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Abstract

First Impressions Last

Isabelle Bergqvist

The induction process creates a first impression of the organisation and have a 
great importance regarding new employees’ comfort at the workplace. An 
inadequate or seemingly absent induction process for new hires can therefore be 
vital regarding if the person choose to stay in the organisation or look for other 
alternatives. In the pre-study a survey was conducted at Servicekontoret, 
Sandviken municipality. The purpose of the survey was to find out why 
Servicekontoret had a hard time finding and retaining new employees. The survey 
showed that Servicekontorets poor induction program of new employees was the 
main reason. The purpose of this study was to create and implement a digital 
induction program with routines.

To enable to map the current state and identify potential improvements, eight 
interviews, one observation and one document collection were conducted. The 
result was analysed against a framework based on Human Resource Management 
(HRM) and Total Quality Management (TQM). The analyse proved that 
Servicekontorets induction program was characterized by individualized 
socialization tactics rather than institutionalized socialization tactics. A negative 
result since research has shown that employees tend to experience more positive 
job attitudes, higher levels of fit, and lower levels of turnover after they go through 
institutionalized socialization tactics compared with those who undergo 
individualized tactics. 

Based on previous research, the new induction program was designed according 
to institutionalized socialization tactics. The program has also been designed 
based on diversity strategies and new routines have been developed, including 
following up on new hires. Finally, the program has undergone a quality assurance 
based on TQM.

It is important to keep in mind that quality management is an ongoing work rather 
than project management with a definite beginning and end. The new induction 
program creates a good first impression of Servicekontoret, but it is not enough to 
ensure that new employees will stay in the organisation. It is now up to 
Servicekontoret to administer the result from this study and continue improving 
the induction. 

Keywords: induction, induction plan, improvement, socialization tactics, total 
quality management
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Sammanfattning 

Introduktion för nyanställda ger en första bild av verksamheten och har stor betydelse vad 

avser nya medarbetares trivsel. En bristfällig introduktion kan således vara avgörande för om 

en person väljer att stanna kvar i verksamheten eller leta efter andra alternativ. Inför 

examensarbetet genomfördes en förstudie hos Sandviken kommuns Servicekontor för att ta 

reda på varför de har svårt att hitta såväl som att behålla vikarier. Utifrån förstudien 

konstaterades att Servicekontorets avsaknad av ett introduktionsprogram med rutiner var 

grundorsaken till majoriteten övriga problem inom vikarieprocessen. Syftet med studien var 

att ta fram och implementera ett introduktionsprogram med rutiner.  

För att kartlägga nuläget och eventuella förbättringsområden genomfördes åtta 

semistrukturerade intervjuer, en observation och en dokumentinsamling. Empirin 

analyserades mot det teoretiska ramverket med avstamp i Human Resource Management 

(HRM) och offensiv kvalitetsutveckling. Analysen påvisade att Servicekontorets introduktion 

karaktäriserades av den individualiserade socialiseringsmetoden snarare än den 

institutionaliserade. Ett negativt resultat då forskning visar att anställda tenderar att ha en 

positiv inställning till arbetsplatsen och i högre grad känner att det passar in om de genomgått 

den institutionaliserade socialiseringsmetoden. Likaså visar den senare metoden på lägre 

personalomsättningsnivåer.  

Med utgångspunkt i tidigare forskning utformades det nya introduktionsprogrammet 

enligt den institutionaliserade socialiseringsmetoden. Vidare har det nya programmet 

utformats utifrån faktorer som krävs för ett framgångsrikt mångfaldsarbete. Programmet 

innehåller generell information som underlättar introduktionen i allmänhet och det 

självständiga arbetet i synnerhet. Avslutningsvis har det nya programmet kvalitetssäkrats 

utifrån hörnstensmodellen.  

Det är viktigt att komma ihåg att kvalitetsarbete är ett ständigt pågående arbete och 

inte ett projekt med en början och ett slut. Att implementera ett introduktionsprogram med 

rutiner är inte tillräckligt för att försäkra att vikarierna stannar hos Servicekontoret. Det nya 

introduktionsprogrammet lägger grunden för ett bra mottagande och första intryck av 

Servicekontoret. Ansvaret att förvalta resultatet från den här studien och arbeta vidare med 

fortsatta förbättringsområden ligger hos ledningen på Servicekontoret.  

 

Nyckelord: förbättringsarbete, hörnstensmodellen, introduktion, introduktionsplan, offensiv 

kvalitetsutveckling, socialiseringsmetoder   



 

Förord  

Inledningsvis vill jag rikta ett stort tack till Servicekontorets projektägare Frida Larsson och 

Maria Eriksson som har möjliggjort det här förbättringsarbetet. De har visat ett stort 

engagemang och stöd under såväl förstudien som examensarbetet. Jag är tacksam för ert 

förtroende och den frihet jag fått när det kommer till utformning och innehåll av det nya 

introduktionsprogrammet. Vidare vill jag passa på att tacka övrig personal på Servicekontoret 

som på olika sätt har bidragit till förbättringsarbetet. Avslutningsvis vill jag framföra ett 

speciellt tack till min ämnesgranskare Monica Norberg som varit ett stort stöd under arbetets 

gång.  

 

Stockholm, juni 2019 

 

Isabelle Bergqvist  

  



 

Innehållsförteckning 
1. INTRODUKTION ................................................................................................................ 1 

1.1 Inledning ........................................................................................................................... 1 
1.2 Problembeskrivning ......................................................................................................... 1 
1.3 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 3 
1.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 3 
 

2. TEORETISKT RAMVERK ................................................................................................ 3 
2.1 Den teoretiska bakgrunden ............................................................................................... 4 

2.1.1 Definition av introduktion ......................................................................................... 4 
2.1.2 Vikten av introduktion .............................................................................................. 4 
2.1.3 Mål med introduktion ................................................................................................ 5 
2.1.4 Utformning av introduktion ...................................................................................... 6 
2.1.5 Introduktionsplan ...................................................................................................... 7 
2.1.6 Kommunikation ......................................................................................................... 8 
2.1.7 Mångfald på arbetsplatsen ......................................................................................... 9 
2.1.8 Offensiv kvalitetsutveckling ................................................................................... 10 
2.1.9 Tidigare forskning ................................................................................................... 14 
 

3. METOD ............................................................................................................................... 16 
3.1 Design av studien ........................................................................................................... 16 
3.2 Urval ............................................................................................................................... 17 
3.3 Datainsamlingsmetoder .................................................................................................. 18 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer ................................................................................... 18 
3.3.2 Observation ............................................................................................................. 19 
3.3.3 Dokumentinsamling ................................................................................................ 20 

3.4 Dataanalys ...................................................................................................................... 20 
3.5 Implementering av introduktionsprogram ...................................................................... 22 
3.6 Validitet .......................................................................................................................... 23 
3.7 Reliabilitet ...................................................................................................................... 24 
3.8 Generaliserbarhet ........................................................................................................... 25 
3.9 Etiska ställningstaganden ............................................................................................... 25 
 

4. EMPIRI ............................................................................................................................... 26 
4.1 Nuläge ............................................................................................................................ 26 

4.1.1 Möte med personalplanerare ................................................................................... 27 
4.1.2 Introduktion städ ..................................................................................................... 29 
4.1.3 Introduktion kök ...................................................................................................... 30 
4.1.4 Arbete i grupp .......................................................................................................... 31 
4.1.5 Självständigt arbete ................................................................................................. 31 



 

4.1.6 Vikarieträff .............................................................................................................. 32 
4.1.7 Uppföljning ............................................................................................................. 32 
4.1.8 Språksvårigheter ...................................................................................................... 33 
4.1.9 Dokument ................................................................................................................ 33 
 

5. ANALYS ............................................................................................................................. 34 
5.1 Nuläge ............................................................................................................................ 34 

5.1.1 Möte med personalplanerare ................................................................................... 35 
5.1.2 Handledning ............................................................................................................ 37 
5.1.3 Introduktion kök ...................................................................................................... 39 
5.1.4 Arbete i grupp .......................................................................................................... 42 
5.1.5 Självständigt arbete ................................................................................................. 43 
5.1.6 Vikarieträffar ........................................................................................................... 45 

5.2 Relationsdiagram ............................................................................................................ 46 

5.3 Önskat läge ..................................................................................................................... 48 
5.3.1 Möte med personalplanerare ................................................................................... 48 
5.3.2 Introduktion kök ...................................................................................................... 50 
5.3.3 Arbete i grupp .......................................................................................................... 51 
5.3.4 Självständigt arbete ................................................................................................. 52 
5.3.5 Vikarieträffar ........................................................................................................... 52 

5.4 Sammanfattning av vidtagna åtgärder ............................................................................ 53 
5.5 Kvalitetssäkring av introduktionsprogram ..................................................................... 54 
5.6 Uppföljning och säkring av resultat ............................................................................... 56 
 

6. DISKUSSION ..................................................................................................................... 58 
 
7. SLUTSATSER .................................................................................................................... 60 
 
8. FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE ............................................................................ 61 
 
Referenser ............................................................................................................................... 62 
Bilagor ..................................................................................................................................... 64 

Bilaga 1 – Sandviken kommuns vision 2025 ....................................................................... 64 

Bilaga 2 - Intervjuguide vikarier .......................................................................................... 65 

Bilaga 3 - Intervjuguide handledare ..................................................................................... 66 

Bilaga 4 - Intervjuguide ledning ........................................................................................... 67 

Bilaga 5 – Flödesschema över introduktionsprocessen ........................................................ 68 

Bilaga 6 - Introduktionsprogram .......................................................................................... 69 
 



 

Tabellförteckning  

 

Tabell 1: Grundorsak till att det första mötet karakteriseras av korvstoppning..…………......36 

Tabell 2: Grundorsak till att den handledda introduktionen senareläggs över en månad….....38 

Tabell 3: Grundorsak till att köksintroduktionen skrämmer bort vikarierna……..………..…39 

Tabell 4: Grundorsak till att vikarierna inte har tillgång till det material som ska underlätta 
det självständiga arbetet…..…………………………………………………………………..41 

Tabell 5: Grundorsak till att vikarierna upplever att de får ett dåligt mottagande i vissa 
verksamheter………………………………………………………………………………….42 

Tabell 6: Grundorsak till att vikarierna inte vet vem de ska höra av sig till………………….44 

Tabell 7: Grundorsak till att vikarieträffarna inte genomförs två gånger per termin….……...46 

  



 

 
Figurförteckning 
 
 
Figur 1: Hörnstensmodellen ..................................................................................................... 10 

 
Figur 2: Förbättringscykeln ”Planera – Gör – Studera – Lär” ................................................. 13 

 
Figur 3: Princip för släktskapsdiagram .................................................................................... 21 

 
Figur 4: Princip för relationsdiagram ....................................................................................... 22 

 
Figur 5: Flödesschema över introduktionsprocessen, egen tolkning. ...................................... 27 

 
Figur 6: Flödesschema med gråmarkerade delar som symboliserar identifierade problem i 

processen. ......................................................................................................................... 35 
 

Figur 7: Relationsdiagram utifrån analys av grundorsaker. ..................................................... 47 
 

Figur 8: Flödesschema med gråmarkerade delar som symboliserar identifierade problem i 
processen. ......................................................................................................................... 48 

 
 
 



  (69) 1 

1. INTRODUKTION   
 
1.1 Inledning  

I Sverige finns det 290 kommuner (SKL, 2019). Kommunerna ansvarar för stora delar av 

Sveriges samhällsservice så som förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Sveriges 

kommuner är stora arbetsgivare som skapar många arbetstillfällen. Närmare 990 000 personer 

arbetar inom den kommunala sektorn och enligt SKL ökar andelen heltidsanställda.  

Enligt Forslund (2013, s.172) är rekrytering en av de viktigaste uppgifterna i en 

organisation. Rekrytering är en kostsam process och varje nyanställd måste läras upp och 

presterar således inte fullt ut förrän efter ett tag. Trots den kostsamma processen med 

annonsering, intervjuer och upplärning menar Forslund att det är många som ännu inte sett 

någon större poäng med att mer omsorgsfullt arbeta med rekrytering. Orsakerna kan vara 

bland annat brist på kunskap och tid. I värsta fall kan det leda till ett ännu högre pris då 

felaktiga rekryteringar är mycket kostsamma. 

I många organisationer knyts medarbetare succesivt till organisationen (Tengblad, 

Hällsten och Ackerman, 2013, ss.160-162). De börjar som tillfälliga vikarier och om de gör 

ett bra jobb får de fler uppdrag som med tiden resulterar i en anställning. Att börja som 

vikarie för att sedan bli tillsvidareanställd är ett vanligt förekommande inte minst i kommuner 

och landsting (Granberg, 2011, s.474). Tengblad et al. (2013, ss.160-162) menar att mindre 

bra mönster kan vidmakthållas vid den formen av rekryteringsförfarande. Ett av mönstren är 

att ingen systematisk introduktion görs när medarbetarna gradvis knyts till organisationen. 

Viktiga riktlinjer, personalidéer och förväntningar introduceras därmed inte för nyrekryterade.  

I likhet med Tengblad et al. (2013) menar Granberg (2011, s.462) att företag som 

brister i rekrytering och introduktion lätt kan hamna i en ond cirkel: de anställda trivs inte, 

personalomsättningen ökar och produktionen minskar. Avsaknad av introduktion kan också 

leda till missförstånd, negativa upplevelser, konflikter och produkter och tjänster som inte 

uppfyller uppställda kvalitetskrav.  

 

1.2 Problembeskrivning  

Den här studien är ett förbättringsarbete i samarbete med Sandviken kommuns Servicekontor.  

Sandviken kommuns Servicekontor tillhör kommunstyrelseförvaltningen och är ett av tio 

kommunledningskontor. Servicekontoret ansvarar för intern service till kommunens olika 

verksamheter i form av kostservice, städservice, verksamhetsvaktmästare, post, bilpool och 

distributionscentral.   
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Inför examensarbetet genomfördes en förstudie hos Servicekontoret. Syftet med 

förstudien var att identifiera problem och förbättringsmöjligheter inom vald process för att 

därefter prioritera ett förbättringsområde att studera närmare i det efterföljande 

examensarbetet. Processen som har studerats är vikarieprocessen inom kost- och städservice. 

Enligt projektägarna, vilka är Servicekontorets chef och personalplanerare, är 

vikarieprocessen ett utvecklingsområde med stor förbättringspotential.  

Kost- och städservice är personalintensiva verksamheter hos Servicekontoret. Det 

medför att det finns ett stort behov av vikarier när ordinarie personal är frånvarande. Inom 

kost- och städservice råder dock en hög omsättning på vikarier. Enligt projektägarna har 

Servicekontoret svårt att hitta såväl som att behålla vikarierna och den kompetens de besitter. 

Bristen på vikarier leder till underbemanning i verksamheterna vilket ger upphov till stress för 

ordinarie personal. Underbemanning påverkar också kvalitén på utförandet av 

Servicekontorets tjänster. Under förstudien kunde fyra förbättringsområden inom 

vikarieprocessen identifieras vilka var (1) rekrytering, (2) arbetsmiljö, (3) introduktion och 

rutiner samt (4) kommunikation och information. Utifrån kvalitetstekniska 

bedömningskriterier prioriterades förbättringsområde (3) introduktion och rutiner.  

Utifrån förstudien konstaterades att Servicekontorets avsaknad av ett 

introduktionsprogram med rutiner var grundorsaken till majoriteten övriga problem inom 

vikarieprocessen. Servicekontoret har inte ett utarbetat introduktionsprogram med nödvändig 

information som vikarierna kan ta del av innan de börjar arbeta. Det är istället 

personalplaneraren som berättar den viktigaste informationen till vikarierna under det första 

mötet. I och med att städ- och kostservice är personalintensiva verksamheter kan den 

obligatoriska handledningen senareläggas vilket i sin tur innebär att viktig information till 

vikarierna inte når fram. Det här leder dels till att Servicekontorets krav och förväntningar 

inte kommuniceras, dels att vikarierna blir inkastade utan att de känner sig förberedda och 

trygga med vad de ska göra och vad som förväntas av dem. 

Utifrån enkätundersökningen i förstudien framgick det att 10 av 13 vikarier fick en 

introduktion innan de började arbeta hos Servicekontoret. Av dessa tio upplevde hälften att 

introduktionen var för kort. Resultatet från förstudien visade att tre vikarier inte fick någon 

introduktion och att fem inte tyckte att den var fullgod. Vidare kan resultatet sammanfattas 

som att åtta av samtliga tretton vikarier inte var nöjda med introduktionen. Något som bör 

tillägas är att sju vikarier valde att inte svara på enkäten.   
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Upplärning och introduktion sker inom alla verksamheter, dock mer eller mindre 

medvetet. Introduktionen ger en första bild av verksamheten och har stor betydelse vad avser 

nya medarbetares trivsel och huruvida de känner sig trygga eller inte. En bristfällig 

introduktion kan vara avgörande för om en person väljer att stanna kvar i verksamheten eller 

leta efter andra alternativ. Utifrån problembeskrivningen ämnade studien att förbättra 

Servicekontorets introduktion i syfte att behålla vikarier hos Servicekontoret. I projektplanen 

beslutades att den nya introduktionen ska följa Sandviken kommuns vision 2025, se bilaga 1. 

För att följa visionen och arbeta hållbart beslutades att introduktionen ska vara digital och 

utformas i Microsoft Sway.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med examensarbetet är att ta fram och implementera ett introduktionsprogram med 

rutiner för vikarieprocessen.  

 

För att nå syftet har följande frågeställningar använts:  

1. Hur ser introduktionen ut idag?  

2. Hur kan introduktionen förbättras?    

 

1.4 Avgränsningar  

Vikarieprocessen omfattar vikarier inom kost- och städservice.  

 

2. TEORETISKT RAMVERK  
I det här kapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk. Studien är utformad utifrån en 

induktiv ansats vilket innebär att forskaren går från empiri till teori (Patel och Davidson, 

2011, s.23). Utifrån datainsamlingen formulerades teorier med önskan att besvara 

syftesfrågorna i början av studien. 

Det teoretiska ramverket tar sin grund i Human Resource Management (HRM). HRM 

handlar om ett strategiskt perspektiv på arbetet med mänskliga resurser där rekrytering och 

upplärning av personal ingår (Forslund, 2013, s.166). För att kvalitetssäkra det nya 

introduktionsprogrammet har teorier om offensiv kvalitetsutveckling tillämpats. Det 

teoretiska ramverket användes för att analysera det empiriska materialet. Hur analysen 

genomfördes framgår i metodavsnittet.   
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2.1 Den teoretiska bakgrunden  
 

2.1.1 Definition av introduktion  

Definitionen av introduktion beskrivs enligt Granberg (2011, s.460) som de åtgärder som 

vidtas för att underlätta övergången till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny miljö. 

Vidare menar Armstrong (Granberg, 2011, s.460) att introduktionen har fyra huvudsyften:  

• Att jämna väg för de inledande skedena då allting ter sig främmande och obekant för 

den nye. 

• Att snabbt grundlägga en positiv inställning till företaget hos den nyanställde, så att 

han eller hon vill stanna.  

• Att den nyanställde uppnår goda arbetsresultat på kortast möjliga tid.  

• Att minska risken för att den anställde snabbt slutar.  

 

Enligt Granberg (2011, s.460) har en väl genomförd introduktion stor betydelse och avgör 

dels om den nyanställde känner sig välkommen, dels om den snabbt kan komma ingång med 

sina arbetsuppgifter.  

 

2.1.2 Vikten av introduktion  

I dagens samhälle, med skiftande konjunkturer, omställningar, globalisering och 

internationalisering, är det vanligt att nya personer på arbetsmarknaden gör sitt inträde i form 

av ett vikariat eller annan tillfällig anställning (Granberg, 2011, s.474). Allt som oftast blir 

vikariatet förlängt och den tillfälliga anställningen blir tillsvidare. Det här är ett vanligt 

förekommande inte minst i kommuner och landsting.  

I och med att verkligheten innebär att den tillfälligt anställde vanligtvis blir 

tillsvidareanställd är det viktigt att även vikarier får en introduktion (Granberg, 2011, s.474).  

