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Introduktionssamtal 
 

Vardagens Dramatiks metod att öka tilliten på en arbetsplats 
går genom att utöka kontaktytorna mellan människor. Detta för 
att minska de informella gruppernas makt och för att förhindra 
utanförskap. Det arbetet är viktigt att påbörja redan vid en 
nyanställning. De flesta företag har någon form av introduktion. Den 
går ofta ut på att lära sig specifika arbetsmoment och att förstå 
organisationens struktur. Men det finns en annan introduktion 
och den är informell. Nämligen, den gruppdynamiska. ”Pernilla 
är visserligen chef, men hon är svag. Vill du få igenom något så 
prata med Julia, för hon är kompis med regionchefen.” ”Akta dig 
för Peter, berättar du något för honom så vet snart hela företaget 
det!” ”Jag kan visa dig hur du kan fylla i tidkortet så att det verkar 
som du varit här fast du är kvar på lunchledigt.” 

   Med nya medarbetare hoppas vi få in ny frisk energi. Men om vi 
tillåter den här typen av introduktion så befästs gammal 
gruppdynamik. Det går att förhindra. Vi har i många år arbetat med 
det vi kallar ”Introduktionssamtal”. Det går ut på att varje 
nyanställd får träffa alla som arbetar på avdelningen i ett personligt 
samtal. Den nya får sätta sig ca tjugo minuter med var och en. Det 
spelar ingen roll vad man pratar om. Det viktigaste är själva mötet. 
Alla vet att den nya kommer att möta var och en och själv bilda sig 
en uppfattning, därför blir det verkningslöst att ”informera” om 
hur saker ”ligger till”. På så sätt blir det lättare att som ny navigera 
sig genom vardagen med allt ifrån kafferaster till samarbete. Kontakter 
har redan skapats och inte bara med dem som man annars naturligt 
skulle söka sig till. Nej, t.o.m. med dem som man annars, av olika skäl, 
skulle ha undvikit att närma sig. En enkel och effektiv metod. 
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