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Sammanfattning  
Nya medarbetare har förväntningar på sin arbetsgivare när de börjar på ett företag. De nya 
medarbetarna har även behov som måste uppfyllas. Det första en ny medarbetare möter av 
företaget är introduktionen. Den mest väsentliga delen av introduktionen är introduktionen till 
arbetsplatsen. Därför är syftet med denna uppsats att öka förståelsen för vilka förväntningar 
blivande medarbetare har på introduktionen till arbetsplatsen och även vilka behov de vill ha 
uppfyllda av introduktionen till arbetsplatsen.  
 
Undersökningen är genomförd genom en fallstudie, då jag har använt mig av intervjuer med 
blivande tillsvidareanställda och blivande sommarvikarier för att få svar på mina frågor.  
 
Resultatet visade att tillsvidareanställda hade relativt höga förväntningar på introduktionen till 
arbetsplatsen samtidigt som de ansåg att de inte hade allt för stora behov under 
introduktionen. Sommarvikarierna hade relativt låga förväntningar på introduktionen till 
arbetsplatsen samtidigt som de ansåg sig ha många behov att fylla under introduktionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
New employees have expectations on their employers when they start their work at a new 
company. They also have needs which the company has to consider. The first activity that a 
new employee meets of the company is the introduction. The most important part of the 
introduction is the part which has its focus on the workplace. The purpose with this study is to 
increase the understanding for those expectations that new employees have on their workplace 
introduction. The study also investigates what kind of needs the new employee wish too be 
fulfilled under the introduction. 
 
The study is carried out as a case study. Interviews were held with both employees with 
permanent post and summer substitutes to answer the research questions.   
 
The result showed that employees that have a permanent post had high expectations on the 
introduction to the workplace but they did not have many needs that had to be fulfilled during 
the introduction. Employees that were contracted for summer job had relatively low 
expectations on the introduction to the workplace but they had many needs that had be 
 



Förord 
Denna c-uppsats har jag skrivit under 10 veckor vid Luleå tekniska universitet under våren 
2008. Ämnet jag har valt grundar sig i att jag är intresserad av att i framtiden arbeta med 
personalfrågor. Introduktionen är den första formen av utbildning en person får av ett företag 
och jag anser att denna är viktig eftersom att det första intrycket är viktigt. Att jag valde 
LKAB som fallföretag beror på att de själva ville ha hjälp inom just området introduktion. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenterar jag bakgrunden till detta arbete, jag presenterar även vad en 
introduktion är och varför den är viktig. I problemdiskussionen lyfter jag fram vikten av att 
veta vilka förväntningar och behov blivande medarbetare har på introduktionen. 
Problemdiskussionen mynnar sedan ut i ett syfte med två frågeställningar.  
 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till detta arbete är att LKAB har haft problem med sin introduktion till nya 
medarbetare. Det har visat sig i utredningar gjorda av LKAB att introduktionen inte har 
fungerat på ett önskvärt sätt. De nya medarbetarnas förväntningar och behov har inte 
tillgodosetts under introduktionen. Därför ska detta arbete öka förståelsen för vilka 
förväntningar och behov en blivande medarbetare har på sin introduktion.  

1.2 Problemdiskussion 
Lennéer-Axelson (2005) beskriver dagens arbetsliv vid ett lapptäcke, hon säger att företag 
består av dels långvariga trotjänare, dels av en växande grupp medarbetare i rörelse, vikarier, 
tillfälligt anställda, behovsanställda, inhyrd arbetskraft, in- och utlåningar mellan olika 
avdelningar och projektanställda som kommer och går. För att ett företag i dagens samhälle 
ska bli framgångsrikt anser Connect (2000) att de behöver vinna slaget om den bästa 
personalen.  
 
Företag lägger enligt Diane (2005) ner stora pengar på rekryteringsprocessen. Därför kan inte 
företag sluta bry sig om medarbetaren när rekryteringsprocessen är över. Medarbetare blir 
även mer och mer kräsna och vill ha ut ”max” av företag. Det gäller att företag kan erbjuda 
något utöver det extra. Det innebär enligt Ahrnborg-Swenson (1990) att när du har tackat ja 
till ett jobb har du förväntningar på hur denna arbetsgivare kommer agera mot dig. 
Förväntningar är enligt Pervin, Cervne & John (2005) något som bottnar i vad en person tror, 
när en person tror att det ska bli ett speciellt utfall i framtiden blir då denna tro till en 
förväntning.  
 
Major, Kozlowski, Chao & Gardner (1995) menar att ett av de mest kritiska skeden när det 
gäller nya medarbetare är när det kommer till hur deras förväntningar möter verkligheten. 
Major et al (1995) anser att en ny medarbetare kan få en ”verklighetschock” om inte 
förväntningarna möter verkligheten. Detta kan medföra att den nya medarbetaren inte 
kommer att komma in i gemenskapen på det förväntade sättet. Scholarios, Lockyer & Johnson 
(2003) anser även de att hur företaget möter förväntningarna har stor inverkan på hur den nya 
medarbetaren klarar av att komma in i gemenskapen. Buckley, Fedor, Veres, Wiese & 
Carraher (1998) håller med och tillägger också att om inte förväntningarna hos den nya 
medarbetaren uppnås kommer denne känna missnöje, få hög frånvaro och i värsta fall säga 
upp sig. Major et al (1995) säger också att om företaget lyckas möta förväntningarna hos en 
ny medarbetare leder detta till att personen blir engagerad, trivs bättre, presterar bättre och blir 
mer motiverad. Även Filistad (2004) säger att ”nya medarbetare ser skillnader i deras 
förväntningar och hur det faktiskt ser ut i verkligheten”.  Men blivande medarbetare har inte 
bara förväntningar de har också behov som behöver uppfyllas.  
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Maslows behovspyramid visar att människan har behov som måste uppfyllas (Rubenowitz 
2004). Herzbergs motivations-hygienteori är en annan teori som är närbesläktad med 
Maslows behovspyramid (Bruzelius & Skärvald 2004). Hertzbergs teori är riktad till 
arbetslivet, vad som krävs för att en medarbetare inte skall vantrivas och vad som krävs för att 
en medarbetare ska trivas och känna engagemang (ibid). Herzbergs teori handlar om att en 
medarbetare behöver få vissa behov uppfyllda för att inte vantrivas samtidigt som andra 
behov behöver uppfyllas för att medarbetaren ska trivas. På samma sätt är det när en ny 
medarbetare kommer till sitt nya arbete, denne har då ett behov som måste uppfyllas för att 
kunna börja arbeta och även behov för att denne ska kunna trivas. Ahrnborg-Swenson (1990) 
tar upp behov som nya medarbetar har, några exempel är; att känna sig välkommen, pröva på 
jobbet och att få beröm och kritik. Även Lantz & Wedin (2006) tar upp behov som den nya 
medarbetaren anser sig ha, några exempel är: en väl utformad introduktion, känna sig 
välkommen och uppskattad, komma in i gemenskapen, pröva på jobbet, få klarhet i vad som 
förväntas i det nya arbetet samt att bekanta sig med den nya arbetsmiljön.  
 
Eftersom det finns så många negativa konsekvenser om inte företag möter förväntningarna 
och behoven är det därför viktigt att ett företag visar sin bästa sida redan från första dagen. 
Wanous & Reichers (2000) förklarar att det första en ny medarbetare möter av ett företag är 
introduktionen. Armstrong (2006, s 471) definierar introduktion enligt följande; 
 
”Introduktion är den process att ta emot och välkomna anställda när de börjar på ett företag 
och ge dem den grundläggande informationen de behöver för att snabbt och på ett 
tillfredställande sätt komma till rätta och börja arbeta”.  
 
Alla som är nya på arbetsplatsen ska enligt arbetsmiljöförordningen (2001:1 & 2003:4) och 
arbetsmiljölagen (3kap 3§) få en introduktion. Diane (2005) menar tyvärr att många företag 
inte förstår fördelarna med en väl planerad introduktion. 
 
En väl planerad introduktion ska uppfylla de förväntningar och behov som en ny medarbetare 
har. Uppfyller inte arbetsgivaren behoven kan detta leda till att medarbetaren inte kommer att 
trivas. Uppfyller inte arbetsgivaren förväntningarna leder även detta till att medarbetaren inte 
trivs och inte kommer in i gemenskapen (Major, Kozlowski, Chao & Gardner 1995). 
Ahrnborg-Swenson (s,181 1997) ger ett skrämmande exempel som visar hur det kan gå för en 
ny medarbetare om inte företaget lever upp till dess behov och förväntningar under 
introduktionen:  
 
” Gunnar anländer första dagen till sin nya arbetsplats. Ingen vet vem han är, var han ska 
placeras eller vad han ska göra. Chefen som rekryterat honom är bortrest och glömde före 
avresan att meddela någon annan om Gunnars ankomst. Att tillbringa den första dagen på en 
stol i ett hörn av ett sammanträdesrum utan att ha något att göra, medan folk kom och gick i 
korridoren utanför, var inte vad han hade förväntat sig av det nya jobbet som han hade glatt 
sig åt. Alla tycktes ha mycket att göra och ingen gav honom någon som helst information. Vid 
lunchtid försvann alla på lunch och han satt kvar. Den dagen glömmer Gunnar aldrig”.  
 
En introduktion kan bestå av flera delar, den första delen som en ny medarbetare oftast möter 
är enligt Rubenowitz (2004) en introduktion till arbetsplatsen. Vidare säger han att 
introduktionen till arbetsplatsen innehåller bland annat praktiska saker, en rundvandring, 
presentation av arbetskamrater och att lära ut den nya medarbetaren sina arbetsuppgifter. De 
två stora delarna i introduktionen är till arbetsplatsen är hur den nya medarbetaren 
introduceras till arbetskamrater och till sina blivande arbetsuppgifter. Jag anser att 
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introduktionen till arbetsplatsen, och då hur de introduceras till arbetsuppgifterna och 
arbetskamraterna är de mest väsentliga delarna i introduktionen. Detta eftersom att det är då 
den nya medarbetaren stöter på sådant som de anser sig ha behov av att få göra och också 
sådant som de har förväntningar på.   
 
Jag anser därför att det är viktigt för ett företag att öka förståelsen för vad de blivande 
medarbetarna har för förväntningar på en introduktion och vilka behov de har under 
introduktionen. Dessa förväntningar och behov kan företaget sedan använda sig av för att 
skapa en god introduktion och se till så att de nya medarbetarna inte möts av en 
”verklighetschock”.  
 

1.3 Syfte  
Syftet med denna uppsats blir därför att öka förståelsen för hur förväntningarna och behoven 
ser ut från de blivande medarbetare när det gäller introduktion. Jag preciserar syftet genom att 
formulera följande frågeställningar.  
 

1.4 Frågeställningar  
 
Vilka förväntningar finns hos de blivande medarbetarna när det gäller introduktionen till 
arbetsplatsen? 
 
Hur ser de blivande medarbetarnas behov ut under introduktionen till arbetsplatsen? 
 
 
1.5 Avgränsningar 
Eftersom att jag har en begränsad tidsperiod på mig att göra denna uppsats kommer jag inte 
kunna följa upp om de blivande medarbetarnas förväntningar kommer att infrias av företaget. 
Jag kommer inte heller kunna följa upp om de blivande medarbetarnas behov kommer att 
tillgodoses av företaget. Därför kommer jag enbart att undersöka vilka förväntningar de 
blivande medarbetarna har och hur behoven ser ut hos dem. Jag har också valt att avgränsa 
mig till introduktionen till arbetsplatsen som jag anser vara den viktigaste delen i en 
introduktion. Jag kommer att undersöka förväntningarna hos blivande tillsvidareanställda 
samt blivande sommarvikarier. 
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2. Teori 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för teori i ämnet förväntningar, behov och 
introduktion. Jag börjar med att förklara vilken betydelse förväntningarna och behoven har 
för hur en ny medarbetare ska trivas. För att kunna förstå vad de blivande medarbetarna har 
för förväntningar och behov på introduktionen har jag sedan ett teorikapitel om introduktion.  