Företag som brister i rekrytering och introduktion kan lätt hamna i en ond cirkel där de 

anställda inte trivs vilket i sin tur leder till att personalomsättningen ökar och produktionen 

minskar (Granberg, 2011, s.462). Avsaknad av introduktion kan bland annat innebära 

missförstånd, negativa upplevelser, konflikter och produkter och tjänster som inte uppfyller 

uppställda kvalitetskrav.  

Företags förmåga att rekrytera och introducera är grunden för välutbildade, 

motiverade och kompetenta medarbetare (Granberg, 2011, s.462). Att rekrytera, bemanna och 

introducera är dyrt vilket också påverkar vikten av en genomtänkt introduktion. Granberg 

(2011, s.462) menar att de nyanställda ska ses som en resurs där introduktionen är lika viktig 

för den enskilde som för företaget.   
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2.1.3 Mål med introduktion  

Introduktionen består av tre viktiga områden med olika mål för respektive område (Granberg, 

2011, s.463). Det första området avser de nya arbetsuppgifterna. Målet för det här området är 

att så snabbt som möjligt få den nyanställde insatt i de nya arbetsuppgifterna. Målet är mycket 

viktigt då det hos nyanställda finns ett starkt psykologiskt behov av att uträtta något, att vara 

nyttig och att inte vara till besvär.  

Det andra området avser nya arbetskamrater (Granberg, 2011, s.463). Relationen till 

arbetskamraterna och tryggheten i att tillhöra och vara etablerad i en grupp har stor betydelse 

för den nyanställde. Den nyanställde försöker därför snabbt lära sig hur gruppen fungerar. Vid 

introduktion är det dock inte bara den nyanställde som ska anpassa sig till gruppen. Det 

handlar likväl om att arbetsgruppen anpassar sig till den nyanställde. Hur dessa 

grupprelationer utvecklas och förändras beror i hög grad på gruppmedlemmarnas kunskaper, 

färdigheter, erfarenheter, personlighet och attityder.  

Enligt Widell och Mlekov (2013, s.77) präglas en multikulturell organisation av en 

organisationskultur där det på riktigt är högt i tak och där alla medarbetare känner sig 

värderade och inkluderade. Vidare förväntas ingen att bli assimilerad utan 

socialisationsprocessen är en tvåvägsprocess där individen anpassar sig till organisationen och 

organisationen anpassar sig till individen. Processen kan beskrivas som en ömsesidig 

anpassning men att komma dit är en flerårig process. De viktigaste faktorerna för ett 

framgångsrikt mångfaldsarbete anses vara en klar och tydlig vision, högsta ledningens stöd, 

nulägesanalys, formulering av tydliga mål, klar ansvarsfördelning, effektiv kommunikation, 

samordning av aktiviteter och slutligen utvärdering (Widell och Mlekov, 2013, ss.81-83). 

Målet för det här området av introduktionen är att underlätta den ömsesidiga anpassningen till 

framförallt arbetsgruppen, där den nyanställde ges möjlighet att snabbt bygga upp positiva 

relationer till arbetskamraterna (Granberg, 2011, s.463).  

Det sista området avser den nya miljön (Granberg, 2011, ss.463-464). Utöver 

arbetsuppgifter och arbetskamrater utgörs företag av en organisatorisk miljö. Målet med 

området är att underlätta för den nyanställde att anpassas till den nya miljön. Några exempel 

på vad som kan vara av intresse för den nyanställde är följande: företagets mål och strategier, 

formell organisation, kompetensutvecklingsfrågor, lokala fackliga organisationer, allmänna 

ordningsregler samt löne- och anställningsvillkor.   
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2.1.4 Utformning av introduktion  

I arbetsmiljölagstiftningen ställs det krav på att arbetsgivaren genomför introduktion av 

nyanställda medarbetare (Granberg, 2011, s.462). I arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 

2001:01) står följande kommentar till 7 §:  

 
Arbetsgivaren bör så tidigt som möjligt introducera arbetstagaren i arbetet. Det gäller särskilt 
arbetstagare som saknar tidigare erfarenheter av arbetslivet. Introduktionen bör ge en 
uppfattning om arbetstagarens egna arbetsuppgifter och sambandet med andras, inblick i hur 

verksamheten i stort fungerar och om vilka risker som finns i verksamheten. Introduktionen bör 
också beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel vem arbetstagaren skall vända 
sig till när det gäller arbetsmiljön. 

 

Det finns olika metoder och sätt att utforma en introduktion. Enligt Granberg (2011, 

s.465) bör fler metoder användas och kombineras. De tre vanligaste metoderna är (1) 

introduktionsmaterial, (2) fadder och mentor samt (3) introduktionsutbildning. Enligt 

Granberg (2011, s.465) är det relativt ovanligt med ett särskilt, systematiskt webbaserat 

introduktionsmaterial för nyanställda. Överlag har företag som regel massor med generell 

information om företaget men sällan någon särskild för nyanställda. I likhet med Granberg 

menar Schødt (2012, s.130) att de som får ett nytt jobb ofta själva får räkna ut hur det ska 

skötas – med begränsad eller nästan ingen information.  

Det finns många fördelar med att ha ett webbaserat introduktionsmaterial till de 

nyanställda. Den nya medarbetaren kan själv söka information när och var den vill. Personen 

kan i lugn och ro gå igenom materialet när det passar. Materialet kan utformas och utvecklas 

med tiden med alltifrån interaktiva lärprogram till foton på alla anställda.  

En annan metod vid introduktion är att utse en fadder eller mentor (Granberg, 2011, 

s.466). Personen bör vara erfaren och respekterad, blivit tilldelad ansvaret samt åtagit sig 

rollen att vägleda den nyanställde. Ett vanligt förekommande hos nyanställda är att de har 

mängder med frågor och funderingar men de vet inte vem de ska vända sig till för att få svar. 

Vissa frågor kan vara svåra att ställa till chefen där en utsedd fadder eller mentor kan 

underlätta för den nyanställde. Enligt Orpen (Granberg, 2011, s.466) bidrar mentorskap till att 

den nyanställde fortare kommer in i sitt arbete och förstår organisationen. Vidare leder det till 

större motivation hos den nyanställde och att personens prestationer förbättras.   
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Den tredje metoden vid introduktion är introduktionsutbildning (Granberg, 2011, 

s.467). Utbildningen är särskilt ordnad och utgör en del av introduktionen. Utbildningen kan 

vara såväl individuell som gruppvis. Det är främst genom den individuella utbildningen som 

de två första målen med introduktionen uppnås, det vill säga övergången till nya 

arbetsuppgifter och nya arbetskamrater. Den gruppvisa utbildningen bör ske med lämpligt 

tidsmellanrum där innehållet är av allmän karaktär och av intresse för olika typer av anställda. 

Fördelarna med utbildningen är dels att ordinarie personal kan gå djupare in på ämnena, dels 

att det finns möjlighet till frågor, diskussion och personlig kontakt. Granberg (2011, s.467) 

poängterar att erfarenhetsutbyte är viktigt mellan nyanställda.  

Oavsett vilken metod ett företag väljer att tillämpa anser Granberg (2011, s.470) att 

företag bör akta sig för att introduktion ska få en karaktär av korvstoppning. Många företag 

har som mål att på kort tid informera den nyanställde om allt det viktigaste för att kunna 

arbeta och komma in i arbetsmiljön. Företag matar den nyanställde med information och 

förväntar sig sedan att det har fastnat. Enligt Wanous och Reichers (Granberg, 2011, s.470)  

vill den nyanställde snarare veta mer om sina arbetsuppgifter och få hjälp att etablera kontakt 

med nya kollegor. Nedan sammanställs den nyanställdes behov: 

 

• Att känna sig välkommen  

• Att komma in i arbetsgruppen  

• Att pröva på arbetsuppgifterna 

• Att få klart för sig förväntningar och krav  

• Att inte synas för mycket, att ligga lågt 

• Att stilla sin nyfikenhet  

• Att informeras om ”familjeförhållanden” men inte om ”hela tjocka släkten” 

• Att vara nyttig och uträtta något (Granberg, 2011, s.470).  

 

2.1.5 Introduktionsplan  

Samtliga moment i introduktionen bör sammanställas till en introduktionsplan (Granberg, 

2011, s.467). Planen bör innehålla följande:  

 

• De olika momenten i introduktionen 

• När de bör inträffa  

• Arbets- och ansvarsfördelning (Granberg, 2011, s.467).   
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Enligt Lindelöw (Granberg, 2011, s.460) bör introduktionen vara grundlig och utformad så att 

den kan appliceras på samtliga nyanställda. Granberg (2011, s.474) tror att många företag har 

introduktionsplaner som inte alls motsvaras av verkligheten. En anledning till det menar 

Granberg kan bero på ansvarsfördelningen. De som utför introduktionen bör också ges 

ansvaret att utarbeta introduktionen. Först då känner personalen att det är deras jobb att ta 

hand om de nya medarbetarna.  

Enligt Granberg (2011, s.465) är det många företag som slarvar med uppföljning av  

introduktionen. Enligt Schødt (2012, s.196) är syftet med uppföljningssamtal att ledaren ska 

försäkra sig om att medarbetaren håller sig på rätt spår, att den trivs, är motiverad och 

presterar enligt önskemål. Schødt (2012, s.132) uttrycker vikten av introduktion med First 

impressions last. Desto mer företaget gör för att skapa ett positivt första intryck och följer upp 

med en välstrukturerad och effektiv introduktionsperiod, desto större är sannolikheten att 

medarbetaren betalar tillbaka investeringen på ett positivt sätt.  

 

2.1.6 Kommunikation  

Enligt Heide, Johansson och Simonsson (2012, s.10) är kommunikation viktig för såväl 

medarbetarna som cheferna. Kommunikation är grundläggande för all typ av ledarskap då de 

flesta arbetsuppgifter som förknippas med chefs- och ledarroller förutsätter någon form av 

kommunikation (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s.119). För att samtliga 

organisationsmedlemmar ska få kunskap om, förstå och känna sig delaktiga är 

kommunikation inom organisationer därför avgörande. Det är organisationsmedlemmarnas 

kontinuerliga diskussioner, kommunikation och interaktion som skapar och utgör 

organisationer. Utan de anställda menar de att det inte finns något annat än byggnader, 

maskiner, datorer etc.  

Uppfattningen vi har om oss själva och vilken status vi anser att vi har påverkar 

vanligen våra språkliga val (Hornscheidt och Landqvist, 2014, s.35). Relationen mellan chef 

och medarbetare rymmer ett inneboende maktförhållande vilket påverkar kommunikationen 

(Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s.134). Maktförhållandet och de hierarkiska 

positionerna försvårar dialogen mellan parterna och gör att de lätt hamnar i ett kommunikativt 

skruvstäd. Båda parterna tar för givet vem det är som ska tala och vem som ska lyssna, vem 

som ska fråga om vem som ska svara. För att motverka det krävs det att chefen har förmåga 

till kritisk självreflektion och att han eller hon avsiktligt och aktivt avstår från sitt 

tolkningsföreträde.  
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Ett annat vanligt hinder för dialog på arbetsplatser är att medarbetarna inte vet vad 

som kommer att tas upp och tolkar det därmed som att de bara ska komma till möten och 

lyssna (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, ss.136-137). Passiva mötesdeltagare kan 

således bero på att ledningen inte har gett deltagarna någon chans till att läsa på eller 

förbereda frågor och synpunkter. Andra hinder är tidsbrist i form av en fullspäckad agenda 

där endast chefen ges tid till att prata. Ett alternativt handlingssätt för att uppmuntra till en 

djupare dialog på arbetsplatser är att cheferna skickar ut en dagordning inför varje möte och 

avsätter tid för dialog under mötet. 

Ett primärt kommunikationsproblem i dagens organisationer är den stora mängden 

information som finns tillgänglig (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s.126). Många 

organisationer tror att informationen i sig ska lösa problem och ge de anställda bättre 

kunskaper för att lösa problemen (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s.17). Ledningens 

roll är dock inte bara att förmedla information utan snarare att förädla och förklara samt sätta 

informationen i ett sammanhang (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, ss.130-131).  

Alla individer tolkar och agerar olika utifrån information (Heide, Johansson och 

Simonsson, 2012, ss.130-131). I och med det blir det än viktigare att chefer, istället för att 

ägna sig åt envägskommunikation, lyssnar, summerar, integrerar olika idéer och slutligen 

erbjuder information som kan hjälpa de anställda att skapa mening i respektive situation. 

Istället för att sprida information handlar ledningens uppgifter numera om att sålla, förklara 

och förädla information samt skapa dialoger mellan ansvariga och medarbetare.  

 

2.1.7 Mångfald på arbetsplatsen  

Enligt Widell och Mlekov (2013, ss.34-37) är globaliseringen den viktigaste faktorn till varför 

företag och organisationer arbetar med mångfaldsstrategier. Människor flyttar till olika delar 

av världen på grund av såväl nyfikenhet som tvång. Den ökade globaliseringen, 

internationaliseringen, tekniska utvecklingen och ständigt förändrade kompetenskrav kräver 

nytänkande och förändringar i våra organisatoriska relationer.  

Mångfald innebär variationsrikedom, det vill säga människor med olika ursprung och 

erfarenheter (Widell och Mlekov, 2013, ss.11-12). Något som ofta beskrivs som utmanande 

eller problematiskt i tvärkulturella grupper är kommunikationen (Widell och Mlekov, 2013, 

s.117). För att överbygga hinder i kommunikationen måste arbetsgrupper och framförallt 

ledning vara ytterst känsliga för språk- och kulturskillnader. Vi utväxlar tusentals bitar av 

information på bara några ögonblick. Genom att innebörden och metabudskapet uppfattas 

likadant av båda parter i en kommunikation undviks missförstånd. Det här kallas isomorfisk  
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kommunikation och betyder att både innehållet i vad som uttrycks verbalt och innebörden i 

vad som sägs måste uppfattas på samma sätt.  

Mångfaldsarbete handlar om att skapa en inkluderande organisation (Widell och 

Mlekov, 2013, s.78). Vidare kan mångfaldsarbete beskrivas som en ständig process snarare än 

ett projekt med en början och ett slut. För att bli en multikulturell organisation måste modeller 

som befrämjar homogenitet avvecklas (Widell och Mlekov, 2013, s.159). Andra modeller och 

synsätt behöver utvecklas och anpassas till dagens globaliserade, heterogena och föränderliga 

arbetsliv. Enligt författarna är det viktigt att varje steg i rekryteringsprocessen öppnar upp för 

nya, tidigare okända människor, och att gamla uteslutningsmekanismer succesivt arbetas bort. 

 

2.1.8 Offensiv kvalitetsutveckling   

Bergman och Klefsjö (2014, s.38) beskriver offensiv kvalitetsutveckling som en helhet där 

värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar för att nå högre kundtillfredsställelse med 

mindre resursåtgång. Huvudsyftet med offensiv kvalitetsutveckling är att förebygga, förändra 

och förbättra snarare än att kontrollera och repetera. Ordet utveckling syftar till att 

kvalitetsarbete är ett ständigt pågående arbete som avser att utveckla produkter och processer.  

För att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling inom en organisation krävs det att 

ledningen har ett helhjärtat och ständigt engagemang för kvalitetsfrågor (Bergman och 

Klefsjö, 2014, ss.38-40). Ledningen måste verka som förebilder och aktivt delta i det 

praktiska arbetet. Med utgångspunkt i ett engagerat ledarskap för kvalitet kan ett 

framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling byggas upp. Kvalitetsarbetet ska grundas på 

fem värderingar, också kallade hörnstenar, som tillsammans samverkar och skapar en helhet.  

Hörnstenarna för offensiv kvalitetsutveckling bildar den så kallade hörnstensmodellen, se 

figur 1. 

Figur 1: Hörnstensmodellen (Bergman och Klefsjö, 2014, s.40) 
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Sätt kunderna i centrum  

Kvalitet är något som värderas av kunder och bör därför sättas i relation till deras behov och 

förväntningar (Bergman och Klefsjö, 2014, s.40). Att sätta kunderna i centrum innebär att ha 

kundens perspektiv för ögonen och förstå vad den vill ha. Utifrån kundens perspektiv är nästa 

steg att systematiskt utveckla och tillverka produkter som uppfyller, eller helst överträffar, 

kundens behov och förväntningar.  

Begreppet kund inbegriper såväl externa som interna kunder (Bergman och Klefsjö, 

2014, ss.41-42). För att ge medarbetarna möjlighet att utföra ett bra arbete är det viktigt att 

även deras behov och förväntningar uppfylls. När medarbetarna gör ett bra arbete och känner 

sig stolta skapar det i förlängningen möjlighet till nöjda externa kunder.  

 

Basera beslut på fakta 

Vid kvalitetsarbete är det viktigt att basera beslut på väl underbyggda fakta (Bergman och 

Klefsjö, 2014, ss.42-43). En faktabaserad beslutsstrategi innebär att nödvändig information 

samlas in, struktureras och analyseras. Genom strategin går det att utesluta att slumpfaktorer 

och antaganden får en betydelse i samband med beslutstagande.  

 

Arbeta med processer  

En process kan beskrivas som ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas i 

tiden (Bergman och Klefsjö, 2014, ss.44-45). Från processer genereras information om hur 

väl processen tillfredsställer kunders behov och förväntningar. Informationen kan sedan 

användas för att dra slutsatser över huruvida processen kan förbättras. Bergman och Klefsjö 

(2014, ss.456-460) menar att det är utifrån fokus på processerna som det går att göra 

förbättringar i verksamheten. Utifrån hörnstenen att arbeta med processer har arbetssättet 

processledning utvecklats. Arbetssättet kan sammanfattas i fyra steg:  

 

• Organisera för förbättringar 

Det första steget innebär att fastställa de viktigaste processerna i organisationen och 

dra upp riktlinjer för ledning av processerna. Processägare utses vilka ska ha det 

strategiska ansvaret för att processen förbättras och utvecklas.   
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• Förstå processen  

Innan arbetet med förbättringar inleds är det viktigt att förstå processen. Ett sätt för att 

beskriva och förstå processen är genom att kartlägga den i ett flödesschema där de 

olika aktiviteterna identifieras. Kartläggningen har ett stort värde i sig då stor kunskap 

skapas genom att definiera och kartlägga en process. Vidare skapar kartläggningen en 

gemensam bild av vad som sker, eller inte sker.  

 

• Observera processen 

Att observera processen innebär att bestämma mätpunkter och utföra regelbundna 

mätningar. Fakta om hur processen tidigare har betett sig används sedan som bas för 

förbättringarna.  

 

• Förbättra processen kontinuerligt 

Det sista steget handlar om att analysera informationen från mätningarna i syfte att 

förbättra processen. Många av dagens processer är onödigt komplexa. Det beror på de 

många förändringar som gjorts över tiden i samband med brandsläckning. Ofta lever 

gamla rutiner kvar.  Resurser och energi ska läggas på ständiga och förebyggande 

processförbättringar istället för att släcka bränder. (Bergman och Klefsjö, 2014, 

ss.463-468). 

 

Arbeta ständigt med förbättringar  

Bergman och Klefsjö beskriver ständigt förbättringsarbete enligt följande ”Den som slutar att 

bli bättre slutar snart att vara bra” (2014, ss.46-47).  Vi lever i en föränderlig värld där de 

externa kundkraven på kvalitet hela tiden ökar. Med det sagt är det ett måste att ständigt 

försöka förbättra kvaliteten på de egna produkterna och verksamhetens processer. Ett 

kontinuerligt förbättringsarbete är även nödvändigt ur kostnadssynpunkt. Utifrån mätningar 

uppgår kostnader på grund av brister i kvaliteten till mellan 10% till 30% av omsättningen. 

Kvalitetsbrister medför även andra kostnader. Utgångspunkten för den här hörnstenen är att 

det går att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad. I många fall kan enkla åtgärder 

generera drastiska effekter i såväl ökad kvalitet som minskade totalkostnader. Symbolen för 

ständiga förbättringar är den så kallade förbättringscykeln, se figur 2.  
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Första steget i cykeln är Planera vilket innebär att fastställa den väsentligaste orsaken till 

problemet (Bergman och Klefsjö, 2014, ss.228-229). Stora problem måste brytas ner till 

mindre hanterbara problem. Nästa steg i förbättringscykeln är Gör. När en viktig orsak till 

problemet har identifierats bör en arbetsgrupp utses. Arbetsgruppen ansvarar för att föreslagna 

åtgärder genomförs. När åtgärder vidtagits inledes nästa steg vilket är att Studera. Effekterna 

av de vidtagna åtgärderna studeras för att se om de genomförda åtgärderna ledde till avsedd 

förbättring. Sista steget i förbättringscykeln är Lär. En viktig del av förbättringsarbete är att 

hela tiden ta lärdom för att undvika att samma typ av problem uppstår igen. Om de vidtagna 

åtgärderna är lyckade ska den nya förbättrade nivån permanentas och förbättringen spridas. 

