor. I detta fall blir 

Billetts (2008) växelverkan återigen synlig, att skolan inte bistår med särskilda personer, till 

exempel mentorer kan tyda på att skolan har som uppfattning att lärarnas engagemang är så 

pass stort att de inte kommer bli hjälpta av att ha en mentor under deras introduktion. I stället 

har skolan satsat på en affordance i form av ett öppet och hjälpande arbetsklimat där alla 

organisationens medlemmar vill vara behjälpliga om nyanställda ber om det.      
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7.5 Sammanfattning av resultat 

Utifrån analysen kommer en sammanfattning att presenteras utifrån följande tre delar: 1) 

Analysens svar på studiens frågeställningar, 2) Svenska skolans position i Bauers teoretiska 

ramverk, 3) Hur god växelverkan det finns mellan skolans affordance och lärarnas engagemang 

enligt Billetts teoretiska ramverk.  

 

Lärarna på denna Svenska skola beskriver sin introduktionsprocess som uppdelad. En formell 

del som sker under de två första veckorna i början av varje läsår, och en informell del som 

genomsyrar verksamheten. I den formella lades fokus på presentation av information om 

skolans värdegrund och mål, detta följdes av gruppstärkande aktiviteter arbetslagen 

sinsemellan. Den andra delen framställdes som en mer organisk sådan. Arbetsklimatet beskrevs 

som välkomnande, hjälpsamt och integrerande. Lärarnas upplevelse av det som skolan gav i 

form av introduktion var till stor del positivt. Många lärare uppfattade introduktionen som god, 

men med vissa brister. Dessa brister bestod bland annat av en undermålig introduktion till de 

digitala lärplattformar som lärarna skulle använda sig av. Det andra var att majoriteten av 

lärarna upplevde en avsaknad av fortsatt stöd vad gällde utomorganisatoriska processer som 

krävdes för att integreras i det nya landet. Genom att sammanfatta de aktiviteter som lärarna 

har gett i sina utsagor kan en urskildring i Bauers ramverk sammanställas (Se tabell 2).    

 

Tabell 2 

Svenska skolans introduktionsstrateginivå utifrån Bauers 4C-modell 

Introduktionsstrategi 

nivå 

Compliance  Clarification Culture Connection  

Svenska Skolan Ja En del En del Ja 

 

Från alla respondenterna sågs tydliga formellt strukturerade aktiviteter i både compliance och 

connection, däremot skildrades det skillnader i både culture och clarification. Även om skolan 

var mån om att informera om skolans formella normer (culture) under uppstartsdagarna 

lämnades de informella utanför och tar därmed inte plats i tabellen. Att inte heller clarification 

kvalar in i tabellen beror på lärarnas beskrivning av läraryrket som ett individuellt sådant. Det 

stora handlingsutrymme lärarna har på skolan och avsaknaden av formell feedback på deras 

arbete gör att skolans introduktion inte uppfyller kraven för clarification. Enligt Bauer (2010) 

är inte en organisations introduktionsstrategi proaktiv förrän den helt och hållet formellt har 
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inkorporerat alla dessa delar i sin introduktionsprocess, vilket lämnar en del förbättringspunkter 

till skolan för att detta ska uppnås.  

 

Den gemensamma bild av introduktionen som samtliga lärare berättade är att skolan både på 

formella och informella sätt skapar en hög nivå av affordance. Detta synliggjordes bland annat 

genom de gruppstärkande aktiviteter som skolan la fokus på under uppstartsdagarna, och även 

det genomgående öppna och hjälpsamma arbetsklimat som alla respondenterna har berättat om. 

Detta i sin tur verkar korrelera bra med lärarnas egna engagemang. Denna växelverkan 

exemplifieras tydligast i de fall där den formella introduktionen brast i någon form, då det ändå 

alltid fanns någon som de nya lärarna kunde be om hjälp.  

8. Diskussion  

Analysen av det empiriska materialet antyder att det finns en hög grad av social gemenskap på 

arbetsplatsen. Ett tydligt exempel på detta är att nyanställda kunnat be om hjälp från personer i 

hela organisationens hierarki både under och efter introduktionsprocessen. Detta 

relationsskapande arbetsklimat menar Rollag et al (2005) är ett mer effektivt sätt att utforma en 

introduktion, i kontrast till en introduktion som enbart består i att överösa en nyanställd med 

information om verksamheten och sedan lämna den till sitt arbete. Utifrån lärarnas beskrivning 

verkar skolan genomföra introduktionen med hjälp av båda dessa tillvägagångssätt. Dels ett 

stort fokus på det sociala genom att främja ett öppet arbetsklimat både inom arbetslaget, och i 

organisationen i stort, och även med stor vikt vid skolans formella strukturer, så som regelverk, 

värderingar och målsättningar.  