2.1 Förväntningar  
Major et al (1995) framhåller att när en ny medarbetare kommer in i ett företag har denne 
förväntningar som är formade innan personen börjar arbeta. De anser att den blivande 
medarbetaren har förväntningar på hur företaget fungerar och vilken roll denne kommer få i 
företaget. Det kritiska läget för företaget är här om förväntningarna inte stämmer med 
verkligheten, det är då den nya medarbetaren får en ”verklighetschock” (ibid). Porter och 
Steers (1973) säger att ett företag har lyckats om förväntningarna stämmer överens med det 
som de nya medarbetarna sedan får uppleva på företaget. Förväntningarna som en ny 
medarbetar har på sin första tid är enligt Ahrnborg-Swensson (1990) uppbyggda under den 
period som personen har haft kontakt med företaget.  
 
Förväntningstrappan (Figur 1) visar att den nya medarbetaren kommer till arbetet första dagen 
och har ett flertal förväntningar på företaget. Den illustrerar vidare att beroende på vad som 
händer efter den nya medarbetaren har satt sin fot i företaget så kan den personen antingen nå 
toppen eller nå botten. Det är här företag måste gå in och möta förväntningarna som den 
blivande medarbetaren har, annars är risken stor att den blivande medarbetaren kommer gå 
ner för trappan (Figur 1).  

 
      Figur 1. Förväntningstrappan. Rekryteringhandboken (1990) Ahrnborg-Swenson, s. 149. 
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Major, Kozlowski, Chao & Gardner (1995) anser att dessa förväntningar som blivande 
medarbetare har delvis kommer från rekryteringsprocessen. Lantz & Wedin (2006) anser att 
när företag annonserar efter ny personal är det viktigt att ge en positiv bild av dels företaget 
men också på befattningen som de söker. Prien (1992) tar upp att rekryterare lätt hamnar i 
situationen att de skönmålar en utannonserad tjänst. I en psykologisk mening så ger här 
rekryteraren den sökande förväntningar som senare inte kommer att infrias. Lindelöw-
Danielsson (2003) anser att en arbetssökande i stort sett aldrig får en rättvis bild av arbetets 
begränsningar, företagskulturens nackdelar eller chefens egna dåliga sidor. Detta gäller dock 
inte alla, de internt rekryterade har ofta en rättvis bild av företaget eftersom att de har arbetat 
där.  
 
Detta är något som Wanous et al (1992) framhåller, att förväntningarna hos internt 
rekryterade ofta stämmer överens med hur verkligheten ser ut vilket inte alltid är fallet hos 
externt rekryterade. Om inte förväntningarna infrias framhåller Wanous et al (1992) att det 
kan medföra att den nya medarbetaren trivs sämre på arbetet, risken för att denne säger upp 
sig ökar samt att den nya medarbetaren kommer att prestera sämre.   
 
För att den nya medarbetaren ska trivas redan från första dagen är det viktigt att 
förväntningarna inte är för höga. Realistic job preview (RJP) är en teori om att företag måste 
visa en rättfärdig bild av vad företaget har att erbjuda (Buckley et al, 1998). Pitt & 
Ramaseshan (1995) menar att företag tjänar på att använda sig utav RJP, om den blivande 
medarbetaren har fått reda på negativa sidor kommer denne inte att ha lika höga förväntningar 
och därmed inte bli besviken. Samtidigt som förväntningarna inte bör vara för höga från 
medarbetarens sida så måste självfallet arbetsgivaren på ett ansvarsfullt sätt ha en genomtänkt 
introduktion så att den nya medarbetaren känner sig trygg. Det är även viktigt att företaget ser 
till vilka behov en blivande medarbetare har för att kunna tillgodose dessa.  
 

2.2 Den nya medarbetarens behov 
Den kanske mest kända teorin inom behovspsykologin är Maslows behovspyramid (Figur 2). 
 
 

 
Figur 2. Maslows behovspyramid. Integrerad organisationslära (2004) Bruzelius & Skärvad s. 290. 
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Grundsynen med behovspyramiden är att alla individer vid en given tidpunkt, har ett antal 
konkurrerande behov. Ett av dessa behov är vid varje tidpunkt starkare än de andra. 
Fysiologiska behov handlar om grundvillkoren för att överleva. Säkerhetsbehoven är vår 
önskan att skydda och bevara grundförutsättningarna för att överleva. Kontaktbehov är 
individens längtan efter kärlek, tillhörighet och att vilja integrera med andra. 
Uppskattningsbehovet handlar om önskan att respekteras av andra, och att få sin självkänsla 
och sitt självförtroende stärkt. Det högts uppe i pyramiden är självförverkligande och handlar 
om att vilja uppnå och realisera sin potential (Bruzelius & Skärvald, 2004). Maslow menar att 
alla bär på dessa behov (ibid). När behoven på en lägre nivå tillgodoses, framträder nya högre 
behov (Rubenowitz, 2004). Maslows teori är riktad till vad en människa är i behov av i stort 
för må bra och trivas. En närbesläktad teori till Maslow är Herzbergs motivations-hygienteori 
som är riktad till vad en medarbetare är i behov av för att inte vantrivas på arbetet och behov 
för att trivas på arbetet (Bruzelius & Skärvald 2004).  
 
Herzberg konstaterade med sin motaviations-hygienteori att det medarbetare ogillade på 
arbetsplatsen var inte samma faktorer som de faktiskt gillade (Bruzelius & Skärvald 2004). 
Han delade upp faktorerna i Motivationer och Hygienfaktorer (Figur 3).  
 
 

 
Figur 3. Herzbergs motivations-hygienteori. Integrerad organisationslära (2004) Bruzelius & Skärvad s. 291. 
 
 
Bruzelius & Skärvald (2004) beskriver hygienfaktorerna som arbetsförhållanden och 
arbetsvillkor, dessa måste vara uppfyllda för att medarbetaren inte ska vantrivas på arbetet. 
Vidare beskriver de motivationerna som direkt kopplade till arbetsuppgifterna och dessa gör 
så att medarbetarna trivs och känner engagemang. Bruzelius & Skärvald (2004) menar att 
Maslows behovspyramid och Herzbergs motivations-hygienteori visar på likheter. De anser 
att de två översta behoven i Maslows pyramid går att koppla till Motivationsfaktorerna och de 
tre understa behoven i pyramiden går att koppla till Hygienfaktorerna. Herzberg visar på att 
medarbetare har behov som måste uppfyllas av företaget om de ska trivas. Samma sak gäller 
för nya medarbetare som också har flertalet behov under sin första tid på företaget som måste 
uppfyllas.  
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Ahrnborg-Swenson (1990) tar upp exempel på behov som en ny medarbetare har. Hon menar 
att blivande medarbetare har ett flertal behov som måste tillgodoses under introduktionen.  
Behoven som Ahrnborg-Swenson (1990 s. 148) anser att blivande medarbetare har är;  
 

• Att känna sig välkommen och uppskattad (Motivationer) 
• Att komma in i en arbetsgrupp (Motivationer) 
• Att få prova på jobbet och känna sig nyttig (Motivationer) 
• Att få klarhet för sig om förväntningar och krav (Hygienfaktorer) 
• Att få höra hur det går, få beröm och kritik (Motivationer)  

 
 
Även Lantz & Wedin (2006) framhåller att nya medarbetare har behov som måste uppfyllas;  
 

• Att känna sig välkommen och uppskattad (Motivationer) 
• Att komma in i gemenskapen (Motivationer) 
• Att pröva på jobbet (Motivationer) 
• Få klarhet vad som förväntas av medarbetaren i det nya arbetet (Hygienfaktorer) 
• Att bekanta sig med den nya arbetsmiljön (Hygienfaktorer) 

 
Ju bättre dessa behov tillgodoses ju bättre kommer den nya medarbetaren trivas (Ahrnborg-
Swenson). Rubenowitz (2004) menar att om inte behov uppfylls finns det en risk att individen 
blir frustrerad. Bruzelius & Skärvald (2004) framhåller att om inte hygienfaktorer blir 
tillgodosedda kommer medarbetaren att vantrivas samtidigt som medarbetaren kommer att 
trivas om motivationerna är uppfyllda. Därför är det viktigt att företag satsar på sin 
introduktion.  
 

2.3 Introduktion 
Introduktionen ska enligt Ahrnborg-Swenson (1997) ge nya medarbetare trygghet och skapa 
en positiv bild av företaget. Vidare anser hon även att en väl planerad introduktion används 
för att minska olycksfall och andra fysiska och psykosociala miljöproblem. En annan av de 
viktigaste orsakerna till att ett företag använder sig av en väl planerad introduktion anser 
Granberg (2003) är att företagets mål är att de vill att den nya medarbetaren snabbt ska uppnå 
bra arbetsresultat. Vidare anser han att introduktionen är till för tre saker, introduktionen ska 
överlätta övergången till: 
 

• Nya arbetsuppgifter 
• Nya arbetskamrater 
• Ny miljö 

 
Att introduceras till arbetsplatsen handlar enligt Diane (2005) om att låta den nya 
medarbetaren möta sina nya arbetskamrater, bekanta sig med vad som händer på 
arbetsplatsen, samt att lära sig sitt arbete. Därför kommer det här arbetet att fokusera på 
Granbergs två första punkter: övergången till nya arbetsuppgifter och övergången till nya 
arbetskamrater som är de två stora områdena i en introduktion till arbetsplatsen.  
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Rubenowitz (2004) framhåller vissa punkter som han anser ska vara med i en introduktion till 
arbetsplatsen, dessa är; 
 

• Chefen ska hälsa den nya medarbetaren välkommen (Arbetskamraterna) 
• Informera om avdelningens uppgifter och samband med andra avdelningar 

(Arbetsuppgifter) 
• Presentera den nya medarbetaren för de nya kollegorna (Arbetskamrater)  
• Göra en rundvandring, visa upp arbetsplasten (Arbetsuppgifter och arbetskamrater)  
• Lära ut de nya arbetsuppgifterna (Arbetsuppgifter) 

 
När det gäller övergången till nya arbetsuppgifter anser Granberg (2003) att den nya 
medarbetaren kan ha tidigare erfarenheter av liknande arbetsuppgifter eftersom denne har fått 
tjänsten. Han tar även upp att det likväl kan vara en ny medarbetare som aldrig har jobbat med 
liknande arbetsuppgifter. Oavsett om erfarenhet finns eller ej så är målet med denna del att 
introduktionen ska hjälpa den nya medarbetaren in i de nya arbetsuppgifterna. Granberg 
(2003) anser att detta mål är viktigt eftersom den nya medarbetaren snabbare kan uppnå bättre 
arbetsresultat. Ku & Kleiner (2000) anser att det är viktigt att visa vilka arbetsuppgifter som 
den nya medarbetaren kommer att ha, så att denne snabbt kan börja arbeta.  
 
Att introducera den nya medarbetaren till sina arbetskamrater anser Diane (2005) ska vara 
något bland de första som sker under en introduktion. Hon menar också att det är viktigt att 
den som visar den nya medarbetaren runt ska vara försiktig med att dela med sig av sina 
åsikter om människorna där, det är viktigt att den nya medarbetaren själv får skapa sig en blid 
av dem. Lindelöw-Danielsson (2003) anser även de att det sociala mottagandet är viktigt, den 
nya medarbetaren måste få orientera sig och hälsas välkommen av sina kollegor. Detta ska 
enligt henne ske i form av att chefen eller någon ansvarig går runt och presenterar den nya 
medarbetaren för arbetskamraterna. Lennéer- Axelson (2005) framhåller att det är ett stort 
steg att komma in på en ny arbetsplats, speciellt som hon säger om den nya medarbetaren är 
ung och grön eller kommer från ett helt annat arbetsområde. Därför är det viktigt att 
arbetskamraterna vet om när den nya medarbetaren kommer och vem det är som kommer 
(ibid). Att underlätta övergången till nya arbetskamrater är därför viktig. Granberg (2003) 
skriver att det är betydelsefullt att ha bra relationer till sina arbetskamrater, anledningen är att 
en ny medarbetare känner sig tryggare om denne tillhör en grupp.  
 