Om åtgärderna å andra sidan inte är lyckade måste vi lära av det och genomföra 

förbättringscykeln ytterligare ett varv.  

 

Skapa förutsättningar för delaktighet  

Ett framgångsrikt kvalitetsarbete är beroende av delaktighet (Bergman och Klefsjö, 2014, 

ss.48-49). Hörnstenen innebär att på olika sätt underlätta för alla medarbetare att vara 

delaktiga och aktivt påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. För att skapa delaktighet 

och engagemang krävs delegation av ansvar och befogenheter. Författarna menar att den som 

ges förutsättning att göra ett bra jobb, får möjlighet att känna yrkesstolthet och som 

uppmärksammas för ett gott jobb, kommer också att engagera sig i sitt arbete och bidra till 

förbättringar.   

Figur 2: Förbättringscykeln ”Planera – Gör – Studera – Lär” (Bergman och Klefsjö, 2014, 

s.46). Också kallade PDSA-cykeln efter engelskans ”Plan – Do – Study – Act”. 
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Utveckla ett engagerat ledarskap  

För att åstadkomma en kultur för offensiv kvalitetsutveckling, liksom allt förbättringsarbete, 

krävs ett starkt och engagerat ledarskap (Bergman och Klefsjö, 2014, s.50). Ett engagerat 

ledarskap bidrar till medarbetare som känner sig trygga och stolta över vad de själva, gruppen 

och organisationen skapar. Forskning visar att trovärdiga och tydliga chefer som är skicklig i 

sin kommunikation och som agerar som föredömen har en korrelation med engagerade och 

delaktiga medarbetare.  

 

2.1.9 Tidigare forskning  

För att kartlägga tidigare forskning kring ämnet har jag utgått från sökorden organizational 

socialization, turnover och newcomer adjustment. Utifrån egen litteraturstudie har jag sett att  

Maanen och Schein (1979), som utvecklat sex dimensioner av organisatoriska 

socialiseringsmetoder, är återkommande forskare inom ämnet. Socialiseringsmetoder 

refererar till de metoder som organisationer använder för att hjälpa nyanställda att anpassa sig 

till det nya arbetet och minska osäkerheten i samband med den nya anställningen. Maanen 

och Scheins dimensioner är följande: 

• Kollektiva - Individuella  

• Formella - Informella  

• Sekventiella - Slumpmässiga  

• Fixerade - Rörliga  

• Seriella - Åtskiljande  

• Investerande - Fråntagande (Bauer och Erdogan, 2011).  

Jones studerade dessa socialiseringsmetoder och klassificerade de olika dimensionerna till en 

institutionaliserad socialiseringsmetod och en individualiserad socialiseringsmetod (Bauer 

och Erdogan, 2011).  Den institutionaliserade socialiseringsmetoden innebär en systematisk 

introduktion indelad i olika steg. Introduktionen innehåller förutbestämda aktiviteter där det är 

vanligt att den nyanställde har en mentor eller fadder. Genom introduktionen får den 

nyanställde lära sig om den nya arbetsrollen, vilka normer företaget har och vilka 

förväntningar som finns. 

Den individuella socialiseringsmetoden innebär å andra sidan att den nyanställde 

börjar med de tilltänka arbetsuppgifterna och lär sig om företagets värderingar, normer och 

förväntningar med tiden (Bauer och Erdogan, 2011). För den här metoden måste den 

nyanställda inta en proaktiv roll för att försöka förstå företagets förväntningar.   
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Det är inte ovanligt att en hög personalomsättning ofta avser nyanställda (Allen, 2006, 

s.237). Hög omsättning av nyanställda är särskilt problematisk då organisationer investerar 

mycket pengar vid rekrytering, urval och utbildning. Om den nyanställde inte stannar kvar i 

organisationen finns endast en liten möjlighet till avkastning på investeringen. En av de 

främsta anledningarna till att nyanställda väljer att inte stanna kvar i organisationer beror på 

otillräcklig socialisering. Enligt Allen (2006, s.237) kan organisationer påverka 

personalomsättningen av nyanställda genom att aktivt integrera dem i organisationen med 

hjälp av socialiseringsmetoder.  

Metoderna för socialisering har testats av en grupp nyanställda på en stor organisation 

som erbjuder finansiella tjänster (Allen, 2006, ss.237-240). Resultatet av studien visade att 

kollektiva, fixerade och investerande metoder hade positiva effekter för integrering av 

nyanställda i organisationer. Kollektiv socialisering innebär att de nyanställda lär sig i grupp 

snarare än individuellt. Med fixerad metod menas att aktiviteterna i introduktionen är 

förutbestämda med specifika tidsangivelser för respektive aktivitet. I likhet med den stegvisa 

metoden minskar den fixerade metoden graden av osäkerhet och ger den nyanställde en 

känsla av kontroll. Slutligen innebär den investerande metoden att de nyanställda får positiv 

feedback och stöd från den ordinarie personalen. En viktig aspekt i samband med nyanställdas 

integrering till organisationer är att skapa en känsla av kompetens och självförtroende. Att 

erhålla positiv feedback från ordinarie personal är en är en bra metod för att utveckla den 

aspekten.  

I likhet med Allen (2006) framhåller Bauer et al. (2007) att genom uppföljningar och 

positiv feedback till den nyanställde ökar den sociala integreringen till organisationen. I 

Bauers et al. (2007) forskning ingick en grupp på 70 nyanställda. Forskningen visade att 

socialiseringsprocessen är viktig då den påverkar nyanställdas effektivitet, arbetsglädje, 

engagemang och organizational withdrawal. Organizational withdrawal innebär att den 

anställde stegvis tar avstånd från organisationen. Det kan börja med att personen dyker upp 

sent till arbetet som sedan övergår till sjukskrivning. Sista steget är att personen säger upp sig.  

Enligt Bauer et al. (2007) har socialiseringsprocessen blivit allt viktigare i och med att 

människor blivit mer mobila och byter jobb oftare. Vidare visar forskningen att anställda 

tenderar att ha en mer positiv inställning till arbetsplatsen och i högre grad känner att det 

passar in om de genomgått den institutionaliserade socialiseringsmetoden i jämförelse med 

den individuella socialiseringsmetoden. Bauer et al. (2007) konstaterade att nyanställda som 

förstod organisationens förväntningar på dem hade större sannolikhet att prestera i jobbet 

samt knyta hållbara band till företaget. Likaså visar den institutionaliserade 

socialiseringsmetoden på lägre personalomsättningsnivåer.   
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3. METOD 
I det här kapitlet presenteras den metodologiska ansatsen. Kapitlet beskriver hur studien har 

genomförts för att möta syftet och besvara syftesfrågorna. Kapitlet inledes med en 

övergripande beskrivning av undersökningsmetoden och presenterar därefter urval av 

informanter, datainsamling, analys och etiska överväganden. 

 

3.1 Design av studien  

Det här är en kvalitativ studie vars syfte var att ta fram och implementera ett 

introduktionsprogram med rutiner. Enligt Patel och Davidson (2011, s.14) handlar kvalitativa 

studier om att tolka och förstå vilket passar den här rapportens kontext då nuläget av 

introduktionen kartlades för att analysera vad som kunde förbättras. Vidare fokuserar den 

kvalitativa angreppsvinkeln på mjuk data och tenderar att inbegripa relativt få människor och 

händelser (Denscombe, 2018, s.23). Det överensstämmer också med den här studien då ett  

ett subjektivt urval har tillämpats där få personer valdes ut utifrån deras position och 

erfarenhet, se nästa avsnitt 3.2 Urval.  

En kvalitativ studie kan genomföras på olika sätt. Jag har valt att genomföra en 

fallstudie då den metoden fokuserar på en specifik process där information av olika karaktär 

samlas in för att ge en fyllig bild av det aktuella fallet (Patel och Davidson, 2011, ss.56–57). 

Fallet som utgör undersökningens utgångspunkt är vanligtvis något som redan existerar 

(Denscombe, 2018, s.85). I grund och botten bör fallet vara helt fristående och ha distinkta 

gränser. För den här studien är introduktionsprocessen hos Servicekontoret det som har 

undersökts. Enligt Denscombe (2018, s.85) fokuserar fallstudier på ett särskilt fenomen i 

avsikt att ge en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller 

processer som förekommer i det särskilda fallet. Genom att genomföra en fallstudie gavs 

möjligheten att studera introduktionsprocessen på djupet och erhålla insikter som var 

väsentliga för att kunna förbättra introduktionen.   

Vid fallstudier kan olika typer av data och forskningsmetoder tillämpas 

(Denscombe, 2018, s.88). I den här fallstudien har åtta semistrukturerade intervjuer 

genomförts för att fånga upp vikarierna, ordinarie personal samt ledningens syn på 

introduktionsprocessen. Utöver det har också en observation genomförts samt en 

dokumentinsamling.    
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3.2 Urval  

Hos Servicekontoret arbetar 20 vikarier. För att skapa en bred och representativ bild av 

vikarieprocessen blev samtliga vikarier tillfrågade att delta i den enkätundersökning som 

genomfördes i förstudien. Av 20 vikarier deltog 13 vikarier i undersökningen. Målet med den 

här rapporten var att få en djupare och mer detaljerad bild av introduktionen vilket resulterade 

i valet att genomföra intervjuer med ett färre antal vikarier, ordinarie personal samt utvalda 

personer i ledningen. Urval innebär ett strategiskt beslut att inte fokusera på hela 

undersökningspopulationen, utan bara en del av den (Denscombe, 2018, s.57). Denscombe 

(2018, s.57) menar att det går att producera rimligt träffsäkra fynd utan att inkludera alla i 

undersökningspopulationen.  

För den här rapporten har ett subjektivt urval tillämpats. Subjektivt urval utgår från 

principen att nödvändig information kan erhållas genom att rikta in sig på ett relativt litet 

antal personer som avsiktligt har valts ut utifrån deras kända kännetecken (Denscombe, s.67). 

Urvalet grundar sig dels på relevans för det ämne som undersöks, dels på priviligierad 

kunskap eller erfarenhet av ämnet.  

Utifrån det subjektiva urvalet i kombination med den tid som fanns till förfogande för 

att sammanställa rapporten beslutades att intervjua tre vikarier, tre personer från ledningen 

samt två personer som håller i städ- respektive köksintroduktion ute i verksamheterna. Genom 

det subjektiva urvalet kunde jag försäkra en variation i urvalet och att ett brett tvärsnitt av 

människor inkluderades då samtliga personer valdes utifrån deras position samt erfarenhet 

och kunskap avseende introduktionen hos Servicekontoret.  

Ledningen på Servicekontoret består av nio personer. Av dem fick tre personer som är 

involverade i vikarieprocessen tillfrågan att bli intervjuade. Vidare blev de två personer som 

håller i flest städ- och köksintroduktioner tillfrågade om att bli intervjuade. Slutligen 

identifierade personalplaneraren tre lämpliga vikarier att intervju utifrån hur länge de arbetat 

som vikarie hos Servicekontoret. De utvalda vikarierna hade arbetat mellan en till tre månader 

vilket torde innebära att det fortfarande kom ihåg hur deras introduktion gick till. Att välja de 

personer som sannolikt har den erfarenhet eller expertis som ger kvalitativ information och 

värdefulla insikter är en fördel med det subjektiva urvalet (Denscombe, 2018, s.68).   
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3.3 Datainsamlingsmetoder 
 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer  

Det empiriska materialet har bland annat samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Valet 

av datainsamlingsmetod beror på att förbättringsarbetet krävde en kartläggning av nuläge och 

önskat läge där vikarierna, ordinarie personal och ledningens åsikter hade en central roll. 

Enligt Denscombe (2018, s.268) är intervjuer lämpliga att använda när forskaren behöver 

förstå åsikter och erfarenheter på djupet och när nyckelpersoner kan ge särskilt värdefull 

information utifrån erfarenhet och position. Att välja semistrukturerade intervjuer föll sig 

därför naturligt då metoden gav informanterna stora möjligheter till att fritt berätta om sina 

egna erfarenheter om introduktionen och vad de ansåg behövde förbättras.  

Intervjuguiderna utformades utifrån information från förstudien och uppsatta 

syftesfrågor, se intervjuguiderna i bilaga 2, 3 och 4 för fullständig förteckning av frågor som 

förberetts inför intervjuerna. Vid semistrukturerade intervjuer finns en färdig lista över ämnen 

som ska behandlas och frågor som ska besvaras (Denscombe, 2018, s. 269). Till skillnad från 

strukturerade intervjuer är ordningsföljden flexibel där informanten kan utveckla idéer och 

tala utförligt om de ämnen som behandlas. Intervjuguiden utformades med övergripande 

frågor men gav samtidigt utrymme för informanterna att berätta om det som var viktigt och 

aktuellt för dem.  

Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren möjlighet att utveckla frågorna 

under projektets gång (Denscombe, 2018, s.269). Flexibiliteten innebar att frågorna kunde 

ändras från en intervju till nästa utifrån den information som erhölls från tidigare intervjuer. 

Flexibiliteten var en viktig aspekt då jag på förhand inte visste vad vikarierna, ordinarie 

personal och ledningen ansåg var mest aktuellt att förbättra.  

När urvalet var bestämt informerades samtliga deltagare om studien och dess syfte.  

Informationen distribuerades via mail under vecka 15. Samtliga intervjuer genomfördes under 

vecka 17. Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte och tog cirka 30 minuter. Intervjuerna 

spelades in efter informanternas godkännande.  

Samtliga informanter blev tillfrågade om de ville ta del av intervjuguiden innan den 

personliga intervjun. Anledningen var för att informanterna skulle kunna förbereda sig och 

känna sig trygg i intervjusituationen. Genom att låta informanterna titta igenom frågorna var 

min förhoppning att de skulle lämna uttömmande svar snarare än att glömma viktiga detaljer 

på grund av att de inte fick tillräckligt med tid till att tänka igenom svaret.  



  (69) 19 

De informanter som ville titta på intervjuguiden blev informerad om att frågorna bara 

var en grund och att de kunde ta upp andra områden som kändes aktuella för dem. En nackdel 

med att ge informanterna intervjuguiden kan tolkas som att jag styrde och begränsade deras 

svar vilket kan påverka resultatet. Om de inte hade sett frågorna innan kunde de eventuellt ha 

talat mer fritt och tagit upp andra områden som jag inte berörde i frågorna.  

 

3.3.2 Observation  

Observationsmetoden används ofta för att komplettera information som har samtalats in med 

andra tekniker (Denscombe, 2018, s.91). För att studera introduktionsprocessen från ett annat 

perspektiv valde jag att observera en introduktion av en ny vikarie. En observation kan utföras 

såväl systematiskt som osystematiskt (Patel och Davidson, 2011, s.93. Osystematisk 

observation, som har tillämpats för den här rapporten, används oftast i utforskande syfte för 

att inhämta så mycket information som möjligt kring ett visst problemområde (Patel och 

Davidson, 2011, s.97). 

Observationen genomfördes efter att jag hade genomfört majoriteten intervjuer. Såväl 

ledning som vikarier och städhandledare gav en samstämmig bild av att städintroduktionen 

fungerade bra. Majoriteten av informanterna lyfte istället upp introduktionen för kök som 

problematisk.  

Deltagande observation kan vara en mycket krävande metod då den fodrar stort 

personligt engagemang och resurser (Denscombe, 2013, s.317). Utifrån informanternas svar i 

kombination med studiens tidsram valde jag att enbart observera köksintroduktionen. Den 

ordinarie personal som genomförde introduktionen informerades om syftet med observationen 

och godkände att jag deltog under en förmiddag. I anslutning till observationen ställdes frågor 

till såväl ordinarie personal som vikarie.  

En fördel med observation är att den ger goda möjligheter att få insikter i sociala 

processer och är lämpad att hantera komplexa realiteter (Denscombe, 2013, s.317). En 

nackdel med att enbart genomföra en observation är att jag kan ha missat viktiga aspekter från 

städintroduktionen som inte framkom under intervjuerna. Att informanterna berättar att 

städintroduktionen fungerar bra betyder nödvändigtvis inte att introduktionen är effektiv och 

saknar förbättringspotential.   
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3.3.3 Dokumentinsamling  

Dokument kan användas för att besvara frågeställningar kring faktiska förhållanden (Patel och 

Davidson, 2011, s.67). För att kartlägga nuläget av Servicekontorets introduktion och besvara 

syftesfrågan Hur ser introduktionen ut idag? genomfördes en dokumentinsamling. Syftet med 

dokumentinsamlingen var att se vilket material som redan fanns och om det kunde användas i 

den nya introduktionen.  

Enligt Patel och Davidson (2011, s.67) bör valet av dokument beslutas så att forskaren 

får en så fullständig bild som möjligt och att det som undersöks blir belyst ur fler än en 

synvinkel. Beroende på studiens problemformulering får forskaren använda sig av olika 

insatser för att söka de dokument som behövs. Dokumentinsamlingen för den här rapporten 

innebar att personalplaneraren, enhetschefer och ordinarie personal tog fram allt 

dokumenterat material för introduktionen vilket bland annat bestod av en checklista vad som 

ska ingå i introduktionen för städ respektive kök, rutiner för rast, paus och måltidsavdrag, 

egenkontroller, städmanualer samt telefonlistor.  
 
3.4 Dataanalys 
Insamlad data har analyserats induktivt vilket innebär att forskaren följer upptäcktens väg, det 

vill säga, forskaren går från empiri till teori (Patel och Davidson, 2011, s.23). Efter 

genomförda intervjuer transkriberades ljudinspelningarna. Enligt Denscombe (2018, s.286) 

kan fältanteckningar utgöra ett komplement till ljudinspelningar genom att komplettera med 

det som ren ljudupptagning missar. Samtliga intervjuer kompletterades med kommenterar 

med relevant information.  

Första steget i analysen var att fördela materialet från intervjuerna, observationen och 

dokumenten i olika områden vilka var kopplade till varandra, till ett så kallat 

släktskapsdiagram, se figur 3 (sida 21). Släktskapsdiagrammets syfte är att strukturera stora 

mänger verbala data såsom idéer eller åsikter (Bergman och Klefsjö, 2014, ss.486-489). 

Insamlad data grupperas utifrån naturligt släktskap. Diagrammet kan användas som 

hjälpmedel för att identifiera orsaker till ett visst problem. Arbetsgången inleds med att 

definiera det ämne som ska ligga till grund för arbetet. För den här rapporten var 

introduktionsprocessens nuläge och förbättringsmöjligheter det ämne som studerades.   
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Efter genomförd datainsamling gick jag igenom allt material och grupperade ihop svar 

med besläktat innehåll. Grupperingen av insamlat datamaterial skedde genom att citat och 

meningar från intervjuerna samt anteckningar från observationen sorterades för att sedan 

kategoriseras till ett huvudområde med flertal delområden. Likaså sorterades dokumenten för 

att kunna kategoriseras under de olika delområdena. Huvudområdet baserades på studiens 

syftesfråga ”Hur ser introduktionen ut idag?” (nuläge). Med utgångspunkt i datainsamlingen 

kunde ett flödesschema tas fram vilket visualiserade de olika stegen i introduktionsprocessen. 

Varje steg i introduktionen bildade en egen underrubrik där empiriskt material med besläktat 

innehåll redovisades under. Rubrikerna är: (1) Möte med personalplaneraren, (2) Introduktion 

städ (3) Introduktion kök (4) Arbete i grupp, (5) Självständigt arbete, (6) Vikarieträff, (7) 

Uppföljning, (8) Språksvårigheter och (9) Dokument.  

För att synliggöra var i processen olika problem och brister fanns jämfördes det 

framtagna flödesschemat mot verkligheten, dvs mot genomförda intervjuer och observationer. 