 

Även om skolan verkar tro på, och implementera, en del av de fem myter som Rollag et al 

(2005) beskriver när det gäller företags synsätt kring en lyckad och snabb onboarding beskriver 

ändå flera av lärarna introduktionsprocessen som positiv. Detta tyder på att de starka, 

relationsskapande processer som återfinns i organisationen motverkar effekten av dessa myter 

och stärker gemenskapen på arbetsplatsen.  

 

Oberoende av hur lärarna hade upplevt introduktionen, upplevde samtliga lärare ett stöd från 

skolan vid tillfällen då problem uppstod, detta sociala värde är något som står i linje med 

Algozzine et als. (2007) studie där de återger vikten av att ett gemensamt stöd från hela 

organisationen att hantera de påfrestningar som lärare kan komma att ställas inför i sin yrkesroll. 

Skolans sätt att inte begränsa socialisationen till enbart det specifika arbetslaget, utan att skapa 
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en övergripande gemenskap inom hela organisationen, från administration, till 

grundskolepersonal till gymnasielärare och ledningsgrupp,  står i linje med det Anglin et al. 

(2021) påvisade i sin studie att genom att skapa en holistisk tillhörighet till sin organisation kan 

nyanställda på ett lättare sätt förstå organisationen samt utnyttja dess resurser på ett effektivt 

sätt. 

 

Vad gäller lärarnas förväntningar på introduktionen kunde studien påvisa att vid de fall där 

förväntningarna inte införlivades var upplevelsen starkt negativ, så till den grad att en av lärarna 

till och med övervägde att säga upp sig. Huruvida individens förväntningar möts av företaget 

eller inte har Caldwell och Peters (2018) kunnat påvisa har effekt på individens syn på företaget 

under och efter onboardingprocessen. I de fall där förväntningarna inte motsvaras kommer 

uppfattningen att påverkas negativt. I de fall där onboardingprocessen motsvarade lärarnas 

förväntningar var också den fortsatta uppfattningen av organisationen positiv. Caldwell och 

Peters (2018) menar också fortsättningsvis att om förväntningarna inte införlivas kan det skapas 

ett bristande engagemang hos individen vilket också i sin tur leder till en försämrad arbetsinsats. 

Detta synliggjordes i de exempel där introduktionen påverkats av yttre faktorer så som 

Coronapandemin eller en av respondenternas sena ankomst till introduktionsdagarna.  

  

En vidare aspekt som Caldwell och Peters (2018) lyfte och som kunde återfinnas i denna studie, 

var övergångslogistiken. De menade på att till exempel en flytt i kombination med ett nytt jobb 

skulle kunna skapa en ökad press på individen, något som en av respondenterna nästan 

ordagrant återgav. I relation till detta beskrev även fler av respondenterna hur de blivit behjälpta 

med praktiska frågor, så som boende, inför flytten till det nya landet. Detta ledde till att den 

förväntade stressen kunde minskas, något som motsvarar Caldwell och Peters (2018) syn på 

hur viktigt det är med övergångslogistiken.  

 

Studiens tids- och omfattningsbegränsningar har inneburit att studien endast kunnat undersöka 

en avgränsad del av det svenska utlandsskolesystemet. Även om Svenska skolan är en 

paraplyorganisation styrs och verkar varje skola oberoende av varandra, om än under samma 

regelverk. Det är därför viktigt att poängtera att denna studies resultat inte direkt går att överföra 

till andra svenska utlandsskolor. Däremot, kan studiens resultat bli ett redskap och fungera som 

inspiration för framtida forskning om utlandsskolors introduktionsprocesser. Ytterligare en 

begränsning ligger i att det finns en stor tidsvariation i när respondenterna introducerades i 

organisationen. Eftersom inte alla respondenter introducerades under samma förutsättningar 
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kan inte heller resultatet helt och hållet säkerställa vad variationen i respondenternas svar beror 

på. Hade respondenterna introducerats vid samma tidpunkt hade troligtvis en annan bild 

återgetts. En annan begränsning låg också i att antalet respondenter som introducerats under 

samma period inte var stort nog för studiens omfattning. 

 

Genomgången av tidigare forskning tyder på att forskningsläget som denna studie har sin 

utgångspunkt i ej är särskilt omfattande. Därför kan denna studie ses som ett viktigt bidrag till 

detta forskningsfält, med fokus på introduktionsprocesser vid utlandsrekryteringar. Det visar 

också vikten av övergångslogistik, något som flera företag och organisationer kan vara 

behjälpta av i utformandet av sina introduktionsprocesser. Studiens resultat bekräftar även 

tidigare forskning gällande vikten av sociala aktiviteter för att effektivt introduceras i ett 

företag.  

 

För framtida forskning inom studiens område kan det bli intressant att titta närmre på vilka 

typer av aktiviteter individer anser vara nödvändiga på introduktioner vid utlandsanställningar 

och även vilka utomorganisatoriska aktiviteter (så som stöd vid integrationsprocessen, bokning 

av möten med myndigheter/sjukvård eller information om vardagsbestyr) som bör inkluderas i 

introduktionen vid en utlandsflytt och anställning.  