Arbetskamraterna som den nya medarbetaren får har stor inverkan enligt Filistad (2004) på 
hur den nya medarbetaren kommer att kunna komma in i gemenskapen. Hon nämner även att 
nya medarbetare ofta söker information från arbetskamraterna och även att nya medarbetare 
kan se upp till arbetskamraterna. En oroande sak som Lennéer-Axelson (2005) skriver om är 
att om en ny medarbetare allt för snabbt visar framfötterna genom att vara extra duktig och 
snabb kan det bli så att arbetskamraterna försöker dämpa dennes tempo. Hon anser att 
”gamla” medarbetare kan tycka att den entusiasm som den nya medarbetaren har är 
provocerande.  Hon ger som exempel på att arbetskamraterna kan ”glömma” att ge viktig 
information till den nya medarbetaren. Vidare säger hon att det är en outtalad norm att en ny 
medarbetare ska vara avvaktande och inte visa för mycket av sig själv under den första tiden.  
 
Den nya miljön som en ny medarbetare ställs inför är enligt Granberg (2003) företagets miljö. 
Företaget utgör enligt honom en organisatorisk miljö som är sammansatt av regler, relationer, 
nätverk, föreskrifter, administrativa system och rutiner. Den nya miljön finns på flera olika 
nivåer, dels finns det saker som berör hela företaget medan vissa bara berör en arbetsplats.  
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2.3.1 Vem bär ansvaret för introduktionen 
De som har det övergripande ansvaret för introduktionen är enligt Ku & Kleiner (2000) 
personalavdelningen, det är de som sköter planeringen och uppföljningen av introduktionen.  
Även Ahrnborg-Swenson (1990) anser att personalavdelningen har ett viktigt ansvar gällande 
introduktionen. Personalavdelningen ska enligt henne; 

• Marknadsföra grundsynen 
• Förmedla kunskaper till arbetsledare och anställda om hur företagets introduktion är 

uppbyggd 
• Undersöka behov av gemensamt utvecklade hjälpmedel, producera dessa och 

marknadsföra dem till berörda enheter 
• Agera som konsult åt avdelningarna och hjälpa dem praktiskt 
• Följa utvecklingen i området 
• Planera och genomföra central introduktion 

 
Lindelöw-Danielsson (2003) framhåller att organisationen kring den nya medarbetarens 
introduktion förmedlar i bästa fall professionalitet från företagets sida, företaget visar upp att 
de bryr sig om sina anställda och att de planerar effektivt för att allt ska fungera på ett bra sätt.  
 
Ku & Keliner (2000) menar att när det gäller introduktion till arbetsplatsen så går ansvaret 
över till den närmaste chefen för den nya medarbetaren. Vidare menar de att chefen är den 
person som kan allt om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna och därför är chefen bäst lämpad i 
att hålla introduktionen till arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. De säger dock att om chefen 
är en upptagen person med många anställda kan chefen delegera ner ansvaret till någon 
noggrant utvald, det är då viktigt att denna person förstår vilket ansvar denna har gentemot 
den nya medarbetaren (ibid). Englund (1999) anser också att det är chefens ansvar att 
introducera den nya medarbetaren för arbetskamraterna. Granberg (2003) håller med men han 
tillägger även att medarbetarna och de övriga arbetskamraterna bär ansvar för att 
introduktionen ska bli bra. Även Ahrnborg-Swenson (1990) anser att det finns tre grupper 
som är ansvariga för introduktionen, nämligen närmaste chef, arbetsgruppen och den nya 
medarbetaren själv. Ardts, Jansen & Velde (2001) säger också att om den nya medarbetaren 
själv söker information och ställer frågor kommer den få mer kunskap om arbetet vilket då 
bidrar till att den nya medarbetaren snabbare kommer in i arbetet och gemenskapen. Det är 
dock inte den nya medarbetarens ansvar att denne ska komma in i gemenskapen detta är något 
som företaget ska hjälpa till med.  
 
För att det inte ska bli som exemplet ovan om Gunnar som var helt bortglömd under första 
dagen krävs det att företag är beredda att ta emot sina nya medarbetare. Ahrnborg-Swenson 
(1997) anser därför att alla som kommer att arbeta närmast den nya medarbetaren måste bli 
informerade om när denne ska komma. Vidare anser hon att chefen ska vara på plats, även om 
det enda han ska göra är att hälsa. Det är viktigt för en nyanställd att komma in i 
gemenskapen. En till sak som kan underlätta att den nya medarbetaren kommer in i 
gemenskapen är att företaget utser en fadder. Englund (1999) anser att en fadder hjälper den 
nya medarbetaren att förstå företagets kultur och struktur.  Ahrnborg-Swenson (1990) säger 
att en fadders uppgift är att finnas tillhands för att svara på frågor om praktiska problem. 
Vidare anser hon att faddern bör finnas i näromgivningen och vara lättillgänglig för den nya 
medarbetaren. Även Ardts et al (2001) anser att en ny medarbetare som blir tilldelad en fadder 
klarar sig bättre, och den kommer då även snabbare in i gemenskapen.  
 
Det som i stort sett alla är överrens om är att den första dagen är mycket viktig, därför har 
också chefen en viktig roll under den första dagen. Ahrnborg-Swenson (2003) säger att den 
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nya medarbetaren måste få guidas runt och träffa alla sina arbetskamrater. Hon säger också att 
det är viktigt att en inplanerad lunch finns, allt för att undvika att den nya ska känna sig 
utanför. Alla praktiska saker ska också vara ordnade till den första dagen, såsom namnskylt, 
nyckar och lunchkuponger (ibid). Även Lindelöw-Danielsson (2003) anser att företag ska 
vara föreberedda med saker såsom dator och mobiltelefon. Hon säger vidare att meningen 
med att ha allting klart för den nya medarbetaren är att företaget vill skapa en känsla av att de 
har sett fram emot att den nya medarbetaren kommer och att denne ska få möjlighet att 
fungera effektivt redan första dagen. Granberg (2003) framhåller att många nya medarbetare 
är okunniga och osäkra, men att de inte är omotiverade, därför är det viktigt att fånga upp dem 
under första dagen. Och detta är något som arbetsgivaren måste vara medveten om. 

2.3.2 Arbetsgivarens skyldighet 
Att ha en introduktion till de nya medarbetarna är inte bara något som företaget tjänar på utan 
också något som de är skyldiga att ha. Arbetsmiljöförordningen (AFS) 2001:1 säger att 
arbetsgivaren så tidigt som möjligt ska introducera den nya medarbetaren i arbetet, speciellt 
viktigt är det om personen saknar tidigare erfarenhet av arbetslivet. Vidare säger den att 
introduktionen bör ge en uppfattning om arbetstagarens egna arbetsuppgifter och sambandet 
med andras samt ge inblick i hur verksamheten i stort fungerar och vilka risker som finns i 
verksamheten. AFS 2003:4 tar upp att arbetsgivaren bör anpassa introduktionen till 
arbetstagarens ålder, erfarenhet, vana vid arbetsuppgiften och arbetslivet, språkkunskaper 
samt kulturell bakgrund. Vidare säger den att arbetsgivaren har som uppgift att förvissa sig 
om att instruktionerna uppfattas på ett korrekt sätt. I AFS 2001:1 står det även att chefer och 
arbetsledare bör kunna genomföra åtgärder som ligger i linje med deras personalansvar och 
arbetsledning, det gäller till exempel att ge introduktion och förtydliga arbetsuppgifter.  
 
Arbetsmiljölagen 3kap 3§ säger att arbetsgivaren ska se till så att arbetstagaren får god 
kännedom om de förhållanden som gäller för det arbetet som bedrivs. Arbetsgivaren ska även 
upplysa arbetstagaren om de risker som kan finnas i arbetet. Vidare ska arbetsgivaren också 
försäkra sig om att arbetstagare har den utbildning som krävs för att utföra arbetet.  

2.3.3 Problem med introduktion 
Granberg (2003) anser att det finns problem med introduktionen, han tror att nya medarbetare 
får olika introduktion även då de är anställda i samma företag. Han menar att den främsta 
orsaken till att nya medarbetare får olika introduktion beror på hur aktivt chefen och 
arbetskamrater engagerar sig.  
 
En till viktig punkt som Diane (2005) lyfter fram är också det att företag och de nya 
medarbetarna ofta inte har samma syn på introduktionen. Han menar att företagen ser mer 
långskitigt på introduktionen medan den nya medarbetaren först och främst bara vill få ett bra 
mottagande och känna sig välkommen, de ser därmed mer kortsiktigt på introduktionen. Han 
menar att om företagets mål med introduktionen som är långsiktigt ska infrias så måste de 
först och främst se till så att den nya medarbetaren känner sig välkommen. Även Wanous 
(2000) för en diskussion kring att företag och nya medarbetare har olika syn på 
introduktionen, han menar att företag fokuserar för mycket på att ge information till den nya 
medarbetaren, när denne egentligen vill träffa folk och bli av med nervositeten och stressen 
som finns under den första dagen. 
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Något som emellertid Granberg (2003) framhåller är att det kan vara svårt för en ny 
medarbetare att ta till sig all information. Det kan bli som han kallar det korvstoppning. Han 
menar att om det blir för mycket information till den nya medarbetaren kommer denne inte att 
kunna ta informationen till sig utan den kommer att försvinna.  
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3. Metod 
I detta kapitel visar jag hur studien är genomförd. Jag kommer att presentera hur 
litteratursökning är gjord och valet av forskningsstrategi. Jag kommer även att diskutera 
vilka metodproblem som är relevanta i min studie.  

3.1 Litteraturundersökning 
För att hitta relevant information har jag främst sökt i databaserna Emerald, Ebisco och 
PsycArticles efter vetenskapliga artiklar. Jag sökte även litteratur i Lucia som är en databas 
över Luleå tekniska universitetsbibliotek. Jag har använt både engelska och svenska ord när 
jag sökte. De sökord jag har använt mig utav är; Organizational socialization, employee 
orientation, orientation, new employee, newcomer, introduktion, socialisering, rekrytering 
samt personaladministration. Via Internet och LKABs intranet har jag även tagit del av 
information om LKAB. 

3.2 Kvalitativ metod 
Enligt Denscombe (2000) finns det två sätt att bedriva sin forskning på. Det ena 
tillvägagångssättet är kvantitativ forskning. Den ansatsen förknippas ofta enligt Denscombe 
med siffror och har en tendens att associeras med storskalig forskning. Den andra ansatsen 
som finns är kvalitativ forskning, i den ansatsen är orden centrala och forskningen associeras 
med småskalig forskning (ibid). Kvalitativ forskning är lämplig när forskaren vill beskriva 
något, den tenderar att bygga på detaljerade och ingående beskrivningar (ibid).  
 
Eftersom LKAB är ett företag som i nuläget anställer många personer, speciellt nu innan 
sommaren då alla sommarvikarier ska in i företaget kunde jag ha använt mig utav en 
kvantitativ ansats. Men eftersom att jag i min studie ville få en mer djupgående förståelse och 
en mer detaljerad beskrivning från respondenterna valde jag att arbeta efter den kvalitativa 
forsknings ansatsen, och därmed göra djupgående intervjuer.  
 

3.3 Val av forskningsstrategi 
Enligt Denscombe (2004) finns det fem olika strategier att använda sig av, dessa är: 
experiment, aktionsforskning, fallstudie, survey samt etnografi. Jag valde att använda mig av 
en fallstudie. Denscombe (2004) menar att om man vill göra en djupgående studie med fokus 
på relationer och processer är en fallstudie mest lämpad. Vidare anser Brante, Andersen & 
Korsnes (2001) att en fallstudie är motiverad då forskaren vill belysa ett problem och få 
förståelse och förklaring. Eftersom mitt syfte är att utreda hur förväntningar ser ut hos 
blivande medarbetare och hur behoven ser ut och därmed få en djupare förståelse för vilka 
förväntningarna är, så är en fallstudie mest lämpad.  
 