De delar i processen där den beskrivna introduktionen (flödesschemat) skiljde sig från 

verkligheten analyserades vidare var för sig. En viktig aspekt inom kvalitetsarbete är att söka 

grundorsaken till uppkomna problem (Bergman och Klefsjö, 2014, s.243). För att ta reda på 

vad som orsakat problemen och bristerna i introduktionen tillämpades metoden 5 Varför. 

Metoden har sitt ursprung i Toyotas förbättringsarbete och syftar till att åtgärda, inte bara det 

synliga problemet, utan också det grundläggande fel som orsakade problemet. Tekniken 

innebär att ställa frågan varför? fem gånger för att komma ner till de identifierade problemens 

grundorsak.   

Figur 3: Princip för släktskapsdiagram (Bergman och Klefsjö, 2014, s.486). 



  (69) 22 

Avslutningsvis skapades ett relationsdiagram för att söka logiska samband mellan de 

identifierade grundorsakerna och prioritera vilken av dem som behövde åtgärdas först. 

Relationsdiagram illustrerar logiska samband mellan en central idé, ett problem eller en 

frågeställning och olika data (Bergman och Klefsjö, 2014, s.495), se figur 4. Diagrammet är 

ett logiskt verktyg som kräver att ämnet som undersöks har definierats noggrant. Det material 

som används i relationsdiagram kan exempelvis vara genererad utifrån ett släktskapsdiagram 

vilket var fallet för den här studien.  

Figur 4: Princip för relationsdiagram (Bergman och Klefsjö, 2014, s.495).  

 
3.5 Implementering av introduktionsprogram  

Nuläget av introduktionsprocessen analyserades mot utvalda teorier. Utifrån analysen erhölls 

svar på vad som behövde förbättras, varför det behövde förbättras och hur det kunde 

förbättras. Efter genomförd analys togs ett konkret förbättringsförslag fram över innehållet i 

den nya introduktionen. För att kvalitetssäkra projektet testkördes introduktionsprogrammet 

vid två tillfällen. För att testköra förbättringsförslaget tillämpades den agila metoden.  

Den agila metoden är en lättrörlig arbetsmetod som fokuserar på att genomföra, testa 

och utvärdera för att därefter bestämma projektets nästa steg (Tonnquist, 2016, s.92). 

Metoden är en pågående process med regelbunden kontakt med kunden. I och med den 

regelbundna kommunikationen kan projektets riktning lätt anpassas utifrån föränderliga krav. 

Metoden innebär en stor flexibilitet och tydlighet gentemot dem som är involverade i 

projektet.   
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För det här projektet fanns två tidsbestämda sprintar där introduktionsprogrammet 

testkördes mot utvalda personer i ledningen samt av handledare och vikarier. Testkörningen 

av introduktionsprogrammet skedde under vecka 20 och 22. Genom testkörningen fick de 

involverade personerna ta del av förbättringsförslaget och komma med synpunkter. Utifrån 

synpunkterna tog därefter jag, tillsammans med ledningen på Servicekontoret, beslut hur jag 

skulle arbeta vidare utifrån den erhållna informationen. Resultatet från testkörningen 

sammanställdes och skickades till styrgruppen. När de två sprintarna var genomförda och det 

slutgiltiga introduktionsprogrammet var framtaget presenterades och utbildades ledningen i 

introduktionsprogrammet i Microsoft Sway. Utbildningen skedde under ett tillfälle där jag 

som student träffade enhetscheferna för att berätta om studien och varför det nya programmet 

utformats som det gjort. Vidare gick vi igenom den praktiska delen, dvs hur ledningen kan 

arbeta i programmet och fortsätta att utveckla det. Avslutningsvis diskuterade vi hur 

ledningen kan sluta förbättringscykeln genom att följa upp programmet och studera om de 

vidtagna åtgärderna lett till avsedd förbättring.  

 

3.6 Validitet  

Validitet syftar till att undersöka det vi faktiskt säger att vi ska undersöka (Patel och 

Davidsson, 2011, s.102). Validitet handlar således om vilken utsträckning undersökningens 

slutsatser hänger ihop med studien i övrigt. Med det sagt är det viktigt att samla in data som är 

relevant för studiens frågeställningar.  

De inledande frågeställningarna för den här studien avsåg att ta reda på hur 

introduktionen såg ut vid början av förbättringsarbetet och vad vikarierna och ledningen ansåg 

kunde förbättras i det nya introduktionsprogrammet. Genom att tillämpa semistrukturerade 

intervjuer med såväl vikarier som ordinarie personal och ledning erhölls djupgående och 

detaljerad data angående introduktionen. En strukturerad intervju eller enkät hade å andra 

sidan kunnat tvinga in informanternas svar i en struktur och forma dem på ett sätt som snarare 

reflekterar forskarens sätt att tänka (Denscombe, 2018, s.265). Frågorna kan leda bort svaren 

från informantens egentliga uppfattning. Genom flexibiliteten i de semistrukturerade 

intervjuerna fick informanterna stort utrymme att berätta om deras upplevelser och 

erfarenheter av introduktionen istället för att jag begränsade dem genom fasta frågor i en 

bestämd ordning.   
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För att garantera validitet finns det olika kontroller som kan användas (Denscombe, 

2018, ss.290-291). Kontrollerna är till för att garantera att forskaren kan lita på den data som 

informanterna ger. Som forskare går det att kontrollera rimligheten i data genom att bedöma i 

vilken utsträckningen en tilltänkt informant kan förväntas känna till fakta och ha kunskap om 

det ämne som ska undersökas. Vid val av informanter måste forskaren fråga sig själv om 

informanterna befinner sig i en sådan position att de kan kommentera ämnet på ett 

välunderrättat sätt eller om de talar om saker de egentligen inte har kunskap om.  

Genom att tillämpa det subjektiva urvalet och välja informanter utifrån position och 

erfarenhet menar jag att de uppgifter som lämnats har en hög trovärdighet och är relevant för 

studiens frågeställningar. Om intervjupersonerna å andra sidan hade utgjorts av ordinarie 

personal utan någon erfarenhet av introduktionen hade trovärdigheten i uppgifterna varit låg 

då de inte känner till fakta och har kunskap om det ämne som undersökts.  

Ytterligare ett sätt att garantera validitet är genom att leta efter teman (Denscombe, 

2018, s.291). Beslut bör inte baseras på endast en intervju. För att kunna lita på den data som 

ges är det därför säkrare att leta efter teman som framträder i flera intervjuer. Återkommande 

teman indikerar på att just den uppfattningen delas av en vidare grupp. Genom att genomföra 

åtta intervjuer var det möjligt att se vilka teman som var gemensamma och som därmed 

delades av fler än en person. En svaghet vad avser validiteten är att alla vikarier inte blivit 

intervjuade. Vikarierna som inte blev intervjuade kan veta ytterligare saker som jag inte vet 

om. I och med det kan jag inte vara helt säker på om datainsamlingen är helt uttömmande.  

Ytterligare en aspekt som påverkar om datainsamlingen är helt uttömmande är det faktum att 

endast kökshandledningen observerades. Det innebär att eventuellt fler förbättringsområden 

hade kunnat synliggjorts om städhandledningen också hade observerats.   

 

3.7 Reliabilitet 

Reliabilitet kan benämnas som tillförlitlighet och handlar om hur väl instrumentet motstår  

slumpinflytanden av olika slag (Patel och Davidsson, 2011, s.103). En mätning ska således 

frambringa samma resultat vid olika tillfällen, där samma förhållanden råder. Genom att 

systematiskt och utförligt beskriva mitt tillvägagångssätt menar jag att tillförlitligheten ökar. 

För att undvika att slumpfaktorer har en avgörande betydelse är det inom offensiv 

kvalitetsutveckling viktigt att basera beslut på fakta (Bergman och Klefsjö, 2013, s.42). För 

att kunna basera beslut på väl underbyggda fakta måste vi samla in, strukturera och analysera 

olika typer av information.   
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Rapportens slutsatser baseras på insamlad data snarare än studentens antaganden 

vilket stödjer hörnsten basera beslut på fakta som i sin tur minskar risken för 

slumpinflytanden av olika slag. Ytterligare ett sätt att öka tillförlitligheten är genom att lagra 

verkligheten i form av inspelningar (Patel och Davidson, 2011, s.104). Genom att spela in 

intervjuerna hade jag möjlighet att lyssna på dem igen för att verkligen försäkra mig om att 

jag uppfattat allt korrekt.  

Denscombe (2013, s.220) menar att när olika metoder ger data som är mer eller 

mindre överensstämmande kan forskaren känna sig mer övertygad i sitt antagande om att 

resultaten är riktiga. För den här rapporten har data samlats in genom tre olika metoder där en 

samstämmig bild av introduktionsprocessen har återgetts.  

 

3.8 Generaliserbarhet 

Studiens resultat i form av ett introduktionsprogram är utformat för städ- och köksvikarier hos 

Servicekontoret vilket gör generaliserbarheten låg. Metoden för att förbättra introduktionen 

bygger å andra sidan på en bred teori och beprövade kvalitetsverktyg vilket torde innebära att 

tillvägagångssättet har en hög generaliserbarhet. Förbättringsarbetets tillvägagångssätt kan 

därmed tillämpas av andra kommuner och organisationer som önskar utveckla och förbättra 

deras introduktion för nyanställda.  

 

3.9 Etiska ställningstaganden 

Etiska överväganden syftar till att forskning inriktas på väsentliga frågor och att den håller en 

hög kvalitet (Patel och Davidsson, 2011, ss.62-63). Det måste finnas en balans mellan den 

allmänna nyttan av forskningen och skydd mot olämplig insyn i exempelvis individers 

livsförhållanden. Forskning får heller inte utföras på bekostnad av att individer utsätts för 

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Patel och Davidsson (2011, ss.62-

63) poängterar att även uppsatsarbete ska omfatta att studenter noga överväger de 

forskningsetiska aspekterna. För att göra det har jag utgått från Vetenskapsrådets 

övergripande etikregler (Vetenskapsrådet, 2019). De fyra huvudkraven presenteras nedan.   

 

Informationskravet avser att forskaren ska informera de berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte (Patel och Davidsson, 2011, s.63). Informationskravet tillgodosågs 

i mail som skickades till samtliga informanter. Mailet innehöll information om 

förbättringsarbetet och dess syfte.   
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Samtyckeskravet avser att deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan (Patel och Davidsson, 2011, s.63). Samtyckeskravet tillgodosågs dels i 

samarbetsavtalet undertecknat projektägarna från Servicekontoret och student. Dels i samband  

med presentationen av arbetet med information om att medverkandet var frivilligt. 

 

Konfidentialitetskravet avser att alla uppgifter i en undersökning ska ges största möjliga 

konfidentialitet där personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem (Patel och Davidsson, 2011, s.63). Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att 

försäkra de medverkande om att samtliga deltagare är anonyma.  

 

Nyttjandekravet avser att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Patel och Davidsson, 2011, s.63). Kravet tillgodoses då jag har för avsikt 

att förstöra materialet när examensarbetet är godkänt.   

 

4. EMPIRI 

I det här kapitlet presenteras insamlad data från intervjuer, observation och 

dokumentinsamling. Data från de tre metoderna är sammanvävda och redovisas utifrån den 

inledande frågeställningen: Hur ser introduktionen ut idag? (nuläge). Utifrån nuläget bildades 

tillhörande underrubriker med besläktat innehåll. Resultatet redovisas i löpande text. 

 

4.1 Nuläge  

Samtliga informanter har en relativt samstämmig bild av introduktionsprocessen. 

Servicekontoret sätter sällan ut tjänster externt via Arbetsförmedlingen. De flesta börjar 

istället som timvikarier vilket sedan leder till en tillsvidareanställning. För att vikarierna ska 

få arbeta så mycket som möjligt försöker Servicekontoret att ha cirka 15 till 20 vikarier. 

Enligt ledningen är det ett vanligt förekommande att vikarier provar på arbetet hos 

Servicekontoret men inser att det inte är något för dem. Utifrån den aspekten vill 

Servicekontoret inte lägga ner för mycket tid på introduktionen. Det kan också vara från 

Servicekontorets sida där ledning eller ordinarie personal ute i verksamheterna känner att det 

inte fungerar. Exempelvis att en vikarie behöver studera det svenska språket innan den kan 

jobba för dem.  

Ledningen beskriver introduktionen för vikarier enligt följande: Första mötet för en ny 

vikarie sker tillsammans med personalplaneraren. Mötet är dels en intervju för att avgöra om 

personen är lämplig att arbeta som vikarie, dels en introduktion där personalplaneraren 

introducerar personen för verksamheten och arbetet som vikarie.   
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Om personalplaneraren anser att personen passar som vikarie ges en kort information 

om Servicekontoret, de skriver på papper och ordnar med arbetskläder. Personalplaneraren 

har ingen nedskriven checklista över vad som ska tas upp med vikarien under mötet utan det 

har personalplaneraren i huvudet. Efter det inledande mötet väntar två dagar introduktion (om 

vikarien ska arbeta med både städ och kök). Under introduktionen får vikarien mer specifik 

information om de olika verksamheterna. Efter introduktionen anses vikarien redo för att 

börja arbeta i grupp. Vikarien arbetar i grupp cirka en till två veckor innan den kan börja 

arbeta självständigt. Parallellt med den beskrivna introduktionen anordnar ledningen två 

vikarieträffar per termin. Under träffarna får vikarierna tillfälle att ses och ledningen går 

igenom ytterligare information om arbetet som vikarie.  

Ledningen poängterar att den beskrivna introduktionen är i den bästa av världar men 

då de arbetar med personalintensiva verksamheter kan vikarierna ibland få komma in och 

arbeta direkt och introduktionen senareläggs. Utifrån datainsamlingen har ett flödesschema 

sammanställts för att visualisera nuläget av introduktionsprocessen, se figur 5. 

 

Härnäst kommer varje steg i introduktionen redogöras för separat. Även övriga underrubriker 

har lagts till med det material som inte kunde placeras in under stegen i introduktionen. 

 

4.1.1 Möte med personalplanerare  

Under det första mötet ger personalplaneraren en kort presentation om Servicekontoret och de 

olika verksamheterna. Vidare får vikarien information om nedanstående punkter:  

• Tjänsterna hos servicekontoret: städ, kök, kombitjänst (både städ och kök), poolkock, 

poolstäd och vikariat.  

• Innebörden av att vara timvikarie, det vill säga att vikarierna blir inringda cirka sju på 

morgonen och att de så snabbt som möjligt ska ta sig ut till den verksamhet där det 

behövs.  

• Arbetstider, rast, lunch, matlådor   

Figur 5: Flödesschema över introduktionsprocessen, egen tolkning. 
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• Arbetskläder  

• Krav och förväntningar: Vikarierna måste vara väldigt flexibla och anpassningsbara då 

de arbetar med olika arbetsuppgifter, på olika arbetsplatser och med olika kollegor. 

Servicekontoret har verksamheter runt om i Sandvikens kommun. I arbetet som 

vikarie ingår det att arbeta i både ytterområden och de centrala delarna i Sandvikens 

kommun.   

• Information om den kommande introduktionen: en introduktionsdag för städ och en 

introduktionsdag för kök. Därefter arbete i grupp cirka en till två veckor innan 

vikarien bör vara redo att arbeta självständigt.  

• Genomgång av åtta pappersblanketter som vikarien får med sig:  

1. Begäran om utdrag från belastningsregistret  

2. Anmälan löntagaruppgifter  

3. Anställningsbevis/ tjänstgöringsrapport  

4. Anhöriglista  

5. Rutin för rast och paus samt måltidsavdrag  

6. Vikarieunderlag (namn, personnummer, adress etc.)  

7. Information om behandling av personuppgifter  

8. Telefonlista Servicekontoret  

Utöver den information som personalplaneraren delger fungerar det första mötet också som en 

intervju där vikarien får berätta om sig själv och tidigare erfarenheter. En av vikarierna ansåg 

att intervjun och introduktionsmötet bör vara två separata möten istället för sammanslaget. 

Enligt ledningen är det mycket information till vikarierna under det första mötet. 

Under mötet går de bland annat igenom vilka arbetskläder de ska ha beroende på om de 

arbetar med städ eller kök. Vikarierna får en t-shirt att städa i. Till t-shirten vill 

Servicekontoret att vikarierna ska ha mörka byxor. För arbete i kök får vikarierna kökskläder 

som inte får användas när de städar. Såväl ledningen som den ordinarie personalen lyfter att 

vikarierna, trots genomgången, arbetar i fel kläder, exempelvis att de använder köksbyxor när 

de städar.  

En av vikarierna berättade att hon inte hade fått information om i vilka sammanhang 

hon skulle ha de olika arbetskläderna. Vikarien ansåg att det borde vara bättre uppstyrt vad 

hon skulle ha på sig. De två andra vikarierna berättade att de hade fått för stora kläder varav 

en hade fått kläder som var trasiga.   
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Annan information som berörs under det första mötet är information om   

Servicekontorets krav och förväntningar. Ingen av vikarierna visste vilka krav och 

förväntningar Servicekontoret har på sina vikarier. När vikarierna fick se exempel på några av 

kraven kände de igen dem men sa att personalplaneraren inte hade uttryckt att det var 

Servicekontorets krav och förväntningar. Vidare berättade en vikarie att den inte hade fått 

information om Servicekontorets rutiner. I och med att det inte finns någon dokumenterad 

information över vad som ska informeras till vikarierna under det första mötet ställs det 

inledande mötet in om personalplaneraren är exempelvis sjuk eller vabbar.  

  

4.1.2 Introduktion städ  

Efter mötet med personalplaneraren har den nya vikarien två introduktionsdagar (om den ska 

arbeta med både kök och städ). Ledningen försöker styra introduktionen så att samma 

personer av den ordinarie personalen genomför introduktionsdagarna. Det är en person som 

håller i städintroduktionen medan köksintroduktionen sprids ut på några fler personer. 

Ledningen vill att samma personer ska hålla i introduktionen så att alla vikarier får en likadan 

introduktion och lär sig samma saker.  

Personen som är ansvarig för städintroduktionen, fortsättningsvis kallad 

städhandledaren, berättar att den utgår från en checklista framtagen av Servicekontoret under 

introduktionen. Checklistan innehåller 12 punkter som städhandledaren går igenom 

tillsammans med vikarien. Städhandledaren tycker att det är många punkter som egentligen 

borde delas upp på två dagar. I och med att de bara har åtta timmar väljer städhandledaren vad 

som är viktigast att lägga tid och kraft på.  

Städhandledaren vet inte om den håller i alla städintroduktioner eller om någon mer av 

den ordinarie personalen gör det. Personen poängterar att den tycker om att vara handledare 

och att den gärna har alla introduktioner. Vidare lägger personen till att den tycker att den får 

uppskattning från vikarierna och ledningen för att den håller i introduktionen.  

Två av tre vikarier har genomfört städintroduktionen. Vikarierna var väldigt nöjda 

med introduktionen och tyckte att handledaren var lugn och bra på att lära ut. Den tredje 

vikarien har inte fått någon städintroduktion även fast personen arbetar med både städ och 

kök. Vikarien berättar att hon inte vet hur hon ska städa, exempelvis vilka medel och trasor 

hon ska använda.   
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4.1.3 Introduktion kök  
En av de personer som har hand om köksintroduktionen, fortsättningsvis kallad  

kökshandledaren, berättar att det finns en checklista från Servicekontoret med punkter som 

handledaren ska gå igenom. Kökshandledaren berättar att den har genomfört 

köksintroduktionen så många gånger att den inte längre använder checklistan. 

Förutom checklistan finns det tre pärmar i varje kök som innehåller egenkontroll, 

rutiner och specialkost. Pärmarna är inte anpassade för vikarier men innehåller information 

som vikarierna behöver veta för att kunna arbeta i kök. För den verksamhet där observationen 

genomfördes var mycket av texten i pärmarna handskriven, exempelvis rutiner för kök och 

egenkontroll. Den handskrivna texten var svårtydd och mycket av det som stod hade suddats 

och skrivits om. Vidare var det mycket text i pärmarna och det var svårt att urskilja vad som 

var av intresse för vikarierna. Kökshandledaren berättade att den inte går igenom pärmarna då 

det är för mycket information i dem. Personen går istället igenom egenkontroll, specialkost 

och rutiner i praktiken och återkopplar att information om de olika delarna finns att hitta i 

pärmarna. 

