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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En bra arbetsmiljö ger förutsättningar för att individer upplever välbefinnande på 

sin arbetsplats. Onboarding (arbetsplatsintroduktion) innebär den process en medarbetare 

genomgår från att inte kunna arbetet till att bli en fullärd medarbetare med rätt förmågor och 

beteenden som överensstämmer med det som arbetsplatsen behöver.  

Syfte: Att exemplifiera arbetsgivares upplägg och insatser beträffande 

arbetsplatsintroduktion. Ytterligare syften är att undersöka chefers erfarenheter och 

upplevelser om innehåll och utförande av erhållen introduktion, samt undersöka om 

introduktion anses ha betydelse för personals arbetsrelaterade välbefinnande. 

Metod: Studiens design är en deskriptiv intervjustudie. Tolv intervjuer genomfördes och 

materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Intervjuerna resulterade i två innehållsanalyser, en där HR-personal var informanter 

och en där chefer var informanter. Analysen med HR-informanter resulterade i en kategori; 

”Upplägg av företagens introduktionsprogram” med fyra underkategorier och analysen med 

chefsinformanterna resulterade i tre kategorier, ”Erfarenheter att lära sig chefsrollen”, ”Chefer 

har olika utgångslägen och behov”, där nio underkategorier identifierades. 

Slutsats: Liksom tidigare forskning förstärker uppsatsens resultat att sociala relationer är den 

främsta faktorn för att lära sig en verksamhet och tillägna sig en yrkesroll (chefsrollen) och 

även den mest betydande faktorn för att uppleva välbefinnande på en arbetsplats. 

Informanternas erfarenheter och upplevelser urskiljer vissa komponenter som är viktiga att 

beakta när organisationer ska utforma introduktionsstrategier vilka är; om chefer är 

externt/internt rekryterade, deras chefsnivå och tidigare chefserfarenhet samt möjligheten att 

få framföra egna önskemål och behov av introduktion.  
 
Nyckelord: Arbetsplatsintroduktion, organisatorisk socialisering, arbetsglädje, 

hälsofrämjande, välbefinnande, mentorskap 

 

  



	

	

ABSTRACT 
Background: A good working environment creates opportunities for individuals to 

experience well-being at the workplace. Onboarding is the processes through which a new 

employee goes from being an organizational outsider to become an organizational insider 

with the right skills and behaviours that are consistent with what the organization needs. 

Aim: To give examples of set up and efforts of introduction programmes for new employees 

and to investigate managers´ experiences of onboarding and if onboarding programme is 

considered to have an effect on well-being at the workplace. 

Method: A descriptive study was conducted based on twelve interviews and the interview 

material was analysed according to qualitative content analysis.  

Result: Two qualitative content analyses were completed, the first one with Human 

Resources (HR) staff and the second one based on manager interviews. The analysis with HR 

staff resulted in one category; ”The setup of the companies onboarding programmes”, with 

four subcategories and the second analysis resulted in three categories; ”Experiences to learn 

the managerial role”, ”Managers have different needs and starting-points” and ”Factors for 

successful onboarding”. A total of nine subcategories were identified.  

Conclusion: Previous researchs show that social relations are the primary factor for new 

employees to learn their work and managerial role. It is also the foremost factor to experience 

well-being at the workplace. The knowledge and experiences of the interviewed show 

similarities for certain components to consider when to establish onboarding processes in an 

organization. They are; if managers were in-house recruited or externally recruited, their 

manager level, their previous experience of being a manager and opportunities to express 

individual wishes and needs in an onboarding programme. 

 

Keywords: Onboarding, organizational socialization, introduction, job satisfaction, well-

being, mentorship  
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1. BAKGRUND 
Bra arbetsmiljö skapar förutsättningar att trivas på jobbet. För att arbetsmiljön ska falla väl ut 

är den inledande fasen viktigt, hur en medarbetare tas emot på sin arbetsplats och introduceras 

till sina arbetsuppgifter, arbetsgivare och arbetskamrater. Onboarding är ett begrepp som 

beskriver arbetsplatsintroduktion (även kallat organisatorisk socialisering) och innebär den 

process som en ny medarbetare går igenom från att vara en utomstående person, att inte kunna 

eller vara insatt i arbetet, till att bli en välfungerande medarbetare med rätt kunskaper, 

färdigheter och beteenden som överensstämmer med företagets önskemål (Wanberg, 2012). 

De företag som har en medveten strategi för arbetsplatsintroduktion har mycket att vinna på 

det, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett välbefinnande medarbetarperspektiv (Snell, 

2006).  

 

1.1 Viktiga områden att beakta vid en arbetsplatsintroduktion 

En introduktion är mångskiftande och det är flera områden som ska samspela för att en 

arbetsplatsintroduktion ska bli så bra som möjligt för nya medarbetare. En modell som 

belyser viktiga områden är Bauer och Erdogans socialiseringsmodell (Bauer & Erdogan, 

2011).   

 

 
Figur 1. Bauer and Erdogan´s model: A summary process model of socialization (s 52, Bauer & Erdogan, 2011). 
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Modellen tar utgångspunkt och belyser tre områden: den nyanställdes personlighetsdrag (New 

Employee Characteristics), beteende hos den nyanställde (Newcomer Tactics) och 

organisationens insatser (Organization Efforts) (Bauer & Erdogan, 2011). Den nyanställdes 

personlighetsdrag inrymmer individuella särdrag, alltifrån inre personliga egenskaper till 

tidigare arbetserfarenheter. T ex om en nyanställd person är proaktiv och agerar utåtriktat 

påskyndar det socialiseringsprocessen och personen etablerar sig snabbare i arbetsgruppen. 