3.4 Valet av undersökningsobjekt 
I detta arbete har jag valt blivande medarbetare på LKAB som fallstudieobjekt. LKAB hade 
en företagskväll på Luleå tekniska universitet där träffade jag flera medarbetare från LKAB 
och fick intresse för organisationen. LKAB hade själv som förslag på att jag kunde göra 
denna studie. Dagen efter ringde jag upp och förklarade att jag var intresserad och de var 
nöjda med mig  och därför fick jag utföra studien.  
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3.5 Datainsamlingsmetod 
Denscombe (2004) anser att om man vill samla detaljerad information och få mer djupgående 
insikter är intervjuer det bästa sättet. Det vanligaste sättet att göra intervjuer enligt 
Denscombe (2004) är att genomföra personliga intervjuer. Det innebär ett möte mellan 
forskare och informant (ibid).  
 
Det finns enligt Denscombe (2004) tre sorters intervjuer: strukturerade intervjuer, 
semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Den strukturerade intervjun är 
lämplig att använda om intervjuaren vill ha stark kontroll över frågorna och svarens 
utformning. En strukturerad intervju används ofta vid en surveyundersökning och liknar mer 
en frågeformulär som respondenten svarar ansikte mot ansikte på. Den semistrukturerade 
intervjun är mer flexibel, intervjuaren har emellertid en lista med frågor men låter 
respondenten själv på ett öppet sätt utveckla sina svar (ibid). Det tredje alternativet är 
ostrukturerad intervju. Här har intervjuaren en liten roll, denne ska i princip sätta igång 
intervjun och sedan låta respondenten svara. Jag valde att använda mig av semistrukturerad 
intervju (se bilaga 1). Anledningen till att jag valde den är att jag ville ha kontroll på vad vi 
diskuterade samtidigt som jag gärna ville ha mer djupgående svar från respondenterna. Innan 
jag genomförde intervjuerna test intervjuade jag dels min handledare TorBjörn Nilsson och 
även tre andra studenter, detta för att försäkra mig om att frågorna uppfattades på ett korrekt 
sätt.  
 
För att boka intervjuerna ringde jag runt till mina intervjupersoner och bokade en tid för 
intervjun. Intervjuerna har jag genomfört på ett kontor hos LKAB, det var dock ett antal som 
inte hade möjlighet att ta sig till LKAB, dem träffade jag då på ett ostört fik i Kiruna. Jag har 
även intervjuat personer i Luleå. Dessa har jag intervjuat i ett ostört grupprum på Luleå 
tekniska universitet och ett ostört fik i Luleå. Denscombe (2004) framhåller att forskaren ska 
försöka hitta en plats för intervjun där de kan vara ostörda. Jag anser att alla de platser jag höll 
mina intervjuer på uppfyllde de kraven och det borde därmed inte vara något problem med att 
jag utförde intervjuerna på olika platser.  
 
Jag utförde mina intervjuer själv och därför hade jag inte möjlighet att anteckna allt. 
Denscombe (2004) anser att det mänskliga minnet är ett opålitligt forskningsinstrument. Jag 
använde mig därför av en diktafon vilket Denscombe (2004) menar inte medför några större 
störningar vid intervjusituationer. Innan jag använde den försäkrade jag mig om att det var 
okey för intervjupersonen att den användes. Jag hade även med mig extra batterier och band 
till diktafonen och kontrollerade alltid att den fungerade innan mötet med en intervjuperson.  
 
Innan intervjun började förklarade jag att jag var en student från Luleå universitet och att jag 
går ekonomprogrammet, vidare förklarade jag att jag nu gör min c-uppsats på LKAB som ska 
undersöka förväntningar och behov från blivande medarbetare när det gäller introduktionen 
till arbetsplatsen. Jag framhöll mig så neutral som möjligt under intervjun vilket Denscombe 
(2004) anser att en forskare bör göra.  
 

3.6 Urval 
Eftersom jag har intervjuat personer som ännu inte har börjat arbeta på LKAB har jag varit 
tvungen att ta hjälp av LKAB för att hitta mina intervjupersoner. De första namnen jag fick på 
blivande medarbetare var av rekryterarna. Utifrån dessa namn ringde jag runt till alla för att 
boka intervjuer. Eftersom inte alla bodde i närheten av Kiruna eller Luleå var det ett flertal jag 
inte kunde intervjua på grund av avståndet. Det var även ett flertal som inte ville ställa upp. 
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Rekryterarna blev sedan upptagna och därför fick jag själv lära mig och gå in i deras HR 
databas för att söka upp blivande medarbetare. Jag intervjuade 8 stycken blivande 
sommarvikarier och 4 stycken blivande tillsvidareanställda.  

3.7 Analysmetod 
För att lättare kunna läsa ut svaren på intervjuerna så sammanställde jag alla intervjuer i ett 
dokument. Jag förde då in alla svaren från respondenterna i samma dokument under 
respektive intervjufråga. På så vis fick jag en lättöverskådlig bild av vad alla hade svarat. Jag 
delade även in svaren under varje fråga i svaren från de tillsvidareanställda och 
sommarvikarierna. Detta för att kunna svara på de fyra områdena som finns i figur 4.  
 
 

 
 
Figur 4. Vilka förväntningar och behov har tillsvidareanställda och sommarvikarier. 
 
 
Analysdelen gjordes med hjälp av empiridelen och teoriavsnittet. Här ställde jag teorierna mot 
empiridelen för att kunna föra en diskussion kring intervjusvaren.    
 

3.8  Metodproblem 
Denscombe (2004) anser att det är osannolikt att forskare väljer sina intervjuobjekt med ett 
slumpmässigt urval. Ofta menar han att personerna som väljs ut för intervjuer ofta väljs för att 
de har något speciellt att tillföra eller har en unik position. Hälften av intervjupersonerna 
valde jag inte själv ut. Den andra hälften sökte jag själv upp i LKAB’s HR databas.  

3.8.1 Validitet  
Validitet innebär enligt Thurén (2004) att man verkligen har undersökt det man ville 
undersöka och inget annat. Något som har påverkat validiteten på ett positivt sätt är att jag 
innan jag började med intervjufrågorna hade gjort en ordentlig litteraturundersökning. På så 
vis fick jag mycket kunskap om ämnet innan jag gjorde intervjuerna. Jag tog även del av 
information om LKAB’s introduktionsprogram, dels det anmäla och dels introduktion till 
arbetsplatser för att få en bild av hur introduktionen såg ut där, och därmed även få mer 
relevanta frågor i intervjumallen. Jag träffade även anställda på LKAB som delade med sig av 
sina erfarenheter kring LKAB’s introduktion, även detta hjälpte mig att få kunskap som 
bidrog till att intervjumallen blev bättre.  
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Denna studie undersöker vilka förväntningar och behov blivande medarbetare har på 
introduktionen till sin arbetsplats genom intervjuer. Jag har intervjuat blivande medarbetare 
som inte har börjat på företaget än för att få fram vilka förväntningar och behov de anser sig 
ha. De grupper jag har valt att intervjua är blivande sommarvikarier samt blivande 
tillsvidareanställda. Jag intervjuade 8 stycken blivande sommarvikarier och 4 stycken 
blivande tillsvidareanställda. Anledningen till att det blev färre tillsvidareanställda beror på att 
det bara fanns 4 stycken att tillgå under min period.  
 
Enligt Denscombe (2004) ökar validiteten om forskaren inte influerar sina personliga åsikter 
och känslor. Objektiviteten i denna uppsats ligger i att jag inte har tagit någons parti varken de 
jag har intervjuat eller LKAB’s, jag är dock medveten om att det inte går att vara objektiv 
men jag har försökt så gott jag har kunnat i och med att jag inte har tagit någons parti.  

3.8.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är enligt Thurén (2004) tillförlitlighet och innebär att mätningen är korrekt 
genomförd. För att försäkra mig om att jag hade uppfattat alla intervjuer rätt, lyssnade jag 
igenom dem ordentligt och skrev ner dem direkt efter intervjun hade ägt rum. Allt för att jag 
skulle komma ihåg intervjun på ett korrekt sätt.  
 
Intervjuareffekten är något som Denscombe (2004) framhåller som ett problem om forskaren 
inte är medveten om den. Han menar att intervjuarens ålder, kön och etniska ursprung kan ha 
inverkan på hur mycket information människor är villiga att ge och hur ärliga de är i sin 
information. Detta får enligt Denscombe (2004) särskild stor betydelse när det gäller känsliga 
frågor eller frågor som kan uppfattas som personliga. Jag anser inte att detta har varit ett 
problem för mig då mina frågor inte har varit av det känsliga och personliga stadiet.  
 
Att som jag intervjua blivande medarbetare som ej har börjat på företaget för att se vilka 
förväntningar de har, kan vara fel väg att gå. Jag kände under intervjuerna att de jag 
intervjuade inte visste vilka förväntningar och behov de hade på sin introduktion. Däremot så 
tror jag att om introduktionen skulle ha visat sig vara dålig så hade de under introduktionens 
gång tänkt att de förväntade sig något mer. Därför tror jag att det bästa sättet för att få ut vilka 
behov och förväntningar en ny medarbetare har är att intervjua personer som precis har 
genomgått sin introduktion på ett företag. Då kommer de tydligt ihåg hur den har varit och de 
kan säga om de hade behov av ytligare information och om introduktionen stämde med 
förväntningarna.  
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4. Empiri 
I det här kapitlet kommer jag att presentera LKAB som företag. Jag kommer även att 
presentera resultaten av mina intervjuer.  
 

4.1 LKAB 
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) bildades år 1890 och är en internationell 
högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter 
för ståltillverkning och är en växande leverantör av mineralprodukter till andra 
industribranscher.  
 
LKAB som arbetsgivare anställer årligen omkring 1500 medarbetare, det vill säga externa 
rekryteringar till vakanta befattningar, sommarvikarier och en stor del interna omflyttningar. 
LKAB anser att det är av största vikt att samtliga dessa nya medarbetare får erforderlig 
introduktion till så väl företaget som sin blivande arbetsplats och sina blivande 
arbetsuppgifter. Vidare har undersökningar på företaget visat att medarbetare som är nya i 
företaget eller för uppgiften toppar tillbuds- och olycksfallsstatistiken. 
 
Utredningar och analyser av olycksfall har visat på brister i introduktion som i andra ändan 
gett arbetsskador. Exempel på brister är att riskanalyser och arbetsinstruktioner inte är kända 
för olycksdrabbade. Olycksfall med personer som kortare än 5 års yrkeserfarenhet är betydligt 
mer drabbade av arbetsskador än de övriga grupperna.  

4.2  Förväntningar på introduktionen till arbetsplatsen 
Här kommer jag att presentera resultatet av vilka förväntningar de blivande medarbetarna 
hade på sin introduktion till arbetsplatsen. Jag har valt att dela upp resultatet i 
tillsvidareanställda och sommarvikarier.  

4.2.1 Tillsvidareanställda 
Respondenterna i denna grupp bestod av fyra stycken. Tre av dem var blivande tjänstemän 
med universitetsutbildning medan den fjärde var blivande arbetare med gymnasieutbildning. 
Hälften av respondenterna känner sina blivande arbetskamrater.  
 
Ingen av de fyra respondenterna tror att de kommer att vara nervösa under sin första dag. 
Personen som tidigare har sommarjobbat på sin blivande arbetsplats känner alla där så hon 
anser inte att hon behöver vara nervös. Ingen tror heller att de kommer vara stressade under 
sin första dag. En tillägger dock: 
 
”Jag tror inte jag kommer vara stressad under min första dag. Men om de vill pressa på mig 
mycket information kanske jag blir stressad. Men är personen lugn som tar hand om mig och 
inte pressar på information blir även jag lugn” 
 
Den blivande arbetaren hade inte några höga förväntningar på introduktionen till sin 
arbetsplats. Denna person hade tidigare sommarjobbat på samma position som den nu fick en 
tillsvidareanställning på. Eftersom personen kände att denne kunde arbetsuppgifterna 
förväntade sig inte heller denne person någon introduktion till sina arbetsuppgifter. Däremot 
sa personen: 
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”Jag förväntar mig ingen större introduktion eftersom att jag har jobbat där tidigare. Men en 
genomgång av säkerheten för att bli påmind om den förväntar jag mig” 
 
Personen kände även alla på arbetsplatsen och förväntade sig därför inte att någon skulle 
presentera henne för arbetskollegorna. De tre andra respondenterna hade däremot höga 
förväntningar på sin introduktion till arbetsplatsen. Dessa tre är äldre mellan 32-40 år och har 
tidigare haft flera olika jobb och de säger därför att de vet att de kan ställa krav och ha 
förväntningar på introduktionen. En säger: 
 
”Jag har sagt att jag vill ha en strukturerad och välplanerad introduktion så det förväntar jag 
mig att få. Jag vill inte bara gå dit och gå bredvid någon som inte har tid för mig. De ska veta 
att jag kommer, när jag kommer och de ska vara förberedda på det!” 
 