Kökshandledaren tycker att en dag är för kort för att hinna lära ut grunderna inom kök. 

Kökshandledaren tycker att introduktionen bör vara fler dagar och individanpassas utifrån hur 

mycket erfarenhet vikarien har. Utifrån intervjuerna med vikarierna var det två av tre vikarier 

som tyckte att köksintroduktionen var för kort.  Enligt kökshandledaren är vikarierna rädda 

för att eventuellt behöva arbeta själv i kök efter introduktionsdagen. Kökshandledaren 

berättade att det är många av vikarierna som påtalar att de vill vara fler dagar med 

handledaren. För att lugna vikarierna försäkrar kökshandledaren att de kommer få arbeta i 

större kök med ordinarie personal innan de får jobba själv i egna kök. Kökshandledaren 

menar att en introduktionsdag skrämmer bort vikarierna.  

Köshandledaren berättade att den ordinarie personalen ofta får höra från ledningen att 

de måste ta hand om vikarierna och vara rädda om dem. Personen menar dock att de inte får 

rätta förutsättningar för att ta hand om dem i och med den korta introduktionen. Vidare 

upplever kökshandledaren att den inte får någon uppskattning från ledningen för arbetet som 

handledare då personen bara får höra att personalen måste vara rädd om vikarierna snarare än 

att de gör ett bra jobb. Att vara handledare tar mycket av personens arbetstid vilket i 

kombination med att inte får uppskattning har lett till att den börjar tröttna på det.  

Kökshandledaren menar att introduktionen borde vara bättre uppstyrd samt att övriga i 

arbetslaget ska bli informerade om introduktionen för att de ska kunna ha bättre förståelse för 

att kökshandledaren inte kan utföra sina ordinarie arbetsuppgifter i samma utsträckning.  
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4.1.4 Arbete i grupp  

När vikarien har varit en dag i kök och/eller en dag i städ är den redo att börja arbeta i grupp. I 

samband med bokning av vikarie får den ett sms med information om var och med vem den 

ska arbeta. Enligt en av vikarierna är mottagandet från den ordinarie personalen bra i samtliga 

verksamheter där den har jobbat. Den ordinarie personalen är bra på att lära ut och ge tydliga 

instruktioner. 

De två andra vikarierna är inte av samma uppfattning. De menar att mottagandet 

varierar mycket beroende på verksamhet. Gemensamt för de två vikarierna är att båda påpekar 

att mottagandet har varit olika när de arbetar inom kök. En av vikarierna tycker att 

mottagandet är bättre i de mindre verksamheterna, att det är lättare att komma in i gruppen 

och att personalen är positiv till vikarier. I de större köken upplever vikarien att det är 

opersonligt, svårt att komma in i gruppen och att personen inte får ta ansvar.  

Den andra vikarien tycker också att mottagandet varierar. I vissa kök får vikarien ett 

jättebra mottagande av den ordinarie personalen. Personalen är trevlig, tillmötesgående, lär ut 

och ger tydliga arbetsuppgifter. I andra kök får vikarien bara diska och den ordinarie 

personalen svarar inte på frågor som vikarien har. Vikarien upplever att den ordinarie 

personalen kan ha inställningen att personen ändå bara ska vara i köket en till två dagar och 

att det därför inte är någon idé att lära upp den.  

 

4.1.5 Självständigt arbete 

Ledningen upplever att vikarierna tycker att det är lättare att arbeta självständigt inom städ. 

Egenkontrollerna som finns i varje verksamhet gör det enkelt för vikarierna att hitta och se 

vilka rum som ska städas och hur ofta. Två av vikarierna lyfter egenkontrollerna för städ och 

berättar att de är lätta att följa med tydliga instruktioner.  

En av vikarierna började arbeta själv i kök efter en och en halv veckas introduktion. 

Under introduktionen fick vikarien vara i fyra olika verksamheter och arbeta i grupp. Vikarien 

tycker att introduktionen kunde ha varit längre innan det självständiga arbetet började. Enligt 

vikarien är den största utmaningen att komma ut själv till nya verksamheter då det inte finns 

tydliga instruktioner vad som ska göras. Vikarien berättade att den ordinarie personalen 

vanligtvis hör av sig eller lämnar en lapp över vad som ska göras.  
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4.1.6 Vikarieträff   

Personalplaneraren tillsammans med två enhetschefer ska anordna vikarieträffar två gånger 

per termin. Under träffarna går de igenom vad som händer hos Servicekontoret, hur Time 

Care fungerar och information om arbetet för kök och städ. Ledningen berättar dock att de 

senaste vikarieträffarna inte har varit två gånger per termin. Vikarierna ligger på olika nivåer 

vilket gör det svårt att anpassa innehållet för vikarieträffarna. Vidare anser ledningen att de 

vikarier som bara arbetar i kök visar ett ointresse för den information som delges angående 

städ. Vikarierna skulle dock få arbeta mer om de arbetade med såväl kök som städ.  

 

4.1.7 Uppföljning  

Efter att vikarien varit en dag tillsammans med handledare återkopplar personalplaneraren till 

handledaren för att se hur det har gått. Handledaren för städ anser att den får gehör från 

personalplaneraren avseende om vikarien är värd att satsa på eller inte. Handledaren för kök 

anser å andra sidan att den inte får så mycket gehör från personalplaneraren. Kökshandledaren 

hade önskat att introduktionen kunde individanpassas utifrån om handledare ser att det finns 

potential hos vikarien.  

Båda handledarna nämner att det viktigaste inte är vem som kan mest. Det som är 

viktigt är istället vikariens vilja att lära och våga ta egna initiativ. Handledarna anser att de 

som visar intresse bör få fler dagar introduktion. Vidare anser kökshandledaren att 

Servicekontoret borde satsa på färre vikarier och ge dem en längre introduktion.  

Handledaren för städ har tidigare arbetat i en annan kommun där de använde en 

checklista för att följa upp vikariernas introduktion. Under de första dagarna går handledaren 

igenom en checklista för att sedan följa upp checklistan några veckor senare. Tillsammans 

med vikarien går handledaren igenom listan för att se om det är något som vikarien tycker är 

svårt och behöver gå igenom igen. I den andra kommunen hade varje vikarie också en 

kontaktperson som den kunde höra av sig till vid funderingar.  

En av vikarierna efterfrågar någon form av avstämningsmöte efter introduktionen. 

Vidare anser den att kommunikationen behöver förbättras mellan dem som är involverad i 

introduktionen. Ledningen anser att uppföljning efter introduktionen kan bli bättre då det i 

dagsläget inte finns någon uppföljning med vikarierna. Om det dyker upp något när vikarierna 

arbetar är det enhetscheferna som får den feedbacken. En av vikarierna berättar att den inte 

har vågat säga till om de dåliga mottagandena ute i verksamheterna. Vikarien är rädd att den 

inte får komma tillbaka om den berättar för ledning eller ordinarie personal.  
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4.1.8 Språksvårigheter  

Ledningen berättar att många av dem som söker arbete hos Servicekontoret är nyanlända. 

Såväl köks- som städhandledaren berättar att många vikarier tycker det är svårt att läsa och 

förstå instruktioner. Vidare berättar kökshandledaren att det tar längre tid att lära och gå  

igenom med dem som inte kan det svenska språket i och med att de inte kan läsa och förstå 

instruktionerna själva (exempelvis specialkost). 

 

4.1.9 Dokument  

Enligt ledningen är det mycket information för vikarierna att ta in under det första mötet. Det 

är även något som samtliga vikarier berör under intervjuerna. Av den information som 

personalplaneraren delger de nya vikarierna är majoriteten muntlig. Det innebär att vikarierna 

måste komma ihåg allt som sades under det första mötet. Enligt ledningen är det många 

vikarier som blir förvirrad av all information under det första mötet.  

Utöver den generella information som tas upp under det första mötet finns det dels en 

städmanual, dels informationspärmar för kök. Det är en av enhetscheferna som är ansvarig för 

städmanualen. I städmanualen finns det bland annat information om vad som ska städas, hur 

det ska städas och hur ofta det ska städas. Vidare finns det separata manualer för hur städning 

ska ske på förskolor, skolor och kontor. Enhetschefen går igenom städmanualen under 

vikarieträffarna. Varken handledaren för städ eller vikarierna har tillgång till städmanualen. 

Om en vikarie börjar arbeta hos Servicekontoret efter en genomförd vikarieträff kan det 

därför ta några månader innan den får ta del av städmanualen. Ledningen tycker att 

informationen i manualen är något som vikarier borde ha tillgång till. 

När det kommer till kök finns det som redan nämnt tre pärmar i varje kök 

innehållande information angående rutiner, egenkontroll och specialkost. Pärmarna är inte 

anpassade för vikarierna utan kan innehålla cirka hundra sidor text som vikarierna måste sålla 

igenom för att hitta information som är relevant för dem. Kökshandledaren anser att det borde 

finnas en egen pärm för vikarier som innehåller bara den nödvändigaste informationen för att 

kunna laga rätt mängd mat och att den serveras i rätt tid. Kökshandledaren ger följande 

förslag på innehåll: 

• Egenkontroll – hur genomförs den.  

• Portionsmängd – hur många portioner som ska lagas för respektive verksamhet.  

• Specialkost – hur många som har specialkost och vilken specialkost det är.  

• Tider – när maten ska vara redo att serveras (frukost, lunch, mellanmål). När matsalen 

stänger och maten ska tas undan.   
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5. ANALYS  

Det här kapitlet är uppdelat i två delar. I den första delen analyseras studiens resultat mot det 

teoretiska ramverket. Den första delen besvarar vad som behöver förbättras och varför det 

behöver förbättras. I den andra delen av analysen besvaras frågan hur introduktionsprocessen 

har förbättrats. Det görs genom att konkreta lösningar redogörs för samt hur de har 

implementerats hos Servicekontoret.  

5.1 Nuläge 

Enligt Bergman och Klefsjö (2014, ss.456-468) är det utifrån fokus på processerna som det 

går att göra förbättringar. Innan arbetet med förbättringar inleds är det viktigt att förstå 

processen. Ett sätt för att beskriva och förstå processen är genom att kartlägga den i ett 

flödesschema. Kartläggningen har ett stort värde i sig då stor kunskap skapas genom att 

definiera och kartlägga en process. Vidare skapar kartläggningen en gemensam bild av vad 

som sker, eller inte sker. 

Den första delen av analysen utgår från det framtagna flödesschemat över 

introduktionsprocessen. Flödesschemat i figur 6 visualiserar vad ledningen på Servicekontoret 

har beskrivit ska ingå i introduktionen. Hos Servicekontoret finns det ingen dokumenterad 

introduktionsplan. Hur introduktionen ska ske och vem som är ansvarig finns bara muntligt 

uttalat. Enligt Granberg (2011, s.467) bör samtliga moment i en introduktion sammanställas 

till en introduktionsplan. Planen bör innehålla introduktionens olika moment, när momenten 

ska inträffa samt arbets- och ansvarsfördelning. I och med att Servicekontoret inte har en 

dokumenterad introduktionsplan är den gemensamma bilden av introduktionen inte självklar. 

Den beskrivna introduktionen har jämförts mot verkligheten, dvs genomförda 

intervjuer och observationer, för att synliggöra var i processen som olika problem och brister 

har uppstått och vilka dessa är. De delar i processen där den beskrivna introduktionen skiljer 

sig från verkligheten har gråmarkerats i flödesschemat och analyserats vidare var för sig. 

I förbättringsarbete är det viktigt att inte bara rätta till de synliga problemen utan 

verkligen gå till botten varför de överhuvudtaget existerar. För att ta reda på varför problemen 

och bristerna i introduktionen har uppstått har frågetekniken 5 Varför tillämpats. Tekniken 

innebär att ställa frågan varför? fem gånger för att komma ner till de identifierade problemens 

grundorsak (Bergman och Klefsjö, 2014, s. 243). För att söka logiska samband mellan de 

olika grundorsakerna och prioritera vilket området som är viktigast att lösa har den första 

delen av analysen avslutats med ett relationsdiagram.   
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Figur 6: Flödesschema med gråmarkerade delar som symboliserar identifierade problem i 

processen.  

 
5.1.1 Möte med personalplanerare  

Vikarieintroduktionen inleds med ett möte tillsammans med personalplaneraren. Under mötet 

ska vikarien introduceras för verksamheten och arbetet som vikarie. Utifrån datainsamlingen 

har brister i samband med det första mötet identifierats. Bristerna är dels att det ges för 

mycket muntlig information vilken tenderar att förvirra vikarierna. Dels att vikarierna inte vet 

vilka krav och förväntningar Servicekontoret har på dem. Enligt Granberg (2011, s.465) har 

företag i regel massor med generell information men sällan någon särskild för nyanställda. I 

det här avseendet är Servicekontoret inte något undantag. Det enda material Servicekontorets 

vikarier får personlig tillgång till under introduktionen är åtta pappersblanketter med generell 

information. Majoriteten av blanketterna ska fyllas i av vikarierna och är således information 

som Servicekontoret behöver om vikarierna snarare än information som vikarierna behöver 

om Servicekontoret. 

Ett tecken på att vikarierna inte kommer ihåg allt som sägs under mötet är att många 

vikarier kommer i fel kläder fast personalplaneraren har berättat hur de ska vara klädda. 

Resultatet från datainsamlingen tyder på att det första mötet med personalplaneraren har en 

karaktär av korvstoppning, något som Granberg (2011, s.470) menar att företag bör akta sig 

för. Många företag matar de nyanställda med information och förväntar sig att det ska fastna. 

Utifrån studiens resultat kan konstateras att det bevisligen inte fungerar. 

Stora mängder information är ett primärt kommunikationsproblem i dagens 

organisationer (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s.126) vilket kan vara anledningen 

till att det första mötet hos Servicekontoret ser ut som det gör. Många organisationer tror att 

informationen i sig ska lösa problem och ge de anställda bättre kunskaper för att lösa 

problemen (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s.17). Ledningens roll är dock inte bara 

att förmedla information utan snarare att förädla och förklara samt sätta informationen i ett 

sammanhang (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, ss.130-131). Istället för att sprida 

information handlar ledningens uppgifter numera om att sålla, förklara och förädla   
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information samt skapa dialoger mellan ansvariga och medarbetare. För att applicera teorin på 

Servicekontoret bör endast den allra nödvändigaste informationen delges under det första 

mötet.  

Utifrån metoden 5 Varför framkom det att grundorsaken till varför det första mötet 

innehåller mycket muntlig information och har en karaktär av korvstoppning beror på att  

Servicekontoret inte har en förankrad och gemensam bild av vikarieintroduktion och vad som 

ska ingå i den, se tabell 1.  

 

Tabell 1 

Grundorsak till att det första mötet karakteriseras av korvstoppning 

Fråga 1 Varför är det mycket muntlig information under det första mötet? 

 För att det inte finns något skriftligt utbildningsmaterial till vikarierna. 

Fråga 2 Varför finns det inte något skriftligt utbildningsmaterial till vikarierna?  

 För att vikarierna inte har prioriterats av ledningen på Servicekontoret.  

Fråga 3 Varför har vikarierna inte prioriterats?  

 För att det är många vikarier som provar på arbetet men som slutar snart 

därefter.  

Fråga 4 Varför är det många vikarier som slutar efter att de har provjobbat? 

 För att de inte får ett bra första intryck av Servicekontoret och en grundlig 

introduktion. 

Fråga 5 Varför får vikarierna inte ett bra första intryck och en grundlig 

introduktion? 

 För att Servicekontoret inte har en förankrad och gemensam bild av 

vikarieintroduktion och vad som ska ingå i den.  

 

Nuläget av Servicekontorets introduktion har fler likheter med den individualiserade 

socialiseringsmetoden snarare än den institutionaliserade socialiseringsmetoden. 

Servicekontorets vikarier måste inta en proaktiv roll för att lära sig om arbetet och förstå vilka 

förväntningar som finns. Den institutionaliserade metoden har, till skillnad från 

individualiserad socialisering, en tydlig struktur med förutbestämda och formella 

introduktionsaktiviteter. Introduktionen är uppdelad i olika steg där vikarien vet vad den ska 

göra för att slutligen uppnå sin roll i företaget.  
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5.1.2 Handledning 

Enligt ledningen ska vikarierna vara med kökshandledaren respektive städhandledaren en dag 

innan de börjar arbeta i grupp. Utifrån datainsamlingen framkom det att en av vikarierna inte 

hade fått någon städintroduktion trots att hon arbetar inom både kök och städ. Det här är ett 

tydligt exempel över ledningens beskrivning av introduktionen, dvs att introduktionen är ”i 

den bästa av världar” men på grund av personalintensiva verksamheter kan vikarierna ibland 

få komma in och arbeta direkt och att introduktionen senareläggs. Det här är riskfyllt då 

avsaknad av introduktion bland annat kan innebära missförstånd, negativa upplevelser, 

konflikter och produkter och tjänster som inte uppfyller uppställda kvalitetskrav (Granberg, 

2011, s.462).  

Utifrån förstudien till förbättringsarbetet framkom det att Servicekontoret inte kan ha 

fler än 15 till 20 vikarier i sin vikariepool. Det beror på att om Servicekontoret har för många 

vikarier får de inte arbeta så mycket som de önskar vilket i förlängningen leder till att de 

söker sig till andra arbetsplatser. Att ha fler vikarier skulle å ena sidan lösa problemet att nya 

vikariernas handledning inte behöver senareläggas men skulle å andra sidan leda till andra 

problem inom vikarieprocessen. Det innebär att även om Servicekontoret vill ta in fler 

vikarier för att undvika att handledning senareläggs finns inte den möjligheten. Utifrån den 

aspekten är det därför inte möjligt att helt utesluta att handledningen senareläggs. Problemet 

som framkommit är dock att handledningen senareläggs över en månad. Det här kunde 

konstaterats då vikarierna som har intervjuats har arbetat hos Servicekontoret mellan en till tre 

månader.  

I och med att vikarien inte har fått någon städintroduktion vet hon inte hur hon ska 

städa, exempelvis vilken trasa eller vilket medel hon ska använda till vilket rum. Det här torde 

påverka kvalitén på utförandet av Servicekontorets tjänster vilket kan kopplas till att 

introduktionen är minst lika viktig för den enskilde som för företaget (Granberg, 2011, s.462). 

Förutom nedsatt kvalité på Servicekontorets tjänster kan avsaknad av introduktion också leda 

till negativa upplevelser för vikarien. Granberg (2011, s.462) menar att företag som brister i 

introduktion lätt kan hamna i en ond cirkel där de anställda inte trivs vilket i sin tur leder till 

att personalomsättningen ökar och produktionen minskar. I likhet med Granberg framhåller 

Allen (2006) att hög personalomsättning ofta avser nyanställda. Även om en introduktion 

senareläggs på grund av personalintensiva verksamheter bör den således inte senareläggas 

längre än en månad med tanke på att avsaknad av introduktion kan innebära missförstånd och 

negativa upplevelser.   
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Enligt Allen (2006) har den fixerade socialiseringsmetoden positiva effekter för 

integrering av nyanställda i organisationer. Med fixerad menas att aktiviteterna i 

introduktionen är förutbestämda med särskilda tidsangivelser. Den fixerade metoden minskar 

graden av osäkerhet och ger den nyanställde en känsla av kontroll. Att senarelägga den 

handledda introduktionsdagen där vikarien inte vet när eller om den överhuvudtaget kommer 

att genomföras står i rak motsats till den metod som Allen beskriver att ger positiva effekter 

för integrering av nyanställda. Istället för att ha förutbestämda aktiviteter som enligt forskning 

(Allen, 2006) minskar osäkerhet torde senareläggning av introduktion innebära ökad 

osäkerhet då vikarierna inte vet hur de ska utföra Servicekontorets tjänster.  

Utifrån 5 varför metoden framkom det att grundorsaken till att handledning 

senareläggs över än en månad beror på att Servicekontoret saknar en tydlig struktur och 

uppföljning av sina vikarier som säkerställer att alla får genomgå handledning, se tabell 2.  

 

Tabell 2 

Grundorsak till att den handledda introduktionen senareläggs över en månad 

Fråga 1 Varför senareläggs den handledda introduktionen över en månad?   

 För att Servicekontoret har personalintensiva verksamheter som är i behov 

av vikarier när den ordinarie personalen är t.ex. sjukskriven eller vabbar.   