Dessa personer har ofta beteenden (Newcomer Tactics) som gör att de frågar sig fram och 

skapar nätverk för att bilda sig uppfattningar om hur arbetsplatsen ser ut och fungerar (Major, 

Turner & Fletcher, 2006). Det tredje området, och den mest intressanta för den här uppsatsen, 

är organisationens strategier för arbetsplatsintroduktion (Organisation Efforts). Det visar på 

insatser som arbetsgivaren ansvarar för när nya medarbetare ska etablera sig på arbetsplatsen, 

t ex rekrytering, introduktionsprogrammets innehåll/utformning, mentorskap och kollegors 

involvering och engagemang (Bauer & Erdogan, 2011). Beroende på förutsättningarna, t ex 

hur väl Organization Efforts är förberett, och hur samtliga områden interagerar med varandra 

får det utfall på hur den nya medarbetaren anpassar sig och finner sig till rätta på arbetsplatsen 

(Adjustment). De personliga förutsättningarna tillsammans med hur personen upplever sin 

arbetssituation, när den går från att vara ”outsider” till att bli en ”insider”, påverkar i tur 

(Outcomes), personens arbetsprestation, det arbetsrelaterade välbefinnandet och hur nöjd och 

lojal medarbetaren är med arbetsgivaren (Bauer & Erdogan, 2011).  

 

Det finns inte en modell av arbetsplatsintroduktion som passar för alla arbetsgivare, utan varje 

arbetsplats måste utveckla sin egen strategi för arbetsplatsintroduktion utifrån, behov, 

önskemål, förutsättningar och den individ som rekryteras. (Snell, 2006).  

 

1.2 Institutionaliserad- Individualiserad socialisering 

Den delen av Bauer och Erdogans (2011) modell som behandlar introduktionsprogrammens 

utformning och innehåll utgår från en socialiseringsteori för organisationer, framtagen av van 

Maanen och Scheins (1979). Den visar att det finns två ytterligheter att beakta vid utformning 

av introduktion. Ena sidan symboliserar arbetsgivare som föredrar introduktionsprogram som 

är genomtänkta och strukturerade med förutbestämda och formella introduktionsaktiviteter,  

s k institutionaliserad socialisering. Den andra sidan är avsaknad av introduktionsprogram, 

där nyanställda på egen hand får testa och prova sig fram hur arbetet, rollen och företaget 

fungerar, s k individualiserad socialisering. Den metoden kallas också kortfattat för ”simma 
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eller sjunk” (van Maanens & Schein, 1979, Cable & Parsons, 2001). Även om van Maanen 

och Schein utarbetade teorin redan år 1979, är det mycket av senare forskning inom 

arbetsplatsintroduktion som tar utgångspunkt ifrån den (Bauer & Erdogan, 2011). 

 

Teorin visar sex perspektiv som presenteras i motsatspar (de engelska benämningarna har 

behållits eftersom det i vissa fall varit svårt att hitta likvärdiga svenska översättningar). 

Institutionaliserad socialisering representerar orden till vänster och individualiserad 

socialisering motsvaras de till höger.  

 

1. Collective vs Individual: en grupp nyanställda som sammanförs och genomgår en 

gemensam aktivitet samtidigt, t ex undervisning i grupp. Vid Individual sker 

upplärningen individuellt, genom att en person i taget lär sig olika arbetsmoment, ofta 

av någon som kan arbetsuppgiften i arbetsgruppen.  

2. Formal vs informal: en formell introduktion som sker avskilt, att introduktionen äger 

rum någon annanstans än i gruppens närmiljö. Informell introduktion sker i själva 

gruppen genom att den nyanställde påbörjar arbetet och det blir en ”trail and error” 

introduktion.  

3. Sequential vs nonsequential: En sequential strategi innebär en introduktion som är 

fördefinierad i olika steg och där medarbetaren vet vad den ska göra för att slutligen 

uppnå sin roll i företaget. Nonsequential innebär att introduktionen har ett innehåll, 

men stegen är inte lika tydligt definierade, utan sker mer slumpmässigt. 

4. Fixed vs variable: Fixed innebär att ett introduktionsprogram har en tydlig 

kommunicerad tidsram för när introduktion är klar. Där variable inte har någon 

tidsram, utan att lära sig jobbet och komma in i gruppen får ta den tid som krävs.  

5. Serial vs disjunctvie: serial innebär att en ny medarbetare etablerar sig på 

arbetsplatsen med hjälp av erfaren och rutinerad kollega, för att lära sig jobbet samt få 

kunskap om organisationens kultur och normer. Motsatsen, disjunctive, är när en 

förebild saknas och den nyanställde på egen hand får lista ut hur organisationen 

fungerar. 

6. Investiture vs Disvestiture: detta perspektiv hänvisar till i vilken grad socialiseringen 

ska påverka eller förstärka den nyanställdes identitet. I investiture är önskan att 

behålla mycket av individens egen personlighet och karaktär, t ex vanligt vid 

chefsrekryteringar. Medan i divestiture vill organisationen forma individens 

personlighet och anpassa den efter företaget/rollen (t ex polis). 
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Van Maanen och Schein (1979) menade att genom att vara medveten om teorin och de sex 

perspektiven kan företag enklare utforma och anpassa introduktionsprogram efter sina 

förutsättningar och individen som ska introduceras.  