Dessa respondenter tar även upp att de har erfarenheter av att företag inte alltid satsar på sin 
introduktion till nya medarbetare. Detta är dock inget som drar ner deras förväntningar, utan 
de tror att detta är något företag har förstått är en viktig del för att få en medarbetare 
engagerad.  
 
De tre tjänstemännen förväntar sig att LKAB kommer att ha en plan på hur introduktionen ska 
se ut till deras arbetsplats. Alla förväntar sig att introduktionen till arbetsuppgifterna kommer 
vara praktsikt. En av respondenterna lägger dock till att någon del säkert är mer teoribaserad. 
De förväntade sig emellertid inte att LKAB skulle ge dem all information om 
arbetsuppgifterna de behövde. Utan de tror att de själv kommer att söka mycket information 
själva. En respondent säger: 
 
”I dagens samhälle är det så att man förväntas lära sig stora delar själv” 
 
En annan respondent säger: 
 
”Jag kommer vara ganska noga med att fråga, jag tar för mig. Jag kommer fråga tills jag har 
koll, jag kommer inte bara sitta och vänta på att någon bara kommer till mig med 
information” 
 
Alla förväntar sig att arbetskamraterna vet om att de kommer. Hälften av respondenterna 
känner även personer på sin blivande arbetsplats vilket gör att de har ännu högre 
förväntningar på att dessa personer ska veta om att de kommer. Hälften av respondenterna 
förväntar sig även att personen som tar hand om dem visar dem runt och presenterar dem för 
kollegor och medarbetare som sitter i närheten av dem. Alla förväntar sig att kollegorna 
kommer att vara trevliga, vänliga och hjälpsamma. En svarar: 
 
”De är väldigt positiva till att jag kommer, eftersom att de har så mycket projekt just nu, så 
rent arbetsmässigt är jag välkommen. De kommer säkert också vara nyfikna på vem jag är.  
 
Alla har förväntningar på att de kommer att trivas med arbetskamraterna och de förväntar sig 
att de ska komma in i gemenskapen. Majoriteten av respondenterna ska arbeta i små grupper, 
mellan 3-7 personer. Detta är något som de tror kommer att underlätta för dem att komma in i 
gemenskapen. En av respondenterna har tur, dennes arbetslag ska åka iväg på en liten resa 
tillsammans. Respondenten förklarar: 
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”Alla arbetslag åker ju iväg en gång per år eller hittar på något med sitt arbetslag. Jag 
börjar arbeta på måndag och på tisdag så ska vårat arbetslag åka iväg. Det blir perfekt för 
mig. Jag tror det är väldigt positivt eftersom att om man träffas utanför jobbet tror jag att 
man kommer varandra närmre och på så sätt fungerar man också bättre i arbetet” 
 
Svaren på vart de själva kommer att söka information om arbetsuppgifterna är varierande. Det 
är både hos chefen, kollegor, nedskriven information och på intranätet. De känner inte att 
risken är så stor att de kommer få för mycket information så att det blir svårt att ta in. De 
säger också att om det blir för mycket information kommer de att säga till. En säger dock: 
 
”Just namn på personer och organisationsförkortningar brukar kunna bli mycket, så det 
kommer jag nog att behöva repetera några gånger. Däremot så tror jag inte att det kommer 
bli för mycket information om arbetsuppgifterna eftersom att det är sådant jag redan kan 
någonting om” 
 
Två av respondenterna förväntar sig att de efter sin introduktion kommer att förstå hur deras 
arbetsuppgifter hänger ihop med andra arbetsplatser på LKAB. En säger emellertid att: 
 
”Nej det är ett så stort företag så jag förväntar mig inte att förstå denna koppling efter 
introduktionen, det är något jag kommer få förståelse för när jag har jobbat ett tag” 
 
På frågan vem de tror kommer att ta hand om dem under den första dagen svarar två att de vet 
att det kommer att vara deras närmaste chef. Allmänt så förväntar alla sig att ha någon form 
av handledare under sin introduktion till arbetsplatsen.  
 
Den handledaren som ska lära ut dem deras arbetsuppgifter anser de bör vara en person som 
är pedagogisk, kunnig, tålmodig och de anser att de vill känna att de kan gå dit och fråga utan 
att de stör personen. De säger även att personen måste vara kunnig inom området för att lära 
ut arbetsuppgifterna. En säger: 
 
”Handledaren ska vara kunnig, men det räcker inte med det, personen måste också kunna 
lära ut det han kan, vara pedagogisk så att jag förstår” 
 
Alla tre har samma förväntningar på vad de kommer få att göra under sin första dag på 
LKAB. De förväntar sig att det kommer vara mycket praktiska saker som ska ordnas under 
den första dagen. De förväntar sig att den som tar hand om dem visar vart deras arbetsplats är, 
gå runt och titta i byggnaden så att de vet hur den ser ut, få lösenord och kolla så att dator och 
telefon och alla praktiska saker fungerar. Alla tre förväntar sig att praktiska saker som deras 
dator och telefon är ordnade till deras ankomstdag. Alla har mer eller mindre blivit lovade att 
praktiska saker ska vara ordnade. En säger: 
 
”Jag har blivit lovad att datorn ska finnas där, så nu förväntar jag mig ju att den ska stå där” 

Alla är inte helt övertygade om att de efter sin introduktion till arbetsplatsen kommer förstå 
exakt vilka deras arbetsuppgifter är. Det är avancerade och varierade tjänster de kommer att 
arbeta med och de kommer att hålla och arbeta med olika projekt hela tiden. Därför förväntar 
de sig mer eller mindre att ha någon kort introduktion till varje nytt projekt de ska ha. Två av 
tjänsterna är också nya tjänster och därför är det inte helt klart i dagslägen vad för 
arbetsuppgifter som kommer att ingå i tjänsten. En svarar: 
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”Jag tror inte att jag kommer ha koll exakt på vilka mina arbetsuppgifter kommer att vara. 
Min tjänst är ny så den kommer utvecklas med tiden. Men ungefär vad mina arbetsuppgifter 
är förväntar jag mig att ha koll på efter introduktionen”  

4.2.2 Sommarvikarier 
Respondenterna (8 stycken) i den här kategorin är alla unga, mellan 18-25 år. Hälften kommer 
när arbetet börjar ha en avslutad gymnasieutbildning och hälften studerar på universitetsnivå. 
Samtliga respondenter ska jobba ute i produktionen. Ingen av dem har tidigare arbetat med 
något liknande jobb och hälften anser sig inte ha någon relevant utbildning för arbetet heller. 
Majoriteten av sommarvikarierna vet inte vad de ska jobba med, de har bara en titel på vilken 
tjänst de har. Det är även ett flertal som aldrig har varit på en anställningsintervju.  
 
De flesta av sommarvikarierna har inte höga förväntningar på introduktionen till 
arbetsplatsen, detta främst bland respondenterna som enbart har en gymnasieutbildning. Alla 
respondenter har emellertid en förväntan om att LKAB ska ha en plan på hur deras 
introduktion till arbetsplatsen ska gå till. Det skiljer sig dock i svaren på hur seriös denna plan 
förväntas vara. Alla är däremot överens om att de förväntar sig någon form av en strukturerad 
introduktion till arbetsuppgifterna. Några stycken nämner även att LKAB varje år tar in så 
många sommarvikarier och därför förväntar de sig att de också har en plan på hur de ska 
introduceras till arbetet, som de säger ”det är inte första gången de tar in sommarvikarier”.  En 
av respondenterna säger: 
 
”Någon form av strukturerad plan förväntar jag mig, men den behöver inte vara i detalj bara 
det finns en plan” 
 
En annan respondent säger: 
 
”De kan inte bara slänga ut mig i arbete, så jag förväntar mig verkligen att de har en plan, 
det skulle vara osmart och farligt av dem annars eftersom att jag inte kan något” 
 
Tre stycken av respondenterna tror att de kommer att vara nervösa under sin första dag. De 
övriga säger att de inte brukar vara det och kommer förmodligen därför inte vara det nu heller. 
Det är samma tre personer som säger att de tror att de kommer vara stressade under den första 
dagen. En uttrycker det enligt följande:  
 
”Ja lite stressad kommer jag nog vara, det är mycket att lära sig. 
 
Medan en av de som inte tror att de inte kommer vara stressade säger: 
 
”Nej jag tror inte att jag kommer att känna mig stressad, men det beror mycket på personen 
som kommer vara med mig, är han en stressig person så kanske jag också blir det” 
 
Det som respondenterna förväntar sig ska ingå i introduktionen till arbetsplatsen är 
varierande. De flesta svarar att de vill lära sig sina arbetsuppgifter, eftersom att flertalet idag 
inte vet vad det är för arbetsuppgifter de ska utföra. En respondent säger: 
 
”Jag förväntar mig först och främst att de ska visa vad jag ska jobba med och vart jag ska 
vara för det har jag inte helt klart för mig” 
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Men det är inte alla som förväntar sig att de efter sin introduktion kommer att veta vilka deras 
arbetsuppgifter är. En av respondenterna uttrycker det enligt följande: 
 
”Min förhoppning är att jag ska veta vilka mina arbetsuppgifter är efter introduktionen, men 
jag vet av tidigare jobberfarenhet att introduktioner kan vara väldigt luddiga så risken finns 
att man själv får fråga sig fram och ta reda på fakta” 
 
Något som en majoritet också nämner är att de förväntar lära sig under introduktionen på 
arbetsplatsen är säkerhet runt deras arbetsuppgifter, alla svarar att de efter sin introduktion 
förväntar sig att veta vilka risker som finns i deras arbete. De flesta av respondenterna har hört 
att LKAB är ett företag som satsat på säkerheten och det är därför de har förväntningar på att 
det kommer vara mycket säkerhet under introduktionen. De har förväntningar på att LKAB 
prioriterar säkerheten högt. En respondent säger: 
 
”Jag var på en företagskväll som LKAB hade på mitt universitet, de pratade mycket om 
säkerhet där och därför förväntar jag mig att jag kommer få lära mig mycket om risker och 
säkerhet under introduktionen” 
 
En annan respondent säger: 
 
”Jag kommer få lära mig mycket om säkerheten under introduktionen, de sa de på 
jobbintervjun” 
 
De flesta av respondenterna tror att de kommer få så pass mycket information om risker i 
arbetet att de kommer att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Men några 
nämner att de kan vara nervösa och att de kan behöva göra ett moment några gånger innan de 
känner att de utför arbetet på ett säkert sätt. En av respondenterna säger: 
 
”Jag tror inte fullt ut att jag kommer att utföra mitt arbete på ett säkert sätt direkt efter 
introduktionen, jag kommer att vara nervös och vill göra allt på rätt sätt. Men jag tror att om 
jag gjort ett moment några gånger så kommer jag känna mig tryggare och kan då jobba på 
ett säkert sätt” 
 
Hälften av respondenterna förväntar sig att de kommer få samma introduktion till 
arbetsplatsen som en tillsvidareanställd hade fått. Den andra hälften tror att introduktionen 
kommer vara annorlunda för dem. De motiverar det med att de bara är där en kortare tid, 
många börjar samtidigt och introduktionen kommer inte att bli lika individanpassad. En 
svarar: 
 