Fråga 2 Varför kan inte en upplärd vikarie sättas in istället för en helt ny?  

 För att Servicekontoret inte har tillräckligt med vikarier. 

Fråga 3 Varför har Servicekontoret inte tillräckligt med vikarier?  

 För att de inte vill ha fler än 15-20 vikarier.  

Fråga 4 Varför vill Servicekontoret inte ha fler än 15-20 vikarier?  

 För att de vill garantera en viss arbetstid till sina vikarier.  

Fråga 5 Varför får inte vikarien handledning när det är lugnare i verksamheterna?  

 För att Servicekontoret saknar en tydlig struktur och uppföljning av sina 

vikarier som säkerställer att alla får genomgå handledning.  

 

Enligt Granberg (2011, s.465) är det många företag som slarvar med uppföljning av 

nyanställda. Det här är inte något undantag för Servicekontoret. I dagsläget har 

Servicekontoret inte någon uppföljning med vikarierna. Ledningen berättar att enhetscheferna 

får ta emot feedback från vikarierna men när jag frågar vikarierna vem de ska höra av sig till 

om de har frågor och funderingar är det ingen som har ett självklart svar. Vidare är det en av 

vikarierna som efterfrågar ett avstämningsmöte efter introduktionen.   
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Såväl Allen (2006) som Bauer et al. (2007) framhåller att genom uppföljningar och  

positiv feedback till den nyanställde ökar den sociala integreringen till organisationen. Enligt 

Schødt (2012, s.196) är syftet med uppföljningssamtal att ledaren ska försäkra sig om att 

medarbetaren håller sig på rätt spår, att den trivs, är motiverad och presterar enligt önskemål. I 

och med att Servicekontoret inte har en tydlig struktur och uppföljning med vikarierna har de 

inte fått reda på att det är en av vikarierna som inte genomgått handledning och därmed inte 

vet hur hon ska städa.  

 

5.1.3 Introduktion kök 

Utifrån studiens samlade resultat kan konstateras att köksintroduktionen har större 

förbättringspotential än städintroduktionen. De två informanter som har genomfört den 

handledda städintroduktionen anser att den var bra. Likaså uppleves det självständiga arbetet 

inom städ som problemfritt av såväl ledning som vikarier. Informanterna menar att 

egenkontrollerna för städ är lätta att följa.  

När det kommer till den handledda köksintroduktionen upplever både kökshandledare 

och vikarier att introduktionen är för kort. Kökshandledaren menar att en introduktionsdag 

skrämmer bort vikarierna. Det här står i strid med introduktionens huvudsyfte vilket är att 

snabbt lägga en positiv inställning till företaget hos den nyanställde så att han eller hon vill 

stanna (Granberg, 2011, s.460). Utifrån 5 Varför metoden framkom det att grundorsaken till 

att den handledda köksintroduktionen skrämmer bort vikarierna beror på att Servicekontoret 

brister i sitt arbete med delaktighet, se tabell 3.  

 

Tabell 3 

Grundorsak till att köksintroduktionen skrämmer bort vikarierna 

Fråga 1 Varför skrämmer köksintroduktionen bort vikarierna?  

 För att den är för kort.  

Fråga 2 Varför är köksintroduktionen för kort?  

 För att kökshandledaren inte får gehör från ledningen när den berättar att 

introduktionen bör vara längre.  

Fråga 3 Varför får kökshandledaren inte gehör från ledningen?  

 För att Servicekontoret inte har arbetssätt som underlättar för medarbetare 

att vara delaktiga och aktivt påverka beslut.  

Fråga 4 Varför har Servicekontoret inte arbetssätt som underlättar för medarbetare 

att vara delaktiga och aktivt påverka beslut?  
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 För att Servicekontoret inte arbetar med delegation av ansvar och 

befogenheter.  

Fråga 5 Varför arbetar Servicekontoret inte med delegation och ansvar?  

 För att Servicekontoret brister i sitt arbete med delaktighet. 

 

För att skapa delaktighet och engagemang krävs delegation av ansvar och 

befogenheter (Bergman och Klefsjö, 2014, ss.48-49). I likhet menar Granberg (2011, s.474) 

att den som utför introduktionen också bör ges ansvar att utarbeta den. Först då känner 

personalen att det är deras jobb att ta hand om de nya medarbetarna. Efter varje genomförd 

introduktion återkopplar personalplaneraren till handledarna. Städhandledaren berättar att den 

får mycket gehör från personalplaneraren avseende om vikarien är värd att satsa på eller inte. 

Det här kan förstås som att handledaren har befogenheter att vara med och påverka beslut, 

vilket enligt Bergman och Klefsjö (2014, ss. 48-49) är en förutsättning för att skapa 

delaktighet och engagemang. Förutom att städhandledaren får gehör från personalplaneraren 

upplever personen att den får uppskattning från vikarierna och ledningen för att den håller i 

introduktionen. Vidare uttryckte städhandledaren att den tycker om att vara handledare och att 

den gärna har alla introduktioner.  

Till skillnad från städhandledaren upplever kökshandledaren att den inte får så mycket 

gehör från personalplaneraren, bland annat avseende längd på introduktionen. Vidare 

uttryckte kökshandledaren dels att den inte får rätta förutsättningar för att ta hand om 

vikarierna i och med den korta introduktionen. Dels att den inte får någon uppskattning för 

arbetet som handledare och att den därför har börjat tröttnat på uppgiften. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den handledare som har befogenheter att vara 

med och påverka samt får uppskattning för sitt arbete har ett mycket högre engagemang för 

handledarrollen. Den handledare som inte har befogenheter att vara med och påverka och inte 

får uppskattning för sitt arbete har ett mycket lägre engagemang för handledarrollen. De båda 

exemplen stämmer väl överens med Bergman och Klefsjös (2014, ss.48-49) teori om att 

delaktighet och engagemang skapas genom delegation av ansvar och befogenheter. Likaså 

menar författarna att den som ges förutsättning för att göra ett bra jobb och som 

uppmärksammas för ett gott jobb också kommer att engagera sig i sitt arbete och bidra till 

förbättringar. Även denna teori stämmer på de två handledarna då städhandledaren uttryckte 

att den gärna tar alla städintroduktioner medan kökshandledaren berättade att den har tröttnat 

på att vara handledare.   
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En annan brist som synliggjorts i samband med köksintroduktionen är det 

självständiga arbetet. En av vikarierna berättade att det är en stor utmaning att komma ut själv 

till nya kök då det saknas tydliga instruktioner över vad som ska göras. Observationen och 

intervjun med kökshandledaren gav samma bild som vikarien vittnade om. Det finns tre 

pärmar med mycket information men inget specifikt för vikarierna. Studiens resultat har en 

tydlig koppling till Granbergs (2011, s.465) beskrivning, dvs att företag i regel har massor 

med generell information men sällan någon särskild för nyanställda. Dokumentinsamlingen 

hos Servicekontoret konstaterade dock att det finns material med information till vikarierna 

men att det är ytterst begränsat vad vikarien har tillgång till. Materialet är utspritt mellan 

personalplanerare, enhetschefer och ordinarie personal. 

Ett av målen för introduktion är att så snabbt som möjligt få den nyanställde insatt i de 

nya arbetsuppgifterna (Granberg, 2011, s.463). Målet är framförallt viktigt då nyanställda har 

ett starkt psykologiskt behov av att uträtta något, att vara nyttig och att inte vara till besvär. I 

och med att Servicekontorets vikarier inte får tillgång till de material som finns måste de 

istället fråga ordinarie personal över saker de inte förstår eller undrar över. Det här kan tolkas 

som ett hinder för det psykologiska behovet att inte vara till besvär. Utifrån metoden 5 Varför 

kunde det konstateras att grundorsaken till att vikarierna inte har tillgång till det material som 

kan underlätta det självständiga arbetet beror på att andra projekt hos Servicekontoret har 

prioriterats före vikarieintroduktionen, se tabell 4.  

 

Tabell 4 

Grundorsak till att vikarierna inte har tillgång till det material som ska underlätta det 
självständiga arbetet 

Fråga 1 Varför har vikarierna inte tillgång till det material som kan underlätta det 

självständiga arbetet?  

 För att materialet är utspritt mellan olika personer.  

Fråga 2 Varför är materialet utspritt mellan olika personer?  

 För att personalplaneraren inte har samlat ihop allt material och 

sammanställt det.  

Fråga 3 Varför har personalplaneraren inte samlat ihop allt material och 

sammanställt det? 

 För att Servicekontoret saknar en gemensam plattform där materialet kan 

samlas. 
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Fråga 4 Varför saknar Servicekontoret en gemensam plattform där materialet kan 

samlas? 

 För att Servicekontoret inte har haft resurser i form av tid att ta fram en 

gemensam plattform för vikarierna.  

Fråga 5 Varför har Servicekontoret inte haft resurser i form av tid till att ta fram en 

gemensam plattform för vikarierna? 

 För att andra projekt har prioriterats före vikarieintroduktionen.  

 

5.1.4 Arbete i grupp 

Ett av målen med introduktion är att underlätta den ömsesidiga anpassningen till 

arbetsgruppen och ge den anställde möjlighet att snabbt bygga upp positiva relationer till 

arbetskamraterna (Granberg, 2011, s.463).  Två av de tre vikarier bevittnar att de varit med 

om dåliga mottaganden under introduktionen för kök vilket innebär att målet inte uppnås. I 

dessa situationer får den nyanställde inte sina behov uppfyllda, vilka är att känna sig 

välkommen och att komma in i arbetsgruppen (Granberg, 2011, s.462). Vidare berättade en av 

vikarierna att personal i vissa kök inte lär ut nya arbetsuppgifter. Vikarien får istället ta hand 

om disken. Den andra vikarien berättade att den inte får ta ansvar. Behovet att få pröva på 

arbetsuppgifter uppfylls därmed inte.  

Vid introduktion är det inte bara den nyanställde som ska anpassa sig till gruppen 

(Granberg, 2011, s.463). Det handlar likväl om att arbetsgruppen anpassar sig till den 

nyanställde. Hur dessa grupprelationer utvecklas och förändras beror i hög grad på 

gruppmedlemmarnas kunskaper, färdigheter, erfarenheter, personlighet och attityder. Utifrån 

5 Varför metoden framkom det att det dåliga mottagandet beror på att Servicekontoret inte är 

en multikulturell organisation, se tabell 5. Enligt Widell och Mlekov (2013, s.77) känner sig 

alla medarbetare värderade och inkluderade i multikulturella organisationer.  
 
Tabell 5 

Grundorsak till att vikarierna upplever att de får ett dåligt mottagande i vissa verksamheter 

Fråga 1 Varför upplever vikarierna att de får ett dåligt mottagande i vissa 

verksamheter?  

 För att de inte känner sig inkluderade.  

Fråga 2 Varför känner de sig inte inkluderade?  

 För att personalen inte ger vikarierna ansvar och lär dem nya 

arbetsuppgifter.  
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Fråga 3 Varför får vikarierna inte ta ansvar och lära sig nya arbetsuppgifter? 

 För att ordinarie personal inte anpassar sig till vikarierna och deras behov.  

Fråga 4  Varför anpassar sig inte den ordinarie personalen efter vikarierna och deras 

behov? 

 För att socialiseringsprocessen karakteriseras av assimilering.  

Fråga 5 Varför karakteriseras socialiseringsprocessen av assimilering? 

 För att Servicekontoret inte är en multikulturell organisation.  

 
Ytterligare en brist som har uppdagats till följd av grundorsaken att Servicekontoret 

inte är en multikulturell organisation är att delar av den generella information som finns 

tillgänglig för vikarierna är handskriven. Varför det är ett problem kommer att redogöras för 

härnäst. Många av dem som söker arbete hos Servicekontoret är nyanlända till Sverige. Såväl 

köks- som städhandledaren berättar att vikarierna tycker det är svårt att läsa och förstå 

instruktioner. Utifrån observationen konstaterades att mycket av den information som finns att 

tillgå i kökspärmarna är handskriven. Vidare var delar av texten utsuddad och omskriven. 

Även för mig som har svenska som modersmål var texten svår att läsa och förstå. För någon 

som inte har svenska som modersmål torde det således vara ännu svårare att förstå och ta till 

sig av informationen. Widell och Mlekov (2013, ss.34-37) menar att den ökade 

globaliseringen, internationaliseringen, tekniska utvecklingen och ständigt förändrade 

kompetenskrav kräver nytänkande och förändringar i våra organisatoriska relationer.  

Mångfaldsarbete handlar om att skapa en inkluderande organisation (Widell och 

Mlekov, 2013, s.78). Utifrån studiens resultat kan tolkas som att nyanländas inkludering i 

introduktionsprocessen kan förbättras. Widell och Mlekov (2013, s.59) menar att modeller 

och synsätt behöver utvecklas och anpassas till dagens globaliserade, heterogena och 

föränderliga arbetsliv. Enligt författarna är det viktigt att varje steg i rekryteringsprocessen 

öppnar upp för nya, tidigare okända människor och att gamla uteslutningsmekanismer 

succesivt arbetas bort.  

 

5.1.5 Självständigt arbete  

Utifrån datainsamlingen har problem i samband med det självständiga arbetet identifierats.  

Problemet är att vikarierna inte har någon uttalad kontaktperson. På frågan om vem vikarierna 

hör av sig till om de har frågor hade ingen av informanterna ett självklart svar. En av 

vikarierna ansåg att kommunikationen mellan dem som är involverad i introduktionen 

behöver förbättras. Det här stämmer överens med Granbergs (2011, s.466) teori att 

nyanställda vanligtvis har mängder med frågor och funderingar men att de oftast inte vet vem
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de ska vända sig till. Vidare menar Granberg (2011, s.466) att vissa frågor kan vara svåra att 

ställa till chefen där en utsedd fadder eller mentor kan underlätta för den nyanställde.  

En anledning till att det kan vara svårt att ställa frågor till chefen kan bero på att 

relationen mellan chef och medarbetare rymmer ett inneboende maktförhållande vilket 

påverkar kommunikationen (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s.134). 

Maktförhållandet och de hierarkiska positionerna försvårar dialogen mellan parterna och gör 

att de lätt hamnar i ett kommunikativt skruvstäd. Båda parterna tar för givet vem det är som 

ska tala och vem som ska lyssna, vem som ska fråga om vem som ska svara.  

Utifrån 5 Varför metoden framkom det att grundorsaken till varför vikarierna inte vet 

vem det ska höra av sig till beror på att de inte har fått information om att det är 

enhetscheferna som är deras kontaktpersoner, se tabell 6.  

 

Tabell 6  

Grundorsak till att vikarierna inte vet vem de ska höra av sig till 

Fråga 1 Varför vet vikarierna inte vem de ska höra av sig till?  

 För att de inte har fått information om det.  

Fråga 2 Varför har de inte fått information om det? 

 För att det inte finns någon uttalad kontaktperson.  

Fråga 3 Varför finns det inte någon uttalad kontaktperson? 

 För att personalplaneraren utgår från att enhetscheferna tar emot feedback 

från vikarierna.  

Fråga 4 Varför utgår personalplaneraren från att enhetscheferna tar emot feedback 

från vikarierna?  

 För att vikarierna arbetar i de verksamheter som enhetscheferna ansvarar 

över.  

Fråga 5 Varför hör inte vikarierna av sig till enhetscheferna?  

 För att de inte fått information om att det är enhetscheferna de ska höra av 

sig till.  
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Utifrån resultatet och analysen kan två nackdelar konstateras i samband med att ha 

enhetscheferna som kontaktpersoner. Som vikarie arbetar du i många olika verksamheter 

vilket betyder att det är olika enhetschefer beroende på vilken verksamhet du arbetar i. Som 

ny menar jag att det kan vara förvirrande att ha så många olika kontaktpersoner. Den andra 

nackdelen grundar sig på det inneboende maktförhållandet som finns mellan chef och 

anställd. Granberg (2011, s.466) tillika Heide, Johansson och Simonsson (2012, s.134) menar 

att förhållandet mellan anställd och chef kan försvåra kommunikationen. Enligt Granberg 

(2011, s.466) kan vissa frågor vara svåra att ställa till chefen där en utsedd fadder eller mentor 

kan underlätta för den nyanställde. Enligt Orpen (Granberg, 2011, s.466) bidrar mentorskap 

till att den nyanställde fortare kommer in i sitt arbete och förstår organisationen. Vidare leder 

det till större motivation hos den nyanställde och att personens prestationer förbättras. 

 

5.1.6 Vikarieträffar 

Personalplaneraren tillsammans med två enhetschefer ska anordna vikarieträffar två gånger 

per termin. Ledningen berättade att de senaste vikarieträffarna dock inte genomförts två 

gånger per termin. Enligt forskning har kollektiva socialiseringsmetoder positiva effekter för 

integrering av nyanställda (Allen, 2006). Utifrån forskningsresultatet innebär det därmed en 

nackdel att de regelbundna vikarieträffarna inte genomförs hos Servicekontoret.  

På grund av att vikarieträffarna inte genomförs i enlighet med vad som har bestämts 

går det flera månader mellan tillfällena då vikarierna ses. Fördelar med grupputbildning så 

som att ordinarie personal kan gå djupare in på ämnen och möjligheter till frågor, diskussion 

och personlig kontakt (Granberg, 2011, s.467) blir därmed försummade. 

Enligt Granberg (2011, s.467) är erfarenhetsutbyte viktigt mellan nyanställda. Med det 

sagt behöver vikarieträffarna inte enbart fokusera på att informera utan kan anordnas för att 

vikarierna ska få tillfälle att ses och prata med varandra. Som vikarie arbetar du i olika 

verksamheter och med olika personer från dag till dag. Variationen i arbetet kan göra det svårt 

att knyta kontakter varför vikarieträffarna är ett viktigt tillfälle för Servicekontoret att skapa 

förutsättningar för delaktighet bland vikarierna.  

Enligt ledningen är en av anledningarna till varför vikarieträffarna inte har genomförts 

enligt plan på grund av att vikarierna ligger på olika nivåer vilket gör det svårt att anpassa 

innehållet. Utifrån 5 Varför metoden framkom det att grundorsaken till varför vikarieträffarna 

inte har genomförts två gånger per termin som överenskommet beror på att det har saknats 

engagemang från ledningen för arbetet med vikarierna, se tabell 7.   
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Tabell 7 

Grundorsak till att vikarieträffarna inte genomförs två gånger per termin 

Fråga 1 Varför genomförs vikarieträffarna inte två gånger per termin? 

 För att vikarierna ligger på olika nivåer vilket gör det svårt för ledningen att 

anpassa innehållet. 

Fråga 2 Varför prioriteras inte de nya vikarierna och att innehållet anpassas efter 

dem? 

 För att andra projekt har prioriterats före vikarieträffarna. 

Fråga 3 Varför har andra projekt prioriterats före vikarieträffarna? 

 För att den beskrivna introduktionen är ”i den bästa av världar” där de olika 

momenten inte alltid efterföljs. 

Fråga 4 Varför efterföljs inte momenten?   

 För att momenten är muntligt uttalade. 

Fråga 5 Varför är momenten muntligt uttalade? 

 För att det har saknats engagemang från ledningen för arbetet med 

vikarierna. 

 
 
 
5.2 Relationsdiagram  

Utifrån de analyser som genomförts med metoden 5 varför i föregående avsnitt har sju 

stycken troliga grundorsaker till varför introduktionen inte fungerat upptäckts. 

Relationsdiagrammet i figur 7 skapades för att söka logiska samband mellan de identifierade 

grundorsakerna. Genom tillämpning av relationsdiagrammet var det möjligt att se vilken 

grundorsak som har störst påverkan på övriga områden. Grad av påverkan utläses utifrån antal 

utgående pilar. Grundorsaker med flest antal utgående pilar har störst påverkan på andra 

områden vilket innebär att de bör prioriteras först.   
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Figur 7: Relationsdiagram utifrån analys av grundorsaker.  
 