 

1.3 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö handlar om förhållandet mellan god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor och 

företags intressen för hög produktivitet och lönsamhet (Aronsson, Hellgren, Isaksson, 

Johansson, Sverke, Ingmar, 2013). Arbetsmiljö omfattar faktorer som tekniska, fysiska, 

arbetsorganisatoriska, sociala och arbetets innehåll (Folkhälsomyndigheten, u.å.). På svenska 

arbetsplatser finns Arbetsmiljölagen för att värna om arbetstagare och deras arbetsmiljö och 

det är arbetsgivaren har det största ansvaret. Det är chefen som leder det systematiska 

arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och det ska ske i dialog mellan arbetsgivare och 

arbetstagare (Aronsson et al., 2013, Arbetsmiljöverket, u.å.). En arbetsplats ska inte endast 

förebygga ohälsa, utan sträva efter en hälsofrämjande inställning som gynnar individens 

arbetshälsa (Folkhälsomyndigheten, u.å.). Arbetsmiljöverket (2012) har i en litteraturstudie 

sammanställt betydelsefulla faktorer för god arbetsmiljö och vad som är positivt och 

fördelaktigt för arbetstagare. De viktigaste faktorerna är; ”positiva, tillgängliga och rättvisa 

ledare; utvecklad kommunikation; samarbete/teamarbete; positivt, socialt klimat; 

medinflytande/delaktighet; autonomi/empowerment; rolltydlighet med tydliga förväntningar 

och erkännande; att utvecklas och växa i arbetet; lagom arbetstempo och arbetsbelastning; 

administrativt och/eller personligt stöd i arbetet; säkra fysiska arbetsbetingelser, samt bra 

relationer till intressenter” (s 29-30). 

 

Under de senaste decennierna har arbetsmiljöarbete utvecklats mot mer hälsofrämjande 

strategier. Förutom generella folkhälsofrågor inom kost, motion, rökning och friskvård har 

arbetsmiljöfrågor fått allt större betydelse på senare år (Aldana, 2001). Ur företagsekonomiskt 

perspektiv har arbetsgivare insett framgången med värdet av människors kvalifikationer och 

kompetens och därmed blir arbetstagares välbefinnande på arbetsplatsen betydelsefullt 

(Henningsson et al., 2010). För individen innebär ett arbetsrelaterat välbefinnande; ett 

betydelsefullt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling 

(Arenagruppen, u.å, Arbetsmiljöverket, 2012). 
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Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att introducera nya medarbetare till 

arbetsplatsen. Det är chefen som är huvudansvarig för introduktionen och enligt lagen ska 

denna ske så tidigt som möjligt i anställningen (Prevent, 2014).  

 

1.4 Arbetsplatsintroduktion ur ett arbetsgivarperspektiv 

Framgångsrik arbetsplatsintroduktion har effekten att medarbetare trivs och stannar hos 

arbetsgivaren. Ur ett affärsperspektiv innebär det positiva fördelar, eftersom arbetsgivare får 

lägre kostnader när personalomsättningen blir mindre. Det innebär att kompetens behålls hos 

arbetsgivaren och att kostnader för upplärning av nya medarbetare uteblir (Snell, 2006). 

Dessutom antyder senare forskning att det skulle finnas kopplingar mellan 

arbetsplatsintroduktion, välbefinnande och stress, vilket är fördelaktigt för att kunna påverka 

sjukskrivningskostnader. Området är dock inte tillräckligt utforskat ännu (Bauer & Erdogan, 

2011, Kristersson, 2013, 5 mars). 

 

Det är angeläget för företag att försöka behålla personal och vara en attraktiv arbetsgivare. 

Idag är arbetsmarknaden mer rörlig och globaliserad än tidigare och för arbetstagare att byta 

jobb har blivit ett sätt att avancera i yrkeskarriären. Mellan åren 2007 och 2008 bytte 553 000 

personer jobb i Sverige, vilket motsvarar 13 procent av de sysselsatta år 2008 (Andersson, 

2010). Enligt Snell (2006) är motsvarande siffra 25 procent för personer som bytte jobb i 

USA. Det är mer frekvent att yngre personer byter jobb än äldre, att män byter oftare än 

kvinnor och att andelen utbildade personer byter mer frekvent än de som saknar gymnasial 

eller eftergymnasial utbildning (Andersson, 2010).  

 

Arbetsplatsintroduktion blir framgångsrik genom att vara strategisk och genomtänkt istället 

för spontan och oplanerad. Det optimala är att nya medarbetare blir fullt insatta i 

arbetsuppgifterna och börjar producera på så kort tid som möjligt (Snell, 2006, Bauer & 

Erdogan, 2006). Arbetsgivares interna introduktionsprocesser bör vara genomarbetade och 

organiserade när det gäller praktiska förberedelser; att nyanställda finns registrerade i 

personalsystem, att behörigheter är utfärdade, att en fysisk arbetsplats med dator, telefon m m 

finns iordningställt så att arbetet kan påbörjas redan första dagen. Dessutom måste 

arbetsgivare arbeta fram strategier inom introduktionsprogrammens upplägg och innehåll, om 

vilka metoder som ska användas och hur chefer och personal ska vara involverade. 
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Arbetsgivare är ofta medvetna om introduktioners fördelar, men har svårt att etablera och 

realisera dem i verkligheten (Snell, 2006, Johnson & Senges, 2010).  

 

1.5 Arbetsplatsintroduktion ur ett medarbetarperspektiv 

Ett arbete är i de flesta fall betydelsefullt för människans välbefinnande. En person med bra 

arbetsförmåga upplever fördelar på flera områden med förbättrade ekonomiska resurser, att 

psykosociala behov förstärks och att roll och social status upplevs positivt. Samtliga delar 

främjar den individuella hälsan (Arbetsmiljöverket, 2012). Det är dock viktigt att hitta en 

balans mellan arbetsliv och privatliv, då dålig arbetsmiljö med övermäktiga och stressade 

arbetssituationer kan bli en hälsorisk och orsaka sämre psykosocial hälsa hos individer 

(Arbets-och miljömedicin Väst och Göteborgs Stad, 2008, Arnetz, 2013). Psykisk ohälsa bör 

beaktas eftersom det är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige, ca 40 procent av 

alla pågående sjukskrivningar och merparten av ökningen av sjukskrivningar är kopplad till 

arbetsrelaterad ohälsa (Kristersson, 2013, OECD, u.å).  