”Jag tror att vi sommarvikarier kommer ha en annan introduktion, man lägger nog inte ner 
lika mycket krut på sommarvikarierna eftersom att vi bara är där en kortare period” 
 
En annan säger: 
 
”Jag tror att det kan vara vanligt att när sommarvikarierna kommer så är mycket av den 
ordinarie personalen borta på semester och då kan introduktionen bli sämre” 
 
Hälften av de blivande sommarvikarierna ska börja sitt sommarjobb innan sommaren. Många 
börjar redan i mitten av Maj. De säger att detta beror på att LKAB vill ha in dem i arbetet 
innan semestrarna börjar.  
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Majoriteten förväntar sig att ha någon sorts handledare att gå med under introduktionen på 
arbetsplatsen som kan lära ut arbetsuppgifterna. Eftersom att de går in och vikarierar för 
någon annan är det flera som förväntar sig att handledaren kommer vara den som de ska 
vikariera för. Så att personen vet exakt vilka arbetsuppgifter de ska göra. De förväntar sig att 
personen som lär dem deras arbetsuppgifter och fungerar som en handledare ska vara kunnig. 
De egenskaper de anser att en handledare ska ha är; tydlig, social, tålmodig, orka med massvis 
med frågor och vara en glad person. En person svarar att: 
 
”Det räcker inte med att personen kan sitt jobb, personen måste också kunna lära ut på ett 
pedagogiskt sätt. Det är en sak att kunna arbetet och en annan att lära ut det” 
 
Eftersom att alla sommarvikarier är unga och inte har någon erfarenhet anser flertalet av dem 
att det måste vara accepterat att ställa frågor hela tiden och därför måste personen som tar 
hand om dem ha tålamod med dem. En uttrycker det: 
 
”Jag har ju aldrig jobbat med ett liknande jobb så jag kommer kanske ställa massvis med 
dumma frågor och då hoppas jag att det accepteras” 
 
En av respondenterna förväntar sig att personen som tar hand om dem kommer ge dem all 
information de behöver. Resten är överens om att de kommer att söka mycket information om 
arbetsuppgifterna själva.  De säger att de vill lära sig så mycket som möjligt och då måste de 
fråga sig fram. Flertalet av de svarande tror att de kommer gå till en kollega eller chef för att 
söka upp information om arbetsuppgifterna. En säger också att denne skulle vända sig till sin 
kompis som arbetar på samma arbetsplats istället då det känns tryggare.  
 
Hälften tror att det kommer bli för mycket information i början för att de ska kunna hålla reda 
på allt. En respondent säger:  
 
”Jag tror att det kan bli för mycket information under introduktionen, det har jag varit med 
om tidigare på andra jobb” 
 
Majoriteten av de svarande tror att arbetskamraterna är förvarnade att det kommer in 
sommarvikarier, de förväntar sig dock inte att arbetskamraterna vet vem just dom är utan bara 
att det är sommarvikarier på väg in. Hälften av respondenterna förväntar sig inte heller att 
någon kommer att gå runt och presentera dem för sina blivande kollegor. De tror att det är 
något som de själv får göra. En respondent säger:  
 
”Jag förväntar mig inte att någon ska presentera mig för mina arbetskamrater, jag får väl 
presentera mig själv” 
 
Medan en annan svarar: 
 
”Det skulle vara bra om de presenterade mig för arbetskamraterna, det skulle bli lättare för 
mig” 
 
Alla utom en tror att kollegorna kommer att behandla dem annorlunda för att de är 
sommarvikarier. De förklarar det genom att de är yngre, mindre erfarna och att de bara ska 
vara där under en kortare tid. De tror därför att kollegorna inte kommer orka lägga lika 
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mycket energi på dem. Samtidigt som att de förväntar sig att kollegorna ska hjälpa dem mer 
just eftersom att de inte har någon erfarenhet.  
 

4.3 Blivande medarbetares behov under introduktionen 
Här redovisas resultatet av vilka behov tillsvidareanställda och sommarvikarier anse sig ha 
under introduktionen. 

4.3.1 Tillsvidareanställda 
Respondenten som tidigare har sommarjobbat på sin blivande tjänst säger att hon inte har 
något behov av en planerad introduktion, däremot framhåller personen att: 
 
”En genomgång av säkerheten har jag nog behov av, sen skulle det alltid vara bra att gå 
bredvid någon erfaren i början.  
 
De tre andra respondenterna har en hel del behov som de anse sig ha under introduktionen. 
Under sin första dag på LKAB anser de att sina behov är att ordna alla praktiska saker. De har 
behov av att veta var de sitter, var är toan, var stämplar jag in och var äter jag lunch.  
 
Rent allmänt kring introduktionen ser deras behov ut enligt följande.  
 

- Lära sig sina arbetsuppgifter  
- Lära sig regler och rutiner 
- Att få vara ute och titta på anläggningarna 
- Att få skapa sig en översiktsbild av verksamheten 
- Få reda på hur företaget är organiserat 
- Få reda på vad som förväntas av dem 

 

4.3.2 Sommarvikarier 
Majoriteten av sommarvikarierna har ett flertal behov de vill att företaget ska uppfylla. Ingen 
av sommarvikarierna har tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter och känner därför ett 
stort behov av att under introduktionen lära sig arbetsuppgifterna. Eftersom att flertalet av 
dem i nuläget inte heller vet vilka arbetsuppgifter de kommer att ha anser de även att de har 
ett behov av att få reda på vilka arbetsuppgifterna är. Alla respondenterna tror att de kommer 
få allmän information om LKAB som företag, detta är något som ett flertal inte anser sig ha 
behov av. En säger: 

 
”För mig känns det överflödigt att få sådan information eftersom att min pappa jobbar där 
och jag har varit på flera studiebesök” 

 
En annan säger: ”Jag har absolut inget behov av att få sån kunskap” 

 
Det som alla anser att de har behov av under första dagen är att gå runt och titta vart de ska 
arbeta och vad deras arbetsuppgifter kommer att vara samt att få ut kläder.  
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De allmänna behoven de anser sig ha på introduktionen är: 
 
- Veta exakt vad deras arbetsuppgifter är 
- Lära sig praktiska saker 
- Lära sig om säkerheten  
- Lära sig de oskrivna reglerna 
- Lära sig alla risker i deras arbete 
- Få veta vilket deras ansvarsområde är 
 

En svarar att dennes behov är: ”ALLT! Jag måste lära mig allt, jag kan ju inget.  
 
Det största behovet som dock alla ser att de vill att introduktionen ska innehålla är just att de 
har ett stort behov av att veta vilka arbetsuppgifter de kommer att ha.  
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5. Analys 
I analysdelen kommer jag att binda ihop resultatet med teorin. Jag kommer att visa på de 
kopplingar jag kan se. Figur 4 visar vilka områden jag har fått svar på i mina intervjuer och 
det är dessa områden som jag i detta kapitel kommer att analysera. 
 

5.1 Förväntningar på introduktion till arbetsuppgifter 
Här kommer analysen av resultatet som kom ut av intervjuerna. Analysen är uppdelad precis 
som empirin med ett avsnitt om tillsvidareanställda och ett om sommarvikarier.  
 

5.1.1 Tillsvidareanställda 
Förväntningstrappan (se figur 1) som Ahrnborg-Swenson (1990) skriver om, tar upp att 
förväntningarna kommer genom att den blivande medarbetaren pratar med företaget och går 
på en arbetsintervju. Alla tillsvidareanställda hade varit på en arbetsintervju och alla dessa 
hade höga förväntningar på introduktionen till arbetsplatsen förutom en av dem. Att de har 
höga förväntningar kan bero på att dessa personer tidigare har arbetat med flera jobb och 
därmed gått flera introduktionsutbildningar. Men det kan även bero på att dessa personer i stor 
utsträckning har haft kontakt med LKAB och deras chefer. Vissa av dem hade till och med 
fått en introduktionsplan och alla hade mer eller mindre blivit lovade att praktiska saker skulle 
vara ordnade när de kom. Alla i den här gruppen förväntar sig att få en väl planerad 
introduktion, en har till och med ställt krav på att en väl planerad introduktion ska finnas. 
Detta stämmer bra överens med vad Ahrnborg-Swenson (1990) menar, att kontakten med 
företaget höjer blivande medarbetares förväntningar.  
 
Att hälften av respondenterna känner sina blivande arbetskamrater har sannolikt höjt 
förväntningarna på hur de förväntar sig att bli mottagna. Det kan även kopplas till att ingen av 
de fyra respondenterna tror att de kommer att vara nervösa under sin första dag. Personen som 
tidigare har sommarjobbat på sin blivande arbetsplats känner alla där så hon anser inte att hon 
behöver vara nervös. Wanous & Reichers (2000) framhåller att det är vanligt att nya 
medarbetare är under stor stress de första dagarna. Det är dock ingen av de tillsvidareanställda 
som tror att de kommer vara stressade under sin första dag. De framhåller här att personen 
som tar hand om dem under första tiden har ansvar för att de inte ska känna sig sressade.  
 
Den blivande arbetaren hade inte några höga förväntningar på sin introduktion. Denna person 
hade tidigare sommarjobbat på samma position som den nu fick en tillsvidareanställning på. 
Eftersom personen kände att denne kunde arbetsuppgifterna förväntade sig inte heller denne 
person någon introduktion till sina arbetsuppgifter. Att denna person inte har några 
förväntningar på sin introduktion anser jag vara lite farligt. Personen nämner dock att en 
genomgång av säkerheten förväntar hon sig att få igen. Men att bara ha sommarjobbat på en 
position och sedan komma tillbaka efter ett år och sättas in i arbetet utan en ny introduktion 
kan vara farligt. Arbetsmiljöförordningen (AFS) 2001:1 och Arbetsmiljölagen 3kap 3§ säger 
att introduktionen är till för att den nya medarbetaren ska få kännedom om risker i arbetet.  
 
De tre övriga hade däremot höga förväntningar på sin introduktion. De förväntar sig att 
introduktionen ska vara strukturerad och väl planerad. Och de förväntar sig att en tydlig plan 
ska finnas på hur introduktionen ska gå till. De tror dock inte att de kommer att lära sig allt 
under introduktionen, utan de tror att de även kommer få söka upp information själv. Ardts et 
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al (2001) framhåller att om den nya medarbetaren själv söker information och ställer frågor 
kommer den få mer kunskap om arbetet vilket då bidrar till att den nya medarbetaren snabbare 
kommer in i arbetet och gemenskapen. Därför är det positivt att de blivande medarbetarna tror 
att de kommer att söka information själva.  
 
Diane (2005) säger att något av det första som en ny medarbetare ska introduceras till är sina 
arbetskamrater. Alla respondenter förväntar sig att arbetskamraterna vet om att de kommer. 
Det är något som Lennéer-Axelson (2005) framhåller som en viktig punkt, hon säger att de 
nya arbetskollegorna ska veta om att en ny medarbetare kommer. Hälften av respondenterna 
känner även personer på sin blivande arbetsplats vilket gör att de har ännu högre 
förväntningar på att dessa personer ska veta om att de kommer. Lindelöw-Danielsson (2003) 
säger att det är företagets uppgift att visa den nya medarbetaren runt och presentera dem för 
kollegor. Detta är något som hälften av respondenterna förväntar sig.  
 
Filistad (2004) anser att det är viktigt att en ny medarbetare kommer in i gemenskapen för att 
denne ska trivas. Alla har förväntningar på att de kommer att trivas med arbetskamraterna och 
de förväntar sig att de ska komma in i gemenskapen. Majoriteten av respondenterna ska arbeta 
i små grupper, mellan 3-7 personer. Att de kommer att arbeta i små arbetslag är något som gör 
att de kommer ha lättare att träffa sina nya kollegor och även komma in i gemenskapen.  
 
Ards et al (2001) säger att om den nya medarbetaren själv söker information och ställer frågor 
kommer denne sannolikt snabbare in i gemenskapen. De blivande tillsvidareanställda säger att 
de kommer att söka information själv om arbetsuppgifterna. De säger att de kommer att söka 
den både hos chefen, kollegor, nedskriven information och på intranätet. Detta kommer då 
sannolikt bidra till att de snabbare kommer komma in i gemenskapen.  
 