9. Slutsats 

Inledningsvis i denna uppsats beskrevs rörligheten på den globala arbetsmarknaden både utifrån 

positiva och negativa aspekter. Utifrån detta väcktes en fråga om introduktionens inverkan på 

individer som väljer att ta anställning i ett annat land än Sverige. I denna studie har det visat sig 

att den formella introduktionen i mångt och mycket liknar de introduktioner som beskrivits i 

tidigare forskning. Denna studie har även visat att utomorganisatoriska aktiviteter har mottagits 

positivt av de anställda och varit önskvärda, och har därför också varit en viktig del av 

introduktionen på arbetsplatsen. Om ett ord skulle användas för att beskriva introduktionen på 

denna svenska utlandsskola skulle det vara ”stödjande”. Oavsett om lärarnas upplevelse av 

introduktionen var positiv eller negativ har det genomgående uttryckts av alla respondenter att 

de kände ett stöd från organisationen, vilket också blir synligt i respondenternas syn på sin 

fortsatta anställning på skolan. 
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Bilaga 1  

Inledande frågor: 

● Namn:  

● Ålder: 

● Vilken lärarnivå/årskull jobbar du på?  

● Hur länge har du jobbat här? 

● Hade du någon relation till landet innan du flyttade hit? 

● Vad har du för kontrakt?  

 

Uppfattning: 

1. Berätta om din introduktion när du började arbeta här.  

2. Om du fick välja ett minne från din introduktion här, vad skulle det vara då.  

3. Skulle du kunna beskriva vad ”introduktion” innebär för dig.  

4. Skulle du säga att skolans introduktion motsvarar din uppfattning? 

5. Berätta vad du tycker är viktigast med en introduktion.  

6. Har introduktionen påverkat ditt engagemang gentemot ditt arbete här?  

7. Hur upplever du att skolans introduktion har påverkat din vilja att stanna kvar i 

organisationen. 

 

Tid:  

1. Hur lång tid upplevde du att introduktionsfasen tog? 

 – hur märkte du att den var slut?  

2. Hur upplevde du dig själv på arbetsplatsen efter introduktionen?  

 

Kultur: 

1. Hur upplever du att du introducerades till skolans normer? Och då menar jag både 

formella och informella.  

 

Arbetsuppgifter: 

1. På vilket sätt introducerades du till dina arbetsuppgifter, - Fick du hjälp av någon eller 

fick du göra det – utveckla gärna  

2. Hur introducerades informationen om praktiska detaljer på skolan, så som regler, 

rutiner, säkerhetsinformation och system. 
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Socialisation:  

1. När du började på skolan, presenterades du på något särskilt sätt?  

2. Fanns det några särskilda aktiviteter som syftade på att både introducera och väva 

samman dig med arbetsgruppen? - Hur var din upplevelse av dessa aktiviteter?  

3. Hur upplevde du mottagande av din chef och kolleger under din första vecka på 

skolan? 

4. Fick du någon särskild person tilldelad som var ansvarig för din introduktion?  

5. Hur upplevde du stödet från din chef och kollegor var under din introduktion?  

6. Ändrades dina förutsättningar att be om hjälp efter introduktionen? 

 

Uppföljning: 

1. Fick du möjlighet att utvärdera din introduktion till skolan?  

2. Har du fått löpande feedback på ditt arbete under introduktionsfasen? – utveckla 

gärna. 

3. Upplevde du att din introduktion vart tillräcklig för att du ska kunna prestera i linje 

med dom målen som skolan har på dig? 

Önskemål:  

1. Hur upplevde du introduktionsprocessen följdes – gjordes det som sades? Utveckla 

gärna. 

2. Upplever du att någonting kan utvecklas i skolans introduktionsprocess?  

- Utveckla gärna.  

 

Övrigt:  

1. Är det något du upplever jag har missat, som du önskar du skulle vilja lyfta?  
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Bilaga 2 

Tanken med denna intervju är att du ska få berätta om dina egna upplevelser vad gäller en 

svensk utlandsskolas introduktionsprocess. Intervjun kommer att spelas in och det är för att 

sedan kunna återge din berättelse på ett så rättvist sätt som möjligt där jag transkribera för att 

sedan analysera materialet.  

 

Syftet med denna studie är att fånga dina upplevelser av denna process, det finns därför inga 

rätt eller fel svar. Det är heller ingen fara om du behöver tänka en stund innan du svarar. Du 

får gärna avbryta mig när du vill om du har en fråga eller om du vill att jag ska utveckla vad 

jag menar med en fråga. Jag vill be dig att vara så konkret som möjligt i dina exempel. 

 

 

Denna studie går i linje med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och kommer därför ta hänsyn 

till:  

1. Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Du som respondent kommer inte kunna gå att 

identifieras i studien. 

4. Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

 

Följande intervju kommer att spelas in med min mobiltelefon. Är du okej med det?  

Vill du fortfarande vara med i studien? 