 

Hur nya medarbetare tas emot och etablerar sig på en arbetsplats påverkar deras 

välbefinnande. Forskning visar att arbetsplatsintroduktion har positiva effekter på individers 

arbetsrelaterade välbefinnande genom att de är mer nöjda med sin arbetssituation (job 

satisfaction), de är mer engagerade och produktiva i arbetsuppgifter och i arbetsgruppen, och 

när de trivs hos sina arbetsgivare så stannar de kvar (Bauer & Erdogan, 2011, Johnson & 

Senges, 2010, Filstad, 2011).  

 

1.6 Gynnsamma faktorer för framgångsrik arbetsplatsintroduktion 

Tidigare nämndes att när arbetsgivare ska utarbeta strategier för arbetsplatsintroduktion är det 

värdefullt att vara medveten om Bauer och Erdogans socialiseringsmodell (2011) samt van 

Maanen och Scheins socialiseringsteori (1979). Forskning inom arbetsplatsintroduktion visar 

att det finns faktorer som är extra betydelsefulla för att introduktionen ska bli framgångsrik. 

Faktorerna är; sociala relationer till närmsta kollegor och chef, tillgången till genomtänkta 

introduktionsprogram, att snabbt komma igång med arbetet och involveras i gruppen och att 

individens arbetsförväntningar överensstämmer med arbetsgivarens. (Bauer & Erdogan, 2011, 

Johnson & Senges, 2010, Smith, Amiot, Callan, Terry, Smith, 2012) Även, arbetsuppgiftens 

innehåll och om arbetsgivaren framhåller karriärmöjligheter, har visat viss positiv effekt 

(Filstad, 2011). Genom att vara medveten om framgångsfaktorerna för arbetsplatsintroduktion 
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bidrar det i förlängningen till individers arbetsrelaterade välbefinnande (Bauer & Erdogan, 

2011, Johnson & Senges, 2010, Smith et al., 2012, Filstad, 2011).  

 

1.6.1 Sociala relationer  

En av de mest framträdande faktorerna i många studier är sociala relationers betydelse för 

arbetsplatsintroduktion. Genom stöd och hjälp från arbetskamrater och chefer kommer nya 

medarbetare snabbare in i arbetet, yrkesrollen och företaget. En studie som utvärderar ett 

introduktionsprogram visar att upplärning med fokus på, tidig involvering av handledare, 

onlineutbildning, samarbetsövningar/”sitta-bredvid-inlärning” och att snabbt ingå och utföra 

riktiga arbetsuppgifter medförde att; gruppkänslan stärktes, arbetsmoralen ökade och känsla 

av tillfredställelse på arbetsplatsen påverkades positivt (Johnson & Senges, 2010). Sociala 

relationer är viktiga för att hitta vägar i de sociala strukturerna, vilket är betydelsefullt för att 

utveckla förståelse för kultur och normer på arbetsplatsen (Korte & Lin, 2013). Nya 

medarbetare som börjar i grupper där chefer och kollegor ger stöd och bekräftelse ökar i 

benägenhet att engagera sig och vilja bidra till gruppens resultat och i större grad stannar de 

också hos sin arbetsgivare (Jokisaari, 2013, Smith et al., 2012, Filstad, 2011).  

 

En metod som utgår från sociala relationer är mentorskap. Grundidén med mentorskap är 

inlärning med hjälp av en kollega, med mer erfarenhet och kunskap än en själv. Det innebär 

att insikter och utveckling kan ske snabbare och att misstag kan undvikas (Sandberg, 2012). 

En studie visar att mentorskap har positiv påverkan på; beteende, attityd, motivation, sociala 

relationer och gynnsam karriärutveckling. Studien utfördes i olika sysselsättningsgrupper, 

personer i arbetslivet och på skolungdomar, och mest framgångsrik var mentorskap hos 

personer i arbetslivet (Eby, Allen, Evans, Ng, DuBois, 2008). Andra studier om mentorskap 

visar effekter som; större engagemang, tillfredsställelse med arbetssituationen och lojalitet 

med arbetsgivare (Harrington, 2011, Minnick, Wilhide, Diantonils, Goodheart, Logan, 

Moreau, 2014). 

 

1.6.2 Genomtänkta organiserade insatser - introduktionsprogram 

En studie visade att nyanställda som deltagit i formella och välplanerade 

introduktionsprogram upplevde sin arbetsplats som positiv och att de passade in. Möjligheten 

att delta i ett introduktionsprogram underlättar för att lära känna arbetsgivaren med dess 

historia och kultur, förstå sin yrkesroll samt att lära känna kollegor. (Klein, Fan & Preacher, 
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2006). Andra positiva resultat är upplevelsen av minskad stress och otydlighet. (Scott, Montes 

& Irving, 2012, Saks & Uggerslev, 2007). Introduktionsprogram har visat sig extra viktiga 

och effektiva på unga arbetstagare som är första gången på arbetsmarknaden och har därmed 

mindre arbetslivserfarenhet (Cable & Parsons, 2001). 

 

Studier har däremot visat att det är angeläget att klargöra vem introduktionen riktar sig till. En 

alltför strikt och formell introduktion kan vara hämmande för att individers egna 

personligheter och kreativitet ska framträda, så om företag vill främja innovativa och 

nytänkande idéer bör introduktioner vara av mer informell karaktär. (Ashforth & Saks, 1996, 

Allen & Meyer, 1990).  

 

1.6.3 Tidpunkt för introduktion 

Ytterligare en framgångsfaktor är att arbetsplatsintroduktionen påbörjas tidigt i anställningen. 