Något som ska ske under en introduktion till arbetsplatsen är enligt Diane (2005) att 
arbetsgivaren förklarar hur arbetsplatsen hänger ihop med resten av företaget. Två av 
respondenterna förväntar sig att de efter sin introduktion kommer att förstå hur deras 
arbetsuppgifter hänger ihop med andra arbetsplatser på LKAB. Teorin säger inte att de nya 
medarbetarna ska förstå hur deras arbetsuppgifter hänger ihop med resten av företaget, teorin 
säger bara att de ska få detta förklarat för sig. Två anser inte att de kommer förstå kopplingen 
och på ett stort företag som LKAB kan detta vara förståligt.  
 
Ku & Keliner (2000) anser att introduktionen till arbetsplatsen är något som den närmaste 
chefen ska hålla för den nya medarbetaren. De säger dock att om chefen är en upptagen 
person kan denne delegera ner ansvaret till någon annan utsedd person. Två av de 
tillsvidareanställda vet att det kommer att vara chefen som tar hand om dem under 
introduktionen till arbetsplatsen. Alla förväntar sig att ha någon form av utsedd handledare. 
Här anser jag att det är viktigt att handledaren verkligen är utsedd av chefen och inte bara 
någon som arbetar för dagen. Den handledaren som ska lära ut dem deras arbetsuppgifter 
anser de bör vara en person som är pedagogisk, kunnig, tålmodig och de anser att de vill 
känna att de kan gå dit och fråga utan att de stör personen.  
 
Många forskare inom området anser att den första dagen på ett företag är viktig. Lindelöw-
Danielsson (2003) framhåller att alla praktiska saker ska vara ordnade till ankomstdagen. 
Detta är något som alla tillsvidareanställda förväntar sig. Vissa har till och med blivit lovade 
att vissa delar av den praktiska utrustningen ska vara klar när de kommer. De förväntar sig 
även att under den första dagen göra mycket praktiska saker. 
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I en introduktion till arbetsplatsen ska det enligt Rubenowitz (2004) ingå att lära sig de nya 
arbetsuppgifterna. Alla är dock inte helt övertygade om att de efter sin introduktion kommer 
förstå exakt vilka deras arbetsuppgifter är. Detta är förståligt då dessa personer kommer ha 
avancerade och varierande arbeten. Och två av tjänsterna är dessutom nya tjänster och 
arbetsuppgifterna är därför inte helt fastställda där.  
 

5.1.2 Sommarvikarier 
Blivande sommarvikarier har generellt sett inte annorlunda förväntningar än vad blivande 
tillsvidareanställda har på introduktionen. Den stora skillnaden som går att läsa av resultatet är 
att det är skillnader mellan vilka förväntningar som äldre personer har mot vad de yngre 
personerna har. Känslan när de yngre personerna intervjuades var att de inte riktigt förstod 
vad de kan förvänta sig. Flertalet hade aldrig arbetat förut. Jag tror att deras förväntningar på 
introduktionen är högre än vad som egentligen framkom. Major et al (1995) säger att en 
person som kommer in i ett företag har förväntningar som har formats innan personen börjar 
sitt arbete. Jag anser att de yngre blivande sommarvikarierna som jag har träffat inte hade så 
mycket förväntningar på sin introduktion. Anledningen till detta anser jag kan vara att många 
inte hade varit i kontakt med LKAB speciellt mycket, flertalet av dem hade aldrig varit på 
någon anställningsintervju. De visste inte heller vilka deras arbetsuppgifter skulle bli.  
 
Förväntningstrappan som Ahrnborg-Swenson (1990) skriver om, tar upp att förväntningarna 
kommer genom att den blivande medarbetaren pratar med företaget och går på en 
arbetsintervju. Många av LKAB’s blivande sommarvikarier har inte varit på någon 
arbetsintervju och det kan vara en av anledningarna till att de inte har några större 
förväntningar på LKAB eller deras introduktion.  
 
Jag anser inte att rekryterarna på något sätt har skönmålat hur företaget ska ta hand om de 
nyanställda sommarvikarierna. Däremot har rekryterarna sagt vid flera intervjuer att säkerhet 
är något som de kommer få lära sig mycket om. Detta har medfört att nästan alla 
sommarvikarier har förväntningar på att det kommer att ligga mycket fokus på säkerheten 
under introduktionen.  
 
I en introduktion till arbetsplatsen ska det enligt Rubenowitz (2004) ingå att lära sig de nya 
arbetsuppgifterna. Introduktionen till arbetsuppgifterna är enligt Granberg (2003) till för att en 
ny medarbetare ska lära sig sina arbetsuppgifter oavsett om personen tidigare har någon 
erfarenhet eller ej. Ku & Kleiner (2000) anser att det är viktigt att visa vilka arbetsuppgifter 
som den nya medarbetaren kommer att ha, så att denne snabbt kan börja arbeta. När det 
kommer till sommarvikarierna är det extra viktigt att introduktionen fungerar på ett bra sätt då 
ingen av sommarvikarierna har någon erfarenhet av liknande jobb eller någon relevant 
utbildning. Att de i nuläget inte heller vet vilka arbetsuppgifter de kommer att få gör det ännu 
viktigare att de faktiskt kommer få lära sig arbetsuppgifterna under introduktionen.  
 
Sommarvikarierna förväntar sig inte att de kommer få samma introduktion till sina 
arbetsuppgifter som tillsvidareanställda skulle ha fått, de tror inte att kollegorna kommer att 
lägga lika mycket energi på dem. Detta tror de eftersom att de bara kommer arbeta under en 
kortare period. Lenneér-Axelson (2005) säger att det är ofta så att sommarvikarier inte får 
någon riktig introduktion. Och att detta inte är bra om personen senare får en fast tjänst. Det är 
vanligt på LKAB att personer går från sommarjobb till att senare bli tillsvidareanställda. 
Därför är det extra viktigt att tänka på att redan när de kommer in som sommarvikarier att ge 
dem en bra introduktion.  
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Ku & Keliner (2000) anser att introduktionen till arbetsplatsen är något som den närmaste 
chefen ska hålla för den nya medarbetaren. De framhåller dock att om chefen är en upptagen 
person kan denne delegera ansvaret till någon annan. Alla sommarvikarier förväntar sig också  
att ha en sorts handledare under sin introduktion. I det stora hela spelar det ingen roll för dem 
om handledaren är chefen eller en utsedd kollega. Men de radar upp ett antal egenskaper som 
de anser att personen som tar hand om dem bör ha. Detta visar på att de har höga 
förväntningar på att personen som lär dem arbetsuppgifterna ska vara utvald och inte bara 
råkade jobba just den dagen den nya medarbetaren kom.  
 
Alla sommarvikarier förväntar sig att det ska finnas en plan på hur introduktionen till 
arbetsplatsen kommer att se ut. Hur den här planen ska se ut är det skilda meningar om men 
det som respondenterna framhåller är att det är viktigt att en plan finns så att det inte blir 
ostrukturerat. Ahrnborg-Sernson (1997) framhåller att en välplanerad introduktion ger nya 
medarbetare trygghet och används för att minska olycksfall. Därför är en introduktion extra 
viktigt för de som ska arbeta ute i produktionen eftersom att de finns fler risker där. Under 
första dagen förväntar i stort sett alla att de kommer ordna med praktiska saker för att de ska 
kunna börja arbeta så snabbt som möjligt.  
 
Introduktionen ska enligt Ahrnborg-Swensen (1997) ge nya medarbetare en positiv bild av 
företaget. Alla svarande utom en svarar att de förväntar sig att de kommer ha en positiv bild 
av LKAB efter deras introduktion. Men en säger att det säkert kommer komma fram brister i 
företaget och att bilden jag får av LKAB kan säkert vara negativ.  
 
Alla har i stort sett liknande förväntningar till vad de kommer att få göra första dagen. 
Englund (1999) är en av många forskare som framhåller att den första dagen är viktig. 
Wanous & Reicher (2000) säger också att en ny medarbetare är under stor stress. Av mina 
svar framkommer det att i stort sett ingen av de blivande medarbetarna tror att de kommer att 
känna sig stressade under sin första dag. Detta är dock vad de tror eller kanske hoppas på, 
enligt teorierna så är det väldigt vanligt att nya medarbetare är under stress. Därför tror jag att 
det mer är en önskan från de blivande medarbetarna att de inte vill känna sig stressade under 
de första dagarna.  
 
Lindelöw-Danielsson (2003) säger att det är företagets uppgift att visa den nya medarbetaren 
runt och presentera dem för kollegor. Hälften av sommarvikarierna förväntar sig just att de 
kommer bli guidade runt och bli presenterade för arbetskollegor och få titta runt på sin 
arbetsplats. Hälften av sommarvikarierna förväntar sig dock  inte att någon kommer 
presentera dem för kollegor, de anser att det är något som de kommer få göra själva för att 
visa upp sig.  
 
Något som emellertid Granberg (2003) framhåller är att det kan vara svårt för en ny 
medarbetare att ta till sig all information. Det är inte många av respondenterna som är oroliga 
för att de kommer få för mycket information under introduktionen.  
 
Majoriteten förväntar sig att arbetskamraterna vet om att de kommer. Det är även ett flertal 
som redan känner sina blivande arbetskamrater och chefer. Ingen tror att det kommer bli 
problem med att komma in i gemenskapen. Sommarvikarierna tror också att de kan bli så att 
de kommer skapa sig en egen gemenskap under sommaren eftersom att de är så många.  
 

 27



 

5.2  Behov som finns under introduktionen 
Här kommer jag att presentera en analys över vilka behov de blivande medarbetarna anser 
sig ha.  

5.2.1 Tillsvidare anställda 
Respondenten som tidigare har sommarjobbat på sin blivande tjänst säger att hon inte har 
något behov av en planerad introduktion. Detta är rimligt eftersom att hon redan har prövat på 
allt som nya medarbetare har behov av enligt Lantz & Wedin (2006).  
 
De tre andra respondenterna har en hel del behov som de anser sig ha under introduktionen. 
Under sin första dag på LKAB anser de att sina behov är att ordna alla praktiska saker. De har 
behov av att veta var de sitter, var toan är, var de stämplar in och var de äter lunch. Dessa 
behov som de anser sig ha under första dagen är samma som Lantz & Wedin (2006) anser att 
nya medarbetare har. Dessa kan ses som hygienfaktorer i Herzberg hygien-motivations teori. 
Bruzelius & Skärvald (2004) påvisar att om inte hygienfaktorerna är uppfyllda så kommer den 
nya medarbetaren att vantrivas. Jag fann här att det fanns fler behov än vad Herzbergs teori tar 
upp. Därför har jag själv döpt dessa till antingen motivationer eller hygienfaktorer. När jag 
sorterade upp dessa utgick jag från Herzbergs sätt att tänka. Enligt han så är hygienfaktorer de 
faktorer som rör arbetsförhållanden och arbetsvillkor och Motivationerna är enligt honom 
sådant som direkt rör arbetsuppgifterna.  
 
De allmänna behoven från de blivande medarbetarna under introduktionen ser ut enligt 
följande; 
 

- Lära sig sina arbetsuppgifter (Motivationer) 
- Lära sig regler och rutiner (Hygienfaktorer) 
- Att få vara ute och titta på anläggningarna (Hygienfaktorer) 
- Att få skapa sig en översikts bild av verksamheten (Hygienfaktorer) 
- Få reda på hur är företaget organiserat (Hygienfaktorer) 
- Få reda på vad som förväntas av dem (Motivationer) 

 
Som tidigare sagt, om inte hygienfaktorerna uppfylls av företaget så kommer de nya 
medarbetarna att vantrivas. Om företaget uppfyller motivationerna kommer däremot den nya 
medarbetaren att trivas. Därför är det viktigt att företaget satsar på båda delarna, dels att ge all 
baskunskap för att klara av arbetat samtidigt som företaget måste se till så att den nya 
medarbetaren får motiverande uppgifter. Intrycket är att de blivande tillsvidareanställda har 
behov av de mest grundläggande sakerna under introduktionen till arbetsplatsen.  
 