Resultatet från relationsdiagrammet konstaterar att ledningens brist på engagemang 

för arbetet med vikarier har störst påverkansfaktor (fem utgående pilar). Det område som har 

näst störst påverkansfaktor är att andra projekt har prioriterats före vikarieintroduktionen (tre 

utgående pilar). Att ledningen inte haft engagemang eller snarare sett vikten av att prioritera 

vikarieintroduktionen, vilket i förlängningen lett till att introduktionen inte fungerat, framkom 

inte i förstudien. Det är istället områden som synliggjorts i samband med analysen i den här 

studien. Utifrån den nya informationen kan konstateras att det inte spelar någon roll hur bra 

det nya introduktionsprogrammet är om ledningen inte prioriterar det och engagerar sig i 

vikarieprocessen. Om den här informationen synliggjorts redan i förstudien hade det 

efterföljande examensarbetet troligen haft en annan inriktning och åtgärd istället för att ta 

fram ett nytt introduktionsprogram. Det här är en viktig varningsflagga som Servicekontorets 

ledning måste ta i beaktning. Det är dock inte områden som det här projektet har fokuserat på 

eller undersökt. Syftet med projektet tillika det som fortsatt kommer att prioriteras är det 

område som har tredje flest utgående pilar: Servicekontoret saknar en förankrad och 

gemensam bild av vikarieintroduktionen och vad som ska ingå i den. Enligt 

relationsdiagrammet är det området också en viktig påverkansfaktor avseende varför 

introduktionen inte fungerat. I nästa del av analysen beskrivs hur det området och tillhörande 

problem inom introduktionen kan förbättras.   
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5.3 Önskat läge  

Den första delen av analysen besvarade vad som behöver förbättras genom att olika problem 

och brister synliggjordes. Vidare analyserades och prioriterades grundorsakerna till de olika 

problemen. Den här delen av analysen besvarar hur den prioriterade grundorsaken och 

problemen i introduktionen har åtgärdats. Likt den första delen av analysen kommer även den 

här att utgå från det framtagna flödesschemat över processen, se figur 8. Utifrån de 

gråmarkerade delarna har åtgärder tagits fram vilka kommer att presenteras härnäst.  

Figur 8: Flödesschema med gråmarkerade delar som symboliserar identifierade problem i 
processen.  

 

5.3.1 Möte med personalplanerare  

Utifrån analysen konstaterades att bristerna i samband med det första mötet beror på att 

Servicekontoret inte har en förankrad och gemensam bild av vikarieintroduktionen och vad 

som ska ingå i den. För att kvalitetssäkra den nya introduktionen och åtgärda den uppkomna 

grundorsaken måste en gemensam bild av introduktionen skapas där involverade personer 

förstår processen. Vidare måste introduktionen vara förankrad hos personalen. Det här har 

åtgärdats genom att ett nytt flödesschema över processen har tagits fram, se bilaga 5. Vidare 

har en introduktionsplan tagits fram där samtliga moment ingår och är beskrivna.  

Enligt Bauer et al. (2007) tenderar anställda att ha en mer positiv inställning 

till arbetsplatsen och i högre grad känner att de passar in om de genomgått den 

institutionaliserade socialiseringsmetoden i jämförelse med den individuella 

socialiseringsmetoden. Likaså visar den institutionaliserade socialiseringsmetoden på lägre 

personalomsättningsnivåer.  
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Utifrån forskningsresultat har den nya introduktionsplanen utformats enligt den 

institutionaliserade socialiseringsmetoden då den har påvisat positiva effekter för integrering 

av nyanställda. Den nya introduktionsplanen innehåller bland annat tydliga steg och 

kommunicerad tidsram. Introduktionsplanen har lagts in i introduktionsprogrammet och 

samtlig personal inom Servicekontorets ledning har utbildats inom programmet och den nya 

introduktionen.  

För att åtgärda problemet att det första mötet utgörs av mycket muntlig information 

som tenderar att förvirra vikarierna har informationen under det första mötet skalats av till att 

bara innehålla det allra nödvändigaste. Resterande information har gjorts om till skriftlig och 

lagts in i introduktionsprogrammet. Vid en introduktion rekommenderar Granberg (2011, 

s.465) att flera metoder bör användas och kombineras. En metod är att tillämpa systematiskt 

webbaserat introduktionsmaterial anpassat för nyanställda. Enligt Granberg (2011, s.465) 

finns det många fördelar med att ha ett webbaserat introduktionsmaterial till de nyanställda. 

Den nya medarbetaren kan själv söka information när och var den vill och personen kan i lugn 

och ro gå igenom materialet när det passar.  

Genom att lägga in nödvändig information i introduktionsprogrammet kan 

Servicekontoret undvika att den inledande delen av introduktionen får en karaktär av 

korvstoppning. Ytterligare en fördel med ett webbaserat introduktionsmaterial är att innehållet 

kan utformas och utvecklas med tiden (Granberg, 2011, s.465). Det här är en viktig aspekt då 

förbättringsprojektet lägger grunden för det nya introduktionsprogrammet men fordrar att 

ledning och ordinarie personal arbetar vidare och fortsätter att utveckla det även efter 

projektets slut. Att arbeta med ständiga förbättringar är en viktig del i hörnstensmodellen och 

krävs för att introduktionsprogrammet ska hålla en fortsatt hög kvalité.  

Introduktionsprogrammet har utformats med nödvändig information till de 

nyanställda, bland annat förtydligade krav och förväntningar på vikarierna. Att förtydliga krav 

och förväntningar är en viktig aspekt då Bauer et al. (2007) har konstaterat att nyanställda 

som förstår organisationens förväntningar har större sannolikhet att prestera i jobbet. Vidare 

har de anställda som förstår krav och förväntningar också större sannolikhet att knyta hållbara 

band till företaget. 

Informationen i introduktionsprogrammet ska fungera som ett komplement till det 

första mötet som vikarierna i efterhand kan gå in och läsa i lugn och ro. På så sätt kan 

personalplaneraren skala av den information som delges under det första mötet och istället 

låta vikarierna läsa informationen när det passar dem. Vidare behöver vikarierna inte komma 

ihåg allt som sägs under mötet då de när som helst kan gå in och ta del av informationen igen.   
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5.3.2 Introduktion kök  
I analysen framkom det att den korta handledningen inom kök skrämmer bort vikarierna. 

Anledningen till problemet beror på att Servicekontoret brister i sitt arbete med delaktighet. 

Kökshandledaren menar att den inte fått gehör från ledningen när den berättat att 

handledningen behöver förlängas. Delaktighet är en viktig hörnsten inom offensiv 

kvalitetsutveckling. Hörnstenen innebär att på olika sätt underlätta för alla medarbetare att 

vara delaktiga och aktivt påverka beslut och delta i förbättringsarbetet (Bergman och Klefsjö, 

2014, ss.48-49).  

För att uppnå ett framgångsrikt kvalitetsarbete måste Servicekontoret skapa 

förutsättningar för delaktighet för samtliga i personalen. Ledningen berättar att de försöker 

styra introduktionen så att samma personer av den ordinarie personalen genomför 

introduktionsdagarna. Det torde innebära att de har styrt dem till personer som de anser är 

lämpliga och utför ett bra jobb. För att åtgärda problemet och göra den ordinarie personalen 

delaktig har handledarnas förbättringsförslag inkluderats i det här arbetet. Bland annat har 

köksintroduktionen utökats till två dagar för att snabbt lägga en positiv inställning 

till Servicekontoret snarare än att skrämma iväg vikarierna. Fortsättningsvis måste 

personalplaneraren underlätta för handledarna att vara delaktiga och aktivt påverka beslut som 

rör introduktionen samt visa uppskattning och uppmärksamma handledarna för deras insatser. 

Ett annat problem som synliggjordes i samband med handledning är att den ibland 

senareläggs över en månad, alternativt helt glöms bort. Utifrån 5 Varför beror det här 

problemet på att Servicekontoret inte har en tydlig struktur och uppföljning av sina vikarier 

som säkerställer att alla får genomgå handledning. Enligt Armstrong (Granberg, 2011, s.460) 

är ett av huvudsyftena med introduktion att snabbt grundlägga en positiv inställning till 

företaget hos den nyanställde så att han eller hon vill stanna. För att skapa en positiv 

inställning och undvika att Servicekontorets vikarier känner sig osäkra bör samtliga vikarier 

genomgå handledd introduktion. Om introduktionen måste senareläggas bör den genomföras 

inom en rimlig tidsram vilket inte torde överskrida en månad.  

För att åtgärda det uppkom problemet och försäkra att handledningen inte 

senareläggs över än en månad har nya rutiner för uppföljning av handledning tagits fram hos 

Servicekontoret. Samtliga vikarier ska genomföra en handledd introduktion för såväl kök som 

städ (om vikarien ska arbeta i båda verksamheterna). Om den handledda introduktionen 

senareläggs ska en ny dag planeras in och kommuniceras till vikarien för att dels minska 

graden av osäkerhet och ge vikarien en känsla av kontroll. Dels för att säkerställa att 

utförandet av Servicekontorets tjänster uppfyller uppställda kvalitetskrav. Den nya rutinen har 

lagts in i introduktionsprogrammet.   
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5.3.3 Arbete i grupp 
Utifrån datainsamlingen framkom det att vikarierna inte får ett bra mottagande i alla 

verksamheter. Enligt 5 Varför beror det på att Servicekontoret inte är en multikulturell 

organisation. Välkomnandet i vissa verksamheter karakteriseras av assimilering där den 

ordinarie personalen inte är benägen att anpassa sig efter de nya vikarierna och deras behov.  

Att uppnå en ömsesidig anpassning är en flerårig process där de viktigaste 

faktorerna för ett framgångsrikt mångfaldsarbete är en klar och tydlig vision, högsta 

ledningens stöd, nulägesanalys, formulering av tydliga mål, klar ansvarsfördelning, effektiv 

kommunikation, samordning av aktiviteter och slutligen utvärdering (Widell och Mlekov, 

2013, ss.81-83). För att åtgärda problemet och arbeta med den ömsesidiga anpassningen 

inkluderar det nya introduktionsprogrammet de faktorer som enligt Widell och Mlekov (2013, 

ss.81-83) krävs för ett framgångsrikt mångfaldsarbete.  

I dagsläget finns det en tydlig vision som allt arbete inom Sandvikens kommun ska 

följa. Visionen lyder ”I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och 

gör varandra bättre” (se bilaga 1). I visionen står det att Sandvikens kommun tillsammans 

skapar ett öppet och demokratiskt samhälle där de gör varandra bättre, ser att olikheter berikar 

samhället samt vågar utmana och skapa förändring. 

Den nya introduktionen har högsta ledningens stöd där projektägarna har varit till stor 

hjälp under förbättringsarbetet. Som en del i förbättringsarbetet har nuläget kartlagts, dock 

inte utifrån fokus på mångfaldsarbete. I samband med utvecklingen av det nya 

introduktionsprogrammet har tydliga mål, en klar ansvarsfördelning, samordning av 

aktiviteter och en utvärdering tagits fram. Återstående är effektiv kommunikation där det nya 

strukturerade programmet ska underlätta kommunikationen mellan de involverade parterna i 

introduktionen.  

Till följd av att Servicekontoret inte är en multikulturell organisation har brister 

avseende inkludering av nyanlända uppdagats. Något som ofta beskrivs som utmanande eller 

problematiskt i tvärkulturella grupper är kommunikationen (Widell och Mlekov, 2013, s.117). 

För att överbygga hinder i kommunikationen måste arbetsgrupper och framförallt ledning 

vara ytterst känsliga för språk- och kulturskillnader.  

För att kvalitetssäkra introduktionsprogrammet och skapa förutsättningar för 

delaktighet är det viktigt att alla förstår introduktionen. För att underlätta för de vikarier som 

inte har svenska som modersmål har all information som berör vikarier lagts in digitalt. 

Genom att ta fram ett specifikt material till vikarierna och göra det digitalt kan personer med 

språksvårigheter dels läsa materialet flera gånger för ökad förståelse, dels kopiera och 

översätta materialet till respektive modersmål.   



  (69) 52 

5.3.4 Självständigt arbete  
I analysen framgick det att vikarierna inte haft tillgång till det material som ska underlätta 

deras självständiga arbete. För att åtgärda problemet har samtlig information som berör 

vikarier samlats in och lagts in i introduktionsprogrammet. Programmet kommer fungera som 

en plattform där allt som berör vikarierna samlas. Det finns många fördelar med ett 

webbaserat utbildningsmaterial, bland annat att informationen kan tas del av när som helst 

och att den går att utforma och utveckla med tiden (Granberg, 2011, s.465). Genom att göra 

materialet digitalt kan vikarierna redan dagen innan de ska arbeta gå in och läsa om 

arbetsuppgifterna och förbereda sig inför den kommande arbetsdagen. Andra fördelar med det 

digitala materialet är att information om exempelvis specialkoster lätt kan ändras i samband 

med att nya elever börjar. 

Ett annat problem som synliggjordes i samband med det självständiga arbetet är att 

vikarierna inte vet vem de ska höra av sig till. Utifrån 5 Varför beror det på att de inte blir 

informerad om att enhetscheferna är deras kontaktpersoner. I analysen konstaterades dock att 

det finns betydande nackdelar med att ha enhetscheferna som kontaktpersoner. För att uppnå 

de positiva effekterna med mentorskap och åtgärda det uppkomna problemet har istället 

handledarna utsetts till vikariernas fortsatta kontaktpersoner under introduktionen. Vikarierna 

har redan en etablerad kontakt med dessa personer vilket gör det naturligt att hänvisa 

vikarierna att höra av sig till dem angående frågor om arbetet inom kök och städ. Information 

om kontaktpersonerna har lagts in i introduktionsprogrammet samt telefonnummer till 

handledarna och övrig personal som arbetar hos Servicekontoret.  

 

5.3.5 Vikarieträffar  

Utifrån datainsamlingen framkom det att de regelbundna vikarieträffarna inte genomförts 

enligt överenskommet. Med hjälp av 5 Varför metoden kunde konstateras att det beror att det 

saknats engagemang från ledningen för arbetet med vikarierna. För att åstadkomma en kultur 

för offensiv kvalitetsutveckling, liksom allt förbättringsarbete, krävs ett starkt och engagerat 

ledarskap (Bergman och Klefsjö, 2014, s.50).  

Som redan nämnt bör informationen från analysen ses som en viktig varningsflagga 

för det kommande arbetet med introduktionen. Ledningen på Servicekontoret har visat ett 

stort engagemang och varit mycket behjälpliga under såväl förstudien som examensarbetet 

vilket torde innebära att engagemanget har ökat. För att den nya introduktionen ska bli lyckad 

krävs det dock att de fortsätter att engagera sig i introduktionen. Det är viktigt att komma ihåg 

att kvalitetsarbete är ett ständigt pågående arbete till skillnad från det här projektet med en 

början och ett slut.    
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Ett ökat engagemang för vikarierna i kombination med det nya 

introduktionsprogrammet med rutiner ökar sannolikheten att de regelbundna vikarieträffarna 

genomförs enligt överenskommet. Vikarieträffarna har lagts in som ett moment i det nya 

introduktionsprogrammet. I och med att momentet inte längre bara är muntligt uttalat och 

genomförs ”i den bästa av världar” ökar även det sannolikheten för att ledningen 

fortsättningsvis kommer att genomföra träffarna enligt överenskommet.   

 

5.3.6 Uppföljning  

Likväl som att det är viktigt att vikarien får genomgå en introduktion är det också 

viktigt att följa upp hur introduktionen har gått. Innan förbättringsarbetet genomförde 

Servicekontoret inte någon uppföljning med vikarierna. Det är dock något som efterfrågats. 

Ett alternativ till utvärdering av introduktionen, som enligt informant fungerat bra i en annan 

svensk kommun, är att tillämpa en checklista. Städhandledaren berättade att handledare och 

vikarie går igenom checklistan under de första dagarna av introduktionen för att sedan följa 

upp den några veckor senare för att se om det är något som vikarien behöver fortsatt hjälp 

med. 

Uppföljning är en viktig del i kvalitetsarbete. För att arbeta med ständiga förbättringar 

utifrån förbättringscykeln krävs det att ansvariga studerar och lär (Bergman och Klefsjö, 

2014, ss.228-229). Ett framgångsrikt kvalitetsarbete handlar om att hela tiden ta lärdom för att 

undvika att samma typ av problem uppstår nästa gång. Genom utvärdering med 

Servicekontorets vikarier kan ledningen fånga upp såväl positiva som negativa upplevelser av 

introduktionen samt förebygga att de negativa upprepas. För att följa upp introduktionen och 

försäkra att vikarien har förstått sina arbetsuppgifter samt trivs hos Servicekontoret har en 

rutin tagits fram för utvärdering av introduktionen. Utvärderingen utgår från samma punktlista 

som handledaren går igenom under första introduktionsdagen. Den nya rutinen har lagts in i 

introduktionsprogrammet. 

 
5.4 Sammanfattning av vidtagna åtgärder   

• Det nya introduktionsprogrammet har utformats utifrån den institutionaliserade 

socialiseringsmetoden.  

• Mål för introduktionen har tagits fram och lagts in i introduktionsprogrammet Sway.  

• Ett flödesschema och en introduktionsplan har tagits fram där samtliga moment i 

introduktionen ingår. Vidare innehåller introduktionsplanen arbets- och 

ansvarsfördelning. Introduktionsplanen är inlagd i Sway.   
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• Ny rutin har tagits fram vid senareläggning av introduktion. Rutinen har lagts in i 

Sway.  

• Köksintroduktionen har utökats till två dagar, vilket framgår i introduktionsplanen.  

• Köks- och städhandledarna fungerar som vikariernas fortsatta kontaktpersoner under 

introduktionen, vilket framgår i introduktionsplanen.  

• Den nya introduktionen inkluderar de faktorer som krävs för ett framgångsrikt 

mångfaldsarbete, dvs vision, mål, ledningens stöd, nulägesanalys, en klar 

ansvarsfördelning, samordning av aktiviteter, utvärdering och effektiv 

kommunikation. 

• Muntlig information från det första mötet har gjorts om till skriftlig och lagts in i 

Sway. Vidare har Servicekontorets krav och förväntningar på vikarierna förtydligats 

och lagts in som en del av informationen.  

• Ny rutin för uppföljning har tagits fram. Uppföljningen utgår från checklistan som 

handledaren går igenom första dagen. Rutinen har lagts in i Sway.  

• Samtlig skriftlig information som berör vikarierna har lagts in i Sway.  

 

5.5 Kvalitetssäkring av introduktionsprogram  

För att kvalitetssäkra det nya introduktionsprogrammet har studiens resultat analyserats mot 

hörnstensmodellen. En kvalitetssäkrad introduktion innebär att Servicekontoret arbetar utifrån 

samtliga hörnstenar. Här näst presenteras en redogörelse över hörnstenarna för att se var 

Servicekontorets kvalitetsarbete har brustit, dvs vilka hörnstenar de är svaga i och hur dessa 

hörnstenar kan stärkas i det nya introduktionsprogrammet. 

 

Sätt kunderna i centrum  

Begreppet kund inbegriper såväl externa som interna kunder (Bergman och Klefsjö, 

2014, ss.41-42). För att ge medarbetarna möjlighet att utföra ett bra arbete är det viktigt att 

även deras behov och förväntningar uppfylls. När medarbetarna gör ett bra arbete och känner 

sig stolta skapar det i förlängningen möjlighet till nöjda externa kunder. Utifrån studiens 

resultat kan konstateras att vikariernas behov inte uppfylls. I enkätundersökningen framkom 

det att majoriteten vikarier inte var nöjd med introduktionen vilket i sin tur påverkar hur de 

utför sitt arbete. Genom att ta fram ett nytt introduktionsprogram som ger vikarierna bättre 

förutsättningar att lära sig arbetsuppgifterna och komma in i arbetsgruppen ökar chanserna att 

de utför ett bra arbete som i förlängningen skapar möjlighet till nöjda externa kunder.   
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Om ledningen inte engagerar sig i vikarierna spelar det dock ingen roll hur bra det nya 

introduktionsprogrammet är. Ledningen måste prioritera vikarierna och säkerställa att 

handledning, vikarieträffar och uppföljning genomförs enligt överenskommet för att bibehålla 

vikarierna i verksamheten. Det här är ett viktigt område som studien inte har fokuserat på men 

som Servicekontoret måste jobba vidare med. Först då uppfyller Servicekontoret hörnstenen 

att sätta kunderna i centrum.  

 

Basera beslut på fakta  

Vid kvalitetsarbete är det viktigt att basera beslut på väl underbyggda fakta (Bergman och 

Klefsjö, 2014, ss. 42-43). En faktabaserad beslutsstrategi innebär att nödvändig information 

samlas in, struktureras och analyseras. Den befintliga introduktionen uppfyllde inte dessa 

krav. För att basera den ny introduktionen på fakta har datainsamling genomförts och 

resultatet har analyserats mot ett teoretiskt ramverk. Vidare har beprövade kvalitetsverktyg 

tillämpats. Den nya introduktionen är således inte baserad på antaganden från student utan på 

väl underbyggda fakta.  

 

Arbeta med processer  

En process kan beskrivas som ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas i 

tiden (Bergman och Klefsjö, 2014, ss.44-45). Bergman och Klefsjö (ss.456-460) menar att det 

är utifrån fokus på processerna som det går att göra förbättringar i verksamheten. Den 

befintliga introduktionen fanns inte nedtecknad och Servicekontoret arbetade inte med 

processer. Den här hörnstenen har stärkts genom att ett flödesschema har tagits fram och 

processen har kartlagts.  

 

Arbeta ständigt med förbättringar  

Bergman och Klefsjö (2014, ss.46-47) beskriver ständigt förbättringsarbete enligt följande 

”Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra”. Den befintliga introduktionen har varit 

ett eftersatt område som inte har prioriterats av Servicekontorets ledning. Det kan tolkas som 

att de inte arbetar med ständiga förbättringar. Jag menar dock att Servicekontoret är stark 

inom den här hörnsten då jag har upplevt ett stort engagemang och en vilja till att förbättra. 

Såväl ledning som vikarier och handledare har varit positivt inställda till förbättringsarbetet 

och varit mycket behjälpliga under arbetets gång.  



  (69) 56 

Det Servicekontoret saknar är ett systematiskt förbättringsarbete. För att det nya 

introduktionsprogrammet inte ska stagnera är det viktigt att Servicekontoret tillämpar 

förbättringscykeln (se avsnitt 5.6) och fortsätter att utveckla introduktionen då det här arbetet 

endast lägger grunden för det nya programmet.  

 

Skapa förutsättningar för delaktighet  

Utifrån analysen kan konstateras att en viss delaktighet finns men att det krävs fortsatt arbete  

för att göra samtliga medarbetare delaktiga i introduktionen. Hörnstenen innebär att på olika 

sätt underlätta för alla medarbetare att vara delaktiga och aktivt påverka beslut och delta i 

förbättringsarbetet (Bergman och Klefsjö, 2014, ss.48-49). Genom att inkludera handledare 

och vikarier i det här förbättringsarbetet har hörnstenen stärkts men det är viktigt att 

Servicekontoret fortsättningsvis inkluderar berörda personer för att skapa delaktighet och 

engagemang.  

 

Utveckla ett engagerat ledarskap 

För att åstadkomma en kultur för offensiv kvalitetsutveckling, liksom allt förbättringsarbete, 

krävs ett starkt och engagerat ledarskap (Bergman och Klefsjö, 2014, s.50). Bergman och 

Klefsjö menar att med utgångspunkt i ett engagerat ledarskap för kvalitet kan ett 

framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling byggas upp. Kvalitetsarbetet ska grundas på de 

fem hörnstenarna som tillsammans samverkar och skapar en helhet. Som redan nämnt har 

Servicekontorets ledning varit till stor hjälp under förbättringsarbetet. Genom att upprätthålla 

det engagemang som funnits under projektet kan Servicekontoret uppnå ett framgångsrikt 

kvalitetsarbete.  

 

5.6 Uppföljning och säkring av resultat   

Studiens resultat stämmer väl överens med Granbergs (2011, s.474) beskrivning, dvs att 

tillfälliga vikarier oftast blir tillsvidareanställda och att det är ett vanligt förekommande inte 

minst i kommuner. I och med att verkligheten innebär att den tillfälligt anställde vanligtvis 

blir tillsvidareanställd är det viktigt att även vikarier får en introduktion. Allra helst då 

forskning (Allen, 2006) visar på att hög personalomsättning ofta avser nyanställda. I likhet 

med forskning består stor del av Servicekontorets personalomsättning av nyanställda. Syftet 

med det nya introduktionsprogrammet är att behålla Servicekontorets vikarier och den 

kompetens de besitter.   
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Systematiskt kvalitetsarbete är en viktig aspekt ur kostnadssynpunkt (Bergman och 

Klefsjö, 2014, s.46). Uppmäta kostnader på grund av brister i kvaliteten är idag tämligen 

stora. Utifrån förstudien kunde konstateras att Servicekontorets avsaknad av en dokumenterad 

introduktion med rutiner var grundorsaken till många andra problem i vikarieprocessen. Hög 

personalomsättning till följd av avsaknad av introduktion leder bland annat till kostnader i 

samband med intervjuer och upplärning av nya vikarier.  

En viktig del i hörnstensmodellen är att ständigt arbeta med förbättringar (Bergman 

och Klefsjö, 2014, ss.46-47). Utgångspunkten för kvalitetsförbättringar är att det alltid går att 

åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad. Bergman och Klefsjö menar att enkla 

åtgärder kan åstadkomma dramatiska effekter i såväl förhöjd kvalitet som i minskade 

totalkostnader. 

För att minska kostnaderna i samband med hög omsättning av vikarier samt 

åstadkomma högre kvalitet av introduktionen har förbättringscykeln tillämpats. 

Förbättringscykeln består av fyra steg vilka är: Planera – Gör – Studera – Lär. Planera innebär 

att fastställa den väsentligaste orsaken till problemet (Bergman och Klefsjö, 2014, s.228). 

Stora problem måste brytas ner till mindre hanterbara problem. I förstudien kunde fyra 

övergripande problem identifieras varav ett prioriterades för det här förbättringsarbetet. 

Nästa steg i förbättringscykeln är Gör. När en viktig orsak till problemet har 

identifierats bör en arbetsgrupp utses (Bergman och Klefsjö, 2014, s.229). Arbetsgruppen 

ansvarar för att föreslagna åtgärder genomförs. Utifrån analysen kunde ett nytt 

introduktionsprogram tas fram vilket har implementerats hos Servicekontoret, se bilaga 6 för 

utdrag av introduktionsprogrammet. När åtgärder vidtagits inledes nästa steg vilket är att  

Studera. Effekterna av de vidtagna åtgärderna studeras för att se om de genomförda 

åtgärderna ledde till avsedd förbättring. 

Att studera effekterna av de implementerade introduktionsprogrammet ingår inte i 

den här studien på grund av tidsramen för examensarbetet. För att slutföra förbättringscykeln 

rekommenderas Servicekontoret att studera effekterna av det nya introduktionsprogrammet 

under de kommande månaderna, dvs om omsättningen av vikarier har minskat till följd av det 

nya introduktionsprogrammet. Uppföljningen bör också inkludera ordinarie personal och 

vikarier där de blir tillfrågade vad de anser om den nya introduktionen. Konkreta förslag på 

uppföljning är följande:   
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• Inför ansvarig för uppföljning 

• Bestäm uppföljningsdatum  

• Bestäm mätbara mål 

• Skicka ut enkätundersökning till vikarier eller genomför uppföljningsmöte  

• Diskutera introduktionen med ordinariepersonal under arbetsplatsträffarna (APT). 

APT sker en gång i månaden och är möten som enhetscheferna har med ordinarie 

personal.  

• Diskutera introduktionen under ledningsgruppsmöten. Ledningsgruppsmöten sker en 

gång i månaden där alla enhetschefer deltar.  

 

Om åtgärderna fått effekt och kvalitetsnivån förbättrats gäller det att bibehålla den nya, bättre 

nivån (Bergman och Klefsjö, 2014, s.229). Sista steget i förbättringscykeln är Lär. En viktig 

del av förbättringsarbete är att hela tiden ta lärdom för att undvika att samma typ av problem 

uppstår igen. Om de vidtagna åtgärderna är lyckade ska den nya förbättrade nivån 

permanentas och förbättringen spridas. Om åtgärderna å andra sidan inte är lyckade måste 

Servicekontoret lära av det och genomföra förbättringscykeln ytterligare ett varv.  

 

6. DISKUSSION  
I det här kapitlet förs en diskussion kring studiens genomförande och det analyserade 

resultatet. Genomförandet av förbättringsarbetet har framgångsrikt följt den projektplan som 

togs fram i samråd med projektägarna på Servicekontoret. Projektplanen och de regelbundna 

styrgruppsmötena tillsammans med handledare från Servicekontoret och ämnesgranskare från  

Uppsala universitet har varit mycket värdefulla inslag för studiens genomförande, dels för att 

hålla tidsplanen, dels för att garantera en hög kvalitet på arbetet.  

Syftet med examensarbetet var att ta fram och implementera ett introduktionsprogram 

med rutiner för vikarieprocessen. För att göra det har en kvalitativ ansats legat som grund. 

Datainsamlingen bestod av åtta semistrukturerade intervjuer, en observation samt en 

dokumentinsamling. De valda metoderna för datainsamlingen bidrog till en bred och grundlig 

kartläggning av nuläget av introduktionsprocessen vilket besvarade studiens första 

frågeställning: Hur ser introduktionen ut idag?  
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I och med valet att genomföra semistrukturerade intervjuer har svar från informanter 

påverkat andra efterföljande intervjuer. De intervjuguider som finns som bilagor har således 

bara fungerat som grund medan frågorna har utvecklats och fördjupats under själva 

intervjuprocessen till följd av att jag lärde mig mer om introduktionen.  

Under studien har ett subjektivt urval tillämpats där informanter har valts ut utifrån 

position och erfarenhet av introduktionen. De personer som har intervjuats speglar således 

inte allas behov och tankar. Likt hörnstensmodellen har förbättringsarbetet fokuserat på 

delaktighet, att involvera de personer som arbetar med introduktionen. De har visat sig vara 

lyckat då samtliga informanter varit väldigt engagerade och kommit med förslag över 

huruvida introduktionen kunde förbättras. I efterhand hade intervjuerna med fördel kunnat 

utökats till att inkludera personer som vikarierna arbetar tillsammans med i grupp efter den 

handledda introduktionen. I och med att dessa personer inte är representerade och varit 

delaktiga i förbättringsarbetet finns risken att de inte är lika motiverade att genomföra 

förändringarna. Å andra sidan är det många verksamheter där vikarierna blir placerade för att 

arbeta i grupp vilket innebär att endast ett fåtal av dem hade varit involverade i arbetet.  

Vidare hade datainsamlingen kunnat utökats till en observation av städintroduktionen. 

På grund av studiens tidsram valde jag dock att enbart observera köksintroduktionen. Genom 

att även intervjua personer som vikarierna arbetar med i grupp samt observera 

städintroduktionen hade fler möjliga förbättringsområden eventuellt erhållits.  

Utifrån datainsamlingen kunde ett flödesschema tas fram vilket visualiserade 

processen. Datainsamlingen skapade en samsyn kring introduktionen, vilket innan 

förbättringsarbetet, inte fanns hos ledning, vikarier och ordinarie personal. För att kategorisera 

och analysera insamlad data tillämpades ett släktskapsdiagram, ett relationsdiagram samt 

frågetekniken 5 Varför. Utifrån analysen besvarades studiens andra frågeställning vilken var: 

Hur kan introduktionen förbättras? 

Efter genomförd analys togs konkreta förbättringsförslag fram vilka testkördes mot en 

referensgrupp i enlighet med den agila projektmetodiken. Den agila metoden med nära och 

regelbunden kontakt till projektägarna fungerade bra för det här projektet, allra helst utifrån 

den tajta tidsramen. Efter testkörning av förbättringsförslagen implementerades dem vilket 

innebar att de lades in i introduktionsprogrammet Sway. De problem som har lösts i den här 

studien är således av praktisk art snarare än teoretisk.   
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7. SLUTSATSER  
I det här kapitlet, tillika det sista kapitlet, är studiens slutsatser redovisade genom att de 

inledande syftesfrågorna är besvarade. Utifrån det från förstudiearbetet identifierade 

förbättringsområdet var syftet med examensarbetet att ta fram och implementera ett 

introduktionsprogram med rutiner för vikarieprocessen. Det har visat sig att de problem och 

utmaningar som beskrivs i teorin och tidigare forskning till stor del överensstämmer med 

studiens empiriska resultat. Vilka dessa problem och utmaningar är och hur det nya 

introduktionsprogrammet möter dem sammanfattas här näst.  

 

Hur ser introduktionen ut idag?  

Innan förbättringsarbetets start var engagemanget för vikarierna och introduktionen 

låg hos ledningen på Servicekontoret. Analysen påvisade att Servicekontorets introduktion 

karaktäriserades av den individualiserade socialiseringsmetoden snarare än den 

institutionaliserade. Ett negativt resultat då forskning visar att anställda tenderar att ha en 

positiv inställning till arbetsplatsen och i högre grad känner att det passar in om de genomgått 

den institutionaliserade socialiseringsmetoden. Likaså visar den senare metoden på lägre 

personalomsättningsnivåer. Vikarieintroduktionen var enbart muntligt uttalad. Det innebar att 

vikarierna fick olika introduktioner där samtliga moment som skulle ingå i introduktionen inte 

alltid inkluderades till följd av personalintensiva verksamheter. Under introduktionen hade 

vikarierna inte någon uttalad kontaktperson och introduktionen avslutades inte med någon 

avstämning för att följa upp vikariernas upplevelse av introduktionen. 

 

Hur kan introduktionen förbättras?  

Efter att ha analyserat resultatet mot det teoretiska ramverket och tidigare forskning 

uppdagades ett flertal förbättringsförslag vilka också implementerades hos Servicekontoret.  

För att underlätta för vikarierna, ge dem en trygg grund och försäkra ett bra första intryck av 

Servicekontoret har ett introduktionsprogram i Microsoft Sway utformats. Det nya 

introduktionsprogrammet utformades utifrån den institutionaliserade socialiseringsmetoden. I 

programmet ingår en introduktionsplan med tydliga moment och vem som är ansvarig för 

varje moment. I planen ingår det också rutiner för senareläggning av handledning och 

uppföljning av introduktionen.  

Köksintroduktionen utökades till två dagar och det nya programmet har utformats 

utifrån faktorer som krävs för ett framgångsrikt mångfaldsarbete. I programmet finns det 

generell information som underlättar introduktionen i allmänhet och det självständiga arbetet i 

synnerhet. Avslutningsvis har det nya programmet kvalitetssäkrats utifrån hörnstensmodellen.   
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8. FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE  
I dagens samhälle är det många företag och organisationer som har problem med hög 

personalomsättning, allra helst avseende nyanställda. Att implementera ett 

introduktionsprogram med rutiner är inte tillräckligt för att försäkra att vikarierna stannar hos 

Servicekontoret. Det nya introduktionsprogrammet med tydliga rutiner lägger grunden för ett 

bra mottagande och första intryck av Servicekontoret. Vilket mottagande vikarierna får av 

ordinariepersonal ute i verksamheterna och huruvida de blir inkluderade i gruppen är däremot 

inte något som påverkas av det nya introduktionsprogrammet. Ansvaret att förvalta resultatet 

från den här studien och arbeta vidare genom att analysera, diskutera, uppmärksamma och 

följa upp förbättringsarbetet ligger hos ledningen på Servicekontoret. Uppföljningen bör med 

fördel utgå från de exempel som givits i avsnitt 5.6 Uppföljning och säkring av resultat.  

Som redan påpekats har ett starkt och engagerat ledarskap för vikarieintroduktionen 

växt fram vilket krävs för att åstadkomma en kultur för offensiv kvalitetsutveckling, liksom 

allt förbättringsarbete. Med det sagt vill jag avsluta studien med att rikta ett stort lyckat till 

med det fortsatta förbättringsarbetet till Servicekontoret. Kom ihåg, den som slutar att bli 

bättre slutar snart att vara bra.   
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Bilagor  
 
Bilaga 1 – Sandviken kommuns vision 2025 
 

Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar
Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som växer upp, 
lever och åldras i trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer. 

Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle
I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal 
utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt. Vi gör varandra 
bättre, ser att olikheter berikar vårt samhälle samt vågar utmana och skapa förändring. 
Kommunens verksamheter möter människors behov. 

Ett delat ansvar – ett enat samhälle
Oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man har vi alla samma möjligheter och 
ansvar. Det handlar om kunskap, attityd, makt, trygghet och bemötande.

I Sandviken är världen alltid närvarande
Genom vår gemensamma utveckling med Sandvik och andra internationella företag har 
vi en global plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. Ett varierat näringsliv 
med många entreprenörer och kulturarbetare är vår språngbräda till framtiden.

Den aktiva staden - fylld av liv och rörelse
Sandviken är en ung stad med öppna mötesplatser för alla, präglade av internationell 
närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan människor och platser. 

Vi lär för livet 
Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande framgångs-
faktorer, såväl för samhället som individen. Vår särställning inom teknik och IT har 
byggts i samverkan mellan skola och näringsliv. 

Vår miljö – vårt ansvar
I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens 
ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling.

Vi mår bra till kropp och själ 
Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö för oss 
själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.

I Sandviken är världen alltid närvarande
Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre

Vision 2025 togs fram av kommunstyrelsen 2009 och till grund låg över 2200 röster 
från kommuninvånare. Kommunfullmäktige antog visionen enhälligt 30 mars 2009.

VISION 2025
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Bilaga 2 - Intervjuguide vikarier  
 
 
1. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?  
 
2. Fick du en introduktion innan du började arbeta ute i verksamheterna?  
 

- Om ja, berätta hur introduktionen gick till.  
- Hur lång var introduktionen?  

 
3. Kände du dig trygg och förberedd med att vara ute och arbeta i verksamheterna efter att du 
fått introduktionen?  
 

- Om nej, berätta varför du inte kände dig trygg och förberedd.  
 
4. Fick du information om vilka krav och förväntningar Servicekontoret har på vikarierna 
innan du började arbeta ute i verksamheterna?  
 

Om ja, berätta om dessa krav och förväntningar.  
 
5. Hur går det till när du kommer till en ny verksamhet? (information, rutiner, bemötande) 
 

- får du tydlig information om vilka dina arbetsuppgifter är?  
 
- är det stor variation i hur du blir bemött beroende på vilken verksamhet du jobbar i?  

 
6. Känner du dig inkluderad av den ordinarie personalen och som en i arbetsgruppen?  
 
7. Vem hör du av dig till om du inte vet vad du ska göra?  
 
8. Vad upplever du att är den största utmaningen med att vara vikarie?  
 
9. Finns det något du tycker kan förbättras med introduktionen för nya vikarier? 
 
10. Finns det något mer du vill tillägga?  
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Bilaga 3 - Intervjuguide handledare  
  
 
1. Hur ser den handledda introduktionen ut idag?  
 
2. Utgår du från någon mall/checklista under introduktionen?  
 
3. Upplever du att det är lagom längd på introduktionen?  
 
4. Sker det någon återkoppling med personalplaneraren efter introduktionen?  
 
5. Upplever du att vikarierna har svårt att förstå instruktioner på grund av språksvårigheter?  
 
6. Har vikarierna rätt arbetskläder på sig när de kommer till introduktionen? 
 
7. Finns det något i introduktionen som du tycker att kan förbättras? 
 
8. Finns det något mer du vill tilläga?  
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Bilaga 4 - Intervjuguide ledning  
 
 
1. Hur ser introduktionen ut idag?  
 
2. Ser introduktionen likadan ut för samtliga vikarier?  
 
3. Vilken information får vikarierna under det inledande mötet med personalplaneraren?  
 
4. Efter mötet med personalplaneraren har vikarierna handledd introduktion… 
 
…vad får de för information då? 
 
…vem är ansvarig?  
 
…den som är ansvarig, har den någon mall/checklista att utgå ifrån?  
 
5. Genomför ni någon utvärdering med era vikarier? Hur fångar ni upp vikariernas 
åsikter/upplevelser?  
 
6. Hur vill du att introduktionen ska se ut?  
 
7. Vad vill du att ska ingå i introduktionen? 
 
8. Vilka bör vara delaktiga i introduktionen?  
 
9. Finns det något mer du vill tilläga?   
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Bilaga 5 – Flödesschema över introduktionsprocessen 
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Bilaga 6 - Introduktionsprogram  
 
Bilderna nedan visar utdrag från det framtagna introduktionsprogrammet.  