Ju snabbare medarbetaren hittar sin plats i gruppen desto bättre är förutsättningarna för 

prestation och engagemang (Korte & Lin, 2013). Det rekommenderas att både rekrytering och 

introduktion ingår i introduktionsprocessen, vilket innebär en tidig start av introduktionen 

(Snell, 2006, Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003). Tiden mellan att anställningskontraktet 

skrivs på och den nyanställdes första dag är en viktig del för att inleda introduktionen, då kan 

personen ta del av företagsinformation t ex presentationer, policys och riktlinjer. Även 

möjligheten att tidigt få delta i sociala evenemang utanför arbetet, stärker processen att snabbt 

lära sig jobbet och bli en i gruppen (Prevent, 2014). Forskning visar att ju bättre kedjan av 

rekrytering, anställningsförfarande och introduktionsprogram hänger samman, desto mer 

framgångsrik blir arbetsplatsintroduktionen (Bradt, 2012). 

 

1.6.4 Förväntningar på arbetet och yrkesrollen 

En annan aspekt är medarbetares förväntningar på arbetet. Genom att redan i slutfasen av 

rekryteringen ge korrekta och tydlig information om vad arbetet och yrkesrollen innebär, kan 

missförstånd, besvikelse, osäkerhet och frustration undvikas. Medarbetare som får tydlig 

information tenderar att anpassa sig bättre (Bauer & Erdogan, 2011, Kammeyer-Mueller & 

Wanberg, 2003, Snell, 2006). Om det uppstår gap, mellan vad medarbetaren tror arbetet 

innebär och vad arbetsgivaren förväntar sig, har det inverkan på inlärning och prestation. I 

förlängningen påverkar det också individens arbetsrelaterade välbefinnande (Korte, 
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Brunhaver & Sheppart, 2015). Ur ett arbetsgivarperspektiv blir det också mer fördelaktigt att 

klargöra förväntningar eftersom felrekryteringar innebär höga kostnader (Snell, 2006). 

 

1.7 Problemformulering 

Bra arbetsmiljö skapar förutsättningar för att trivas på jobbet. Det är många som minns den 

första tiden på en ny arbetsplats, men hur nyanställdas introduktioner ser ut varierar och 

många är missnöjda. Organisationer med genomtänkta processer för introduktion och 

etablerade introduktionsprogram är mer framgångsrika och har personal som i större 

utsträckning upplever välbefinnande på sin arbetsplats. Faktorer för god arbetsmiljö 

överensstämmer i många fall med de faktorer som är gynnsamma för en framgångsrik 

arbetsplatsintroduktion, och därför borde arbetsgivare sträva efter att välkomna sina nya 

medarbetare med bra introduktion. Flertalet studier, som studerats inför denna uppsats, är 

utförda med kvantitativ metodik. Däremot hur innehållet i en arbetsplatsintroduktion kan se 

ut, hur dess innehåll uppfattas, och vilka erfarenheter och upplevelser som finns är inte lika 

tydligt framställt.   

 

2. SYFTE 
Uppsatsen har flera syften. Ett är att exemplifiera arbetsgivares upplägg och insatser 

beträffande arbetsplatsintroduktion. Ytterligare syften, att undersöka chefers erfarenheter och 

upplevelser om innehåll och utförande av erhållen introduktion, samt undersöka om 

introduktion anses ha betydelse för personals arbetsrelaterade välbefinnande.  

 

3. METOD 

3.1 Design 

En deskriptiv intervjustudie med metoden kvalitativ innehållsanalys har använts för att 

möjliggöra en nyanserad beskrivning av arbetsplatsintroduktion (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Empiriskt material har erhållits genom intervjuer med personal från HR-avdelning (Human 

Resources, personalavdelning) samt med chefer. Kvalitativa innehållsanalyser har gjorts av 

intervjumaterialet, där meningar och innebörder lyfts fram för att beskriva läget och 

variationerna inom ämnesområdet (Graneheim & Lundman, 2004).  
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3.2 Urval 

HR-personal och chefer anställda vid två arbetsgivare inom teknikinriktad 

tillverkningsindustri, har deltagit i studien. Totalt medverkade tolv personer, en HR-personal 

och fem chefer från respektive arbetsgivare. Det eftersträvades ett strategiskt urval 

beträffande cheferna, d v s spridning gällande kön, ålder, chefsnivå samt representation från 

olika verksamhetsområden i företagen (Graneheim & Lundman, 2004). HR-personalen som 

intervjuades hade kunskap om kompetensutveckling och introduktion inom företagen. 

 

3.3 Kontext 

Företagen som deltagit i studien är etablerade på den ort som författaren till uppsatsen bor. De 

är verksamma i Västerbotten med huvudkontor i området och finns även representerade på 

flera orter i Sverige och även utomlands.  

 

3.4 Inklusionskriterier 

• Anställda i företaget med ordinarie chefsbefattning (lönesättande) och som högst 

arbetat tre år som chef. Att ha arbetat längre tid som chef skulle kunna innebära 

svårigheter att minnas vad som ingick i introduktionen.  

• Chef med personalansvar för minst sex personer.  

• HR-personal med kunskap och erfarenhet av kompetensutveckling inom företaget 

 

3.5 Exklusionskriterier 

• Chef som arbetat mer än tre år i företaget i chefsrollen 

• Chef med personalansvar mindre än sex anställda 

• Vikarierande chefer 

 

3.6 Tillvägagångssätt 

3.6.1 Etablera kontakt med arbetsgivare 

Tre arbetsgivare (två inom privat näringsliv och en från offentlig sektor) kontaktades 

inledningsvis via telefon för att övergripande presentera studien samt fråga om deltagande. 

Den offentliga arbetsgivaren tackade nej, medan de två privata företagen valde att medverka. 
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Det erhölls kontaktpersoner från företagens respektive personalavdelningar, som dels hjälpte 

till med etablering av kontakt med chefsinformanterna och som dels, senare medverkade i 

intervjuerna för HR-personal. Ett mail skickades till HR-personalen för att förtydliga studiens 

syfte samt informera om gällande inklusions- och exklusionskriterier. De återkom med 

chefsinformanter som överensstämde med kriterierna, sex möjliga deltagare från Arbetsgivare 

1 och nio från Arbetsgivare 2.  

 

3.6.2 Information och hantering av medverkan 

Ett informationsbrev (bilaga 1) mailades till chefsinformanterna, i vilket syfte och 

förutsättningar för studien och intervjun framgick, t ex att intervjun skulle ske enskilt, 

beräknas ta 50 min, äga rum i arbetsgivarens lokaler och att intresseanmälan skulle returneras 

via mail. Fyra informanter, hos Arbetsgivare 1, hade inte meddelat om de kunde medverkan 

vid slutdatum för intresseanmälan, och kontaktades därför via telefon. När kvoten om fem 

chefsinformanter var fylld kontaktades inga fler. Chefsinformanterna bestämde tid och datum 

för intervjuerna inom ett tidsintervall på två veckor och HR-personal var behjälplig med 

lokalbokningar. Intervjuperioden för Arbetsgivare 2 påbörjades när intervjuperioden för 

Arbetsgivare 1 var klar. Redan innan slutdatum för intresseanmälan, att medverka i studien, 

hade fem kandidater hos Arbetsgivare 2 anmält intresse. Övriga kontaktades och meddelades 

att inga fler chefsinformanter behövdes. Även hos Arbetsgivare 2 bestämde 

chefsinformanterna själva tid och datum för intervju, samt ordnade med lokal för intervju.  

 

3.6.3 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med samtliga tolv informanter. Intervjuguide för 

HR-personal (bilaga 2) för att beskriva arbetsgivarnas befintliga introduktionsprogram och 

intervjuguide för chefer (bilaga 3) för att tillvarata chefernas erfarenheter och upplevelser av 

arbetsplatsintroduktion och om introduktion anses ha betydelse för arbetsrelaterat 

välbefinnande, arbetades fram. Semistrukturerade intervjufrågor ansågs lämpligt för studien, 

då frågorna utgår från vissa teman. Det möjliggör att intervjuprocessen blir mer flexibel, 

frågorna kan komma i olika ordning och intervjupersonerna får större frihet att utveckla sina 

svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Inledningsvis vid varje intervjusituation fick 

chefsinformanterna skriftligt besvara en faktaguide (bilaga 4) beträffande kön, ålder och antal 

år anställd som chef, för att visa på att urvalet var varierat. Liknande faktaguide behövdes inte 
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för HR-personalen, eftersom det inte ansågs ha någon betydelse för att förklara uppläggen av 

arbetsplatsernas introduktionsprogram samt att de endast var två personer som intervjuades. 

 

3.6.4 Intervjuerna 

De inledande intervjuerna gjordes med de två kontaktpersonerna från respektive företags HR-

avdelning för att ge författaren en bild av arbetsgivarnas befintliga arbetsplatsintroduktioner. 

Intervjuerna spelades in och tog ca 30 minuter. Material i form av checklistor, policys och 

rutiner erhölls från arbetsgivarna för att ge exempel på upplägg och utbildningsinnehåll, vilket 

syftade till att komplettera intervjuerna.  

 

Chefsinformanterna fick inledningsvis information om studiens syfte och hur intervjun skulle 

gå till. De meddelades om sin möjlighet att avbryta, att materialet behandlades konfidentiellt 

och att uppsatsen skulle kunna erhållas via HR-avdelningen när den godkänts. Informanten 

fyllde i faktaguiden och därefter startade inspelningen av intervjun. Den första chefsintervjun 

var en pilotintervju, vilket personen informerades om. Efter feedback från informanten och 

egen utvärdering togs en fråga bort och dessutom gjordes förtydligande i intervjuguiden. 

Intervjutillfällena låg utspridda under två veckor, vilket möjliggjorde transkribering parallellt. 

Intervjuerna varade alltifrån 34 minuter till 52 minuter och den genomsnittliga tiden var 44 

minuter. Samtliga tolv intervjuer, både HR-personal och chefer, ägde rum under mars 2015. 

 

3.7 Innehållsanalys och tolkning 

Den analysmetod som använts är kvalitativ innehållsanalys. Metoden har utvecklats med 

fokus att hantera stora mängder text och att tolka dessa. Successivt genom analysfasen går 

skillnader och likheter i textinnehållet att urskilja och innehållet identifieras och det blir 

möjligt att kategorisera och dela in texten i olika nivåer och teman (Graneheim & Lundman, 

2004).  

 

Intervjumaterialet transkriberades, granskades och analyserades sedan enligt Graneheim & 

Lundmans (2004) analysmetod: 

 

• Hela intervjutexten (analysenheten) lästes igenom flera gånger för att få en överblick 

av innehållet. 
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• Meningar och fraser som var relevanta för att besvara syftet markerades i det 

transkriberade materialet. De är så kallade meningsbärande enheter, vilket innebär att 

omgivande text finns med för att sammanhanget ska behållas. Därmed minimeras 

risken för fragmenterade citat. 

• Meningsbärande enheterna kondenserades, d v s texten kortas ned, men innehållet 

behölls och därmed blir texten mer lätthanterlig. 

• De kondenserade meningsbärande enheterna kodades och grupperades i kategorier. 

Kategorierna ska återge det huvudsakliga budskapet i intervjuerna och utgöra det mest 

framträdande för innehållet i texterna. Koden blir som en etikett på den 

meningsbärande enheten och kategori utgörs av flera koder med liknande innehåll. 

 

I tabell 1 illustreras ett exempel från chefsinformanternas innehållsanalys, som visar 

bearbetningen från meningsbärande enhet till kategori. 

 

Tabell 1. Modell över innehållsanalys från chefsinformanterna 
Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod Under-

kategori 
Kategori 

Var tre dagar med tidigare (chef). Jag tycker 
inte man ska jobba omlott. De tre dagarna 
räckte.  

Gå omlott med tidigare chef i 
tre dagar som introduktion 

Lära från 
tidigare chef i 
samma position 

Lära genom 
andra – 
handledning 

Erfarenhet
er att lära 
sig 
chefsrollen Den dåvarande chefen visade. Det blev två-tre 

veckor. Det var väl bra. Jag hann det praktiska, 
som lönesystem, ekonomi, godkänna 
personalsaker. 

Praktisk vägledning främst 
personalärenden i system från 
tidigare chef i ca 2-3 veckor 

Hade en fördel när jag kom på plats. Då fanns 
tillförordnade kvar. Försökte lämna över 
arbetsuppgifter. Men att de var kvar så fanns 
mer tid att lära mig. 

Tf kvar i organisationen 
möjliggjorde tid att fråga och 
snabbare upplärning 

Min närmsta chef var relativt ny. Vi hjälptes åt. 
Jag var mycket tillsammans med honom och vi 
gjorde olika delar. 

Båda nya, personen och 
överordnad chef hjälptes åt för 
att komma in i rollerna. 

Lära från 
överordnad chef 

Vi var på en road trip en och en halv dag. Vi 
körde bil och kollade anläggningar. 
Avslappnade former och hinner prata mycket. 

Road trip – en informell 
överlämning innebär tid att 
prata 

En kurs i arbetsmiljö. Kallad till kurser, avtal, 
rekryteringsprocessen, chefen som 
arbetsgivarföreträdare, 
kompetensprocess/utbildningsfrågor och så var 
det något med mål och utvecklingssamtal. 

 Internt 
anordnade 
utbildningar 

Formell 
utbildning, 
coachning och 
intranät 

En kurs i arbetsmiljö. Kallad till kurser, avtal, 
rekryteringsprocessen, chefen som 
arbetsgivarföreträdare, 
kompetensprocess/utbildningsfrågor och så var 
det något med mål och utvecklingssamtal. 

Interna kurser i praktiskt 
personalarbete 
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Delta i olika kurser. Interna t ex 
tjänstemansavtal och kollektivavtal. Kurser för 
chefer. 

Interna chefskurser – div lagar 

Träffar HR med jämna mellanrum. Avstämning. 
Tredje träff. Chefer under det första året. 

Nya chefer får coachning av 
HR-strateg som stöd i 
chefsrollen 

Individuell 
coachning 

Individuella samtal om ledarskap. 8 tillfällen 
med extern konsult. 

Individuella samtal som 
ledarskapsstöd 

 

Resultatet från intervjuerna redovisas i löpande text och där uttryck i talspråk omarbetats till 

skriftspråk för att förtydliga texten. Citat används för att bekräfta och förstärka den löpande 

texten.  

3.8 Forskningsetiska överväganden 

Studien har sitt godkännande från respektive arbetsgivares HR-chef. Informanternas 

deltagande har varit frivilligt och de har haft möjlighet att avbryta intervjuerna (Pettersson, 

2013). Allt inspelat material har behandlats konfidentiellt, vilket inneburit att endast 

författaren och handledaren haft tillgång till materialet. Materialet har förvarats hos 

författaren på ett säkert sätt. Eftersom uppsatsen är inom ramen för högskoleutbildning har 

ingen etisk prövning gjorts (Pettersson, 2013). 

 

4. RESULTAT 
HR-informanterna, som initialt också var arbetsgivarnas kontaktpersoner, hade kunskap om 

företagens befintliga introduktioner. Det var två kvinnor, men i övrigt efterfrågades ingen 

annan information. Av de tio chefsinformanterna var hälften män och hälften kvinnor i åldrar 

mellan 34 år och 54 år. Den chef med kortast erfarenhet, av nuvarande chefsroll, hade arbetat 

som chef i en månad och den med längsta erfarenheten hade arbetat i tre år. Enligt 

intervjuerna fanns det personer med ledarerfarenhet sedan ca 15 år tillbaka, men då med 

erfarenhet från andra företag. Åtta chefer var internt rekryterade och två hade rekryterats 

externt. Cheferna representerade olika verksamhetsområden t ex ekonomi, marknad, teknik 

och utveckling och de företrädde också olika chefsnivåer, vilket innebar att vissa var chef 

över chefer och andra chefer över medarbetare.  

 

Det gjordes två innehållsanalyser, dels av intervjuerna från HR-informanterna som gav 

information om introduktioners innehåll och upplägg och dels av intervjuerna med 

chefsinformanterna som berättade om sina erfarenheter och upplevelser av 
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introduktionsprogram. Materialet från HR-informanterna, checklistor, policys och rutiner, har 

inte ingått i innehållsanalysen, men att se exemplen, t ex en checklista, har bidragit till 

förståelse hos författaren för hur arbetsplatsernas introduktionsupplägg ser ut.  

 

4.1 Resultat av innehållsanalys av intervjuer med från HR-informanterna 

I tabell 2 redovisas analysresultatet från de två HR-informanterna. Analysen resulterade i en 

kategori och fyra underkategorier.  

 

Tabell 2. HR-informanters innehållsanalys indelade i kategorier och underkategorier  
Kategori Underkategorier  
Upplägg av 
företagens 
introduktions-
program 

Anledningar till introduktionsprogram 
HR-avdelningarnas stödfunktion och chefers ansvar vid rekrytering och introduktion 
Beskrivning av introduktions-programmens upplägg 
Introduktion för chefer 

 

4.1.1 Upplägg av företagens introduktionsprogram 

HR-informanterna delger information och synpunkter på hur introduktionsprogrammen ser ut 

generellt för samtliga nya medarbetare, hur de för närvarande är utformade och varför de 

förekommer. Kategorin tar också upp ansvarsfördelningen mellan HR-avdelningen och 

cheferna samt om det finns särskilda chefsintroduktioner. 

  

4.1.1.1 Anledningar till introduktionsprogram 

Det finns huvudsakligen två anledningar till varför företagen anordnar introduktionsprogram. 

Det ena är att nya medarbetare ska känna sig välkomna till arbetsplatsen och att de känner sig 

omhändertagna, trygga, att de trivs och kommer in i gemenskapen. Den andra anledningen är 

att introduktionen ska ge nya medarbetare förutsättningar att lära sig arbetet, att arbetsgivarna 

utformat introduktionsprogram med avsatt tid för att underlätta nyanställdas inlärning och 

etablering på arbetsplatsen. Tanken med en introduktion är att den ska ge sammanhang och 

förståelse för företagets uppdrag, förklara vad arbetsuppgiften innebär och förtydliga 

förväntningar på yrkesrollen. I förlängningen bidrar det till att medarbetaren blir produktiv.  

 

”Att de känner att de trivs… och får en bra lärsituation att komma in i arbetet. Och sen 

givetvis i förlängningen att de ska bli produktiva så snabbt som möjligt”. (K) 
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 4.1.1.2 HR-avdelningens och chefernas roller och ansvar vid rekrytering och 

introduktion 

HR-avdelningarna har en stödjande funktion i företagen och vid en nyanställning hjälper HR-

personal till med bl a rekrytering, framtagning av kravprofiler, urval av kandidater för 

tjänsten, och att de deltar i vissa intervjusamtal. HR-personalens roll vid 

introduktionsprogram är att de ansvarar för upplägg och innehåll av de formella 

utbildningarna. De har dessutom tagit fram en checklista som chefer ska använda vid 

introduktion av nya medarbetare. Checklistan finns på företagens lokala datornätverk, 

intranätet, och där finns även annan chefsinformation om HR-processer (t ex 

rekryteringsprocess, hur chefer håller utvecklingssamtal m m). Checklistan är utformad som 

en aktivitetslista som stegvis bockas av och innehållet är; förberedelser innan den anställde 

kommer, information första dagen, första veckan, första månaden och inom sex månader. 

Efter ca sex månader ska ett avstämmande uppföljnings- och medarbetarsamtal hållas mellan 

chefen och den nya medarbetaren.  

 

Informanterna menade att vid en introduktion kan det lätt bli för mycket information och det 

viktigaste är att lära känna den närmaste arbetsmiljön först, med dess arbetsuppgifter och 

kollegor. Det är chefer som är ytterst ansvarig när nya medarbetare ska rekryteras och 

introduceras, men chefer behöver inte göra allting själva utan kan delegera och utse 

handledare.  

 

”Chefen är ju den som introducerar dig för dina arbetskamrater och visar dig runt på 

arbetsplatsen. Äter lunch tillsammans första dagen… att man utser handledare för att hjälpa 

dig i jobbet”. (K) 

 

Enligt informanterna händer det att det uppstår otydligheter mellan HR-personal och chefer 

om vem som förväntas göra vad beträffande rekrytering och introduktion. HR-informanterna 

påpekade att en återkommande uppgift för dem är att synliggöra information/verktyg och 

uppmuntra och påminna chefer att använda dem. Det kan också vara att något i 

kommunikationen inte riktigt fungerar när det gäller ansvarsfördelningen. 

 

” … och det gäller att pusha på cheferna att ta vid stafettpinnen. När vi rekryterat en ny, då 

får rekryterande chef en liten hint om att, kom ihåg nu att titta på checklistan när du 

förbereder introduktionen”. (L) 
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 4.1.1.3 Introduktionsprogrammens upplägg 

Företagen har en struktur av tre utbildningsnivåer, se tabell 3 nedan. De två översta nivåerna 

är tydligast och där ansvarar och anordnar HR-avdelningarna dessa utbildningar. De är 

formella i sin karaktär. HR-personal strukturerar mål, syfte, innehåll och samordnar 

utbildningstillfällen, bokar utbildare och sköter om administrationen kring anmälningar. Den 

tredje utbildningsnivån sker på ute på avdelningarna och den är inte lika tydligt utformad, hur 

uppläggen ser ut beror till stor del på den chef som ansvarar för avdelningen. Tanken är att 

utbildningarna har mer informell karaktär med typiska arbetsmoment för avdelningen.  

 

Tabell 3. Företagens tre utbildningsnivåer med exempel  

Formell/informell Utbildningsnivå och exempel 

Formell – nivå 1 Koncerngemensamma utbildningar (t ex introduktions- och 

säkerhetsutbildningar) 

Formell – nivå 2 Lokalt anpassade utbildningar (p.g.a. geografiskt olika arbetsplatser, alt. 

specifika kunskapskrav – t ex systemutbildningar, de interna 

chefsutbildningar som finns) 

Informell – nivå 3 Avdelningsspecifika utbildningar, mer individanpassade och hands-on-

utbildningar, t ex hantera kundförfrågning. 

 

Koncerngemensamma utbildningar riktar sig till samtliga medarbetare på företagen. 

Uppläggen är generella och övergripande, t ex i en introduktionsutbildning får deltagarna 

presentationer och möjlighet att besöka olika affärsområden och verksamheter. Dessa typer av 

introduktioner har uppskattats av medarbetarna som anser att de får en bra inblick och 

förståelse för företaget. Utbildningar genomförs en till två gånger per år beroende på antalet 

nyanställda. 

 

Lokalt anpassade utbildningar är lokala på grund av geografiskt olika arbetsplatser eller att 

det finns behov av specifika kunskaper för ett visst arbetsområde. Dessa utbildningar 

genomförs ofta som klassrumsundervisning.  

 

”Det finns vissa utbildningar som är standardiserade och det är ju våra system t ex och vi har 

vissa kurser som; första hjälpen, halkkörning”. (K) 
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När det gäller utveckling av de formella utbildningarna ansåg informanterna, att istället för 

föreläsande klassrumsundervisning med envägskommunikation borde mer dialog och 

samarbete förekomma. De såg också gärna utveckling av webbaserade utbildningar och 

filmatiserade företagspresentationer på intranäten