5.2.2 Sommarvikarier 
Eftersom att ingen av sommarvikarierna tidigare har arbetat med liknande arbeten har alla ett 
stort behov av att lära sig sina arbetsuppgifter. Detta är en motivation och uppfyller företaget 
detta stora behov kommer de enligt Herzberg teori att trivas. Precis som för de 
tillsvidareanställda så fanns det här behov som inte Herzbergs teori tar upp. Även här har jag 
delat upp dessa behov enligt Hertzbergs tänk, att hygienfaktorer de faktorer som rör 
arbetsförhållanden och arbetsvillkor och Motivationerna är enligt honom sådant som direkt 
rör arbetsuppgifterna.  
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De allmänna behoven de anser sig ha på introduktionen är: 

 
- Veta exakt vad deras arbetsuppgifter är (Motivationer) 
- Lära sig praktiska saker (Hygienfaktorer) 
- Lära sig om säkerheten (Hygienfaktor) 
- Lära sig de oskrivna reglerna (Hygienfaktorer) 
- Lära sig alla risker i deras arbete (Hygienfaktorer) 
- Få veta vilket deras ansvarsområde är (Motivationer) 
 

Det går att se att sommarvikarierna har ett stort behov av att lära sig arbetsuppgifterna. 
Eftersom att alla sommarvikarier ska arbeta ute i produktionen anser de sig ha behov av att 
lära sig om säkerhet och risker. Det är viktigt att företaget går in här med sina resurser och 
satsar på att dessa personer får en ordentlig introduktion på sin arbetsplats så att de förstår vad 
de ska arbeta med. 
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6. Slutsatser 
I det här avsnittet kommer jag att svara på mina forskningsfrågor. Jag kommer även att ge 
förslag på framtida forskning inom området.  
 

6.1 Förväntningarna  
Första frågeställning var: Vilka förväntningar finns hos blivande medarbetare när det gäller 
introduktionen till arbetsplatsen? 

6.1.1 Tillsvidareanställda 
Denna studie visade att förväntningarna som de tillsvidareanställda hade på introduktionen till 
arbetsplatsen var relativt höga. Dock var förväntningarna hos en av de tillsvidareanställda 
låga, detta kan bero på att denna person tidigare har sommarjobbat på samma position som 
denne nu har fått en tillsvidareanställning på.  
 
Slutsatsen är att blivande tillsvidareanställdas förväntningar på introduktionen till 
arbetsplatsen är följande; 
 

• Introduktionen till arbetsplatsen ska vara strukturerad 
• Introduktionen ska hjälpa dem att komma in i gemenskapen 
• De förväntar sig inte att LKAB kommer ge dem all information, utan att de måste söka 

en del av informationen själva.  
• Att ha någon form av handledare 
• Få förståelse för hur deras arbetsuppgifter hänger ihop med resten av LKAB 
• I stort få redan på hur deras arbetsuppgifter kommer att se ut.  
• Att alla praktiska saker ska vara ordnade när de kommer första dagen. 
 

6.1.2 Sommarvikarier 
 
Jag tror att sommarvikariernas förväntningar på introduktionen är högre än vad som 
egentligen framkom. Jag anser att de yngre blivande sommarvikarierna som jag har träffat 
inte hade så mycket förväntningar på sin introduktion. Anledningen till detta anser jag kan 
vara att många inte hade varit i kontakt med LKAB speciellt mycket, flertalet av dem hade 
aldrig varit på någon anställningsintervju. De visste inte heller vilka deras arbetsuppgifter 
skulle bli. Många av LKAB’s blivande sommarvikarier har inte varit på någon arbetsintervju 
och det kan vara en av anledningarna till att de inte har några större förväntningar på LKAB 
eller deras introduktion.  
 
Slutsatsen är att blivande sommarvikarier har följande förväntningar på introduktionen till 
arbetsplatsen; 
 

• En plan på hur introduktionen ska gå till 
• Lära sig mycket om säkerhet 
• Lära sig sina arbetsuppgifter 
• Ha en handledare  
• Bli presenterade för sina blivande arbetskollegor 
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6.2 Behoven  
Den andra frågeställningen var: Hur ser de blivande medarbetarnas behov ut under 
introduktionen till arbetsplatsen? 

6.2.1 Tillsvidareanställda 
Respondenten som tidigare har sommarjobbat på sin blivande tjänst säger att hon inte har 
något behov av en planerad introduktion.  
 
De tre andra respondenterna har behov som de anser sig ha under introduktionen. Under sin 
första dag på LKAB anser de att deras behov är att ordna alla praktiska saker. De har behov 
av att veta var de sitter, var toan är, var de stämplar in och var de äter lunch.  
 
De allmänna behoven från de blivande medarbetarna på introduktionen till arbetsplatsen ser ut 
enligt följande; 
 

• Lära sig sina arbetsuppgifter  
• Lära sig regler och rutiner  
• Att få vara ute och titta på anläggningarna  
• Att få skapa sig en översiktsbild av verksamheten 
• Få reda på hur företaget är organiserat 
• Få reda på vad som förväntas av dem 

 
Den övergripande slutsatsen om tillsvidareanställda är att de har höga förväntningar på 
introduktionen till arbetsplatsen. Samtidigt som de inte anser sig ha så många behov. Detta 
kan bero på att alla har relevant utbildning och arbetslivserfarenhet och känner därför inte att 
de har behov av att lära sig allt, utan de kan redan själva jobbet i stort.  

6.2.2 Sommarvikarier 
Sommarvikarierna har alla många behov som företaget behöver tillgodose. Främst har de ett 
behov att veta vilka deras arbetsuppgifter är och därefter att lära sig dem.  
 
De allmänna behoven de anser sig ha på introduktionen till arbetsplatsen är: 

 
• Veta exakt vad deras arbetsuppgifter är  
• Lära sig praktiska saker  
• Lära sig om säkerheten  
• Lära sig de oskrivna reglerna  
• Lära sig alla risker i deras arbete  
• Få veta vilket deras ansvarsområde är  

 
Det går att se att sommarvikarierna har ett stort behov av att lära sig arbetsuppgifterna. 
Eftersom att alla sommarvikarier ska arbeta ute i produktionen anser de sig ha behov av att 
lära sig om säkerhet och risker. 
 
Den övergripande slutsatsen om sommarvikarierna är att de inte har så höga förväntningar på 
introduktionen till arbetsplatsen, detta sannolikt för att de inte vet vad de kan förvänta sig. 
Däremot har de stora behov som de anser att introduktionen till arbetsplatsen ska täcka. Detta 
beror på att de inte har någon relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet till det blivande 
arbetet.  
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6.3 Framtida forskning 
I denna uppsats har jag undersökt vilka förväntningar och behov blivande medarbetare har på 
sin introduktion. Det skulle därför vara intressant att följa dessa personer och se om LKAB 
uppfyller förväntningarna och behoven. Det skulle även vara intressant att undersöka vilka 
konsekvenserna blir om de inte tillgodoses av LKAB. Det skulle även vara intressant att 
undersöka om det är någon skillnad på hur förväntningar och behov tillgodoses utifrån ålder 
på personerna, eftersom att det visade sig i min undersökning att de yngre inte hade lika höga 
förväntningar som de äldre. Samtidigt som de yngre ansåg sig ha fler behov än de äldre.  
 
Något förvånande som uppkom under mina intervjuer var att flertalet av de blivande 
medarbetarna aldrig hade varit på någon anställningsintervju. Vad detta beror på vet jag ej 
men det skulle vara intressant om någon utredde detta och tittade på orsaken. Är det kanske så 
att det är svårt att hitta arbetskraft till Norrbottens norra del eller är det kanske så att om man 
har kontakt med någon i företaget att man då har en garanterad tjänst. Därför skulle jag tycka 
att det var intressant om någon undersökte vidare hur rekryteringsprocessen går till på LKAB 
och även hur framtida kompetensförsörjning ser ut i norra Norrbotten.  
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Övriga tryckta källor 
Arbetsmiljöförordningen 2001:1 
 
Arbetsmiljöförordningen 2003:4 
 
Arbetsmiljölagen Kap 3 3§ 
 
Intervjuer 
4 blivande tillsvidareanställda 
8 blivande sommarvikarier 
Total tid för intervjuer 4 timmar och 15 minuter 
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Intervjumall                       Bilaga 1. 
  
 
Bakgrund 
 
Har du jobbat med ett liknande jobb förut?  
 
Har du någon relevant utbildning för jobbet? 
 
Ålder? 
 
Varför har du sökt jobb på just LKAB? 
 
Övergripande 
Nu när du har tackat ja till tjänsten på LKAB vad förväntar du dig då av företaget under din 
introduktion? 
 
Vad känner du att du har för behov som måste fyllas under din introduktion?  
 
Introduktion till arbetsuppgifterna 
Förväntar du dig att LKAB har en plan på hur du ska introduceras?  
 
Vad tror du att du kommer få att göra första dagen?  
 
Vad anser du att du har för behov den första dagen?  
 
Förväntar du dig att alla praktiska saker är ordnade till din första dag? Tex arbetskläder, 
verktyg, dator. 
 
Vem tror du kommer att ta hand om dig under din första dag? Chef eller kollega? 
 
När du ska lära dig dina arbetsuppgifter hur tror du då att du kommer bli introducerad till 
dessa? Teori eller praktiskt? 
 
Vilka egenskaper skulle du säga är viktiga hos den som kommer att lära dig dina 
arbetsuppgifter? 
 
Tror du att du själv kommer att söka dig till information om arbetsuppgifterna under 
introduktionen? 
Vart tror du att du kommer att söka din information? Hos din chef eller kollegor eller skriven 
information? 
 
Tror du att du kommer få för mycket information för att du ska kunna ta det till dig under din 
introduktion? 
 
Tror du att du efter din introduktion kommer förstå hur dina arbetsuppgifter hänger ihop med 
andra arbetsplatser i LKAB? 
 
Tror du att du efter din introduktion kommer känna till alla risker som finns i ditt arbete? 
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Tror du att du efter din introduktion kommer känna dig trygg i att du kan dina 
arbetsuppgifter? 
 
Tror du att du efter din introduktion kommer att kunna utföra ditt arbete på ett säkert sätt? 
 
Tror du att du efter din introduktion vet vilka arbetsuppgifter du har? 
 
Trivsel, arbetskamrater och gemenskap 
Tror du att du kommer att vara nervös under de första dagarna?  
 
Tror du att du kommer känna dig stressad under de första dagarna? 
 
Förväntar du dig att dina nya arbetskamrater vet om att du kommer? 
 
Tror du att någon kommer visa dig runt och presentera dig för arbetskamraterna? 
 
Hur tror du att arbetskamraterna kommer agera mot dig? 
Kommer de att vara hjälpsamma?  
 
Tror du att du kommer att trivas med dina nya arbetskamrater? Varför? 
 
Tror du att du kommer känna dig välkommen av dina arbetskamrater? 
 
Tror du att du kommer känna dig välkommen av din chef? 
 
Tror du att du kommer komma in i gemenskapen? Hur? 
 
Tror du att du kommer få att höra mycket interna skämt och pikar under din första tid? 
 
Förväntar du dig att han någon form av fadder första tiden på arbetet? Om ja tror du att det 
kan vara positivt för dig? 
 
Tror du att du efter din introduktion kommer ha en positiv eller negativ bild av LKAB? 
 
Tror du att du efter din introduktion kommer ha kunskap om LKAB som företag, vad de står 
för vilka mål de har och liknande frågor.  
 
Extra fråga till sommarvikarier 
Har du jobbat inom LKAB för något annat företag? 
 
Tror du att du som sommarvikarie kommer bli behandlad annorlunda av dina nya 
arbetskamrater än en fast anställd?  
 
Tror du att du som sommarvikarie kommer bli introducerad annorlunda till dina 
arbetsuppgifter mot en fast anställd?   
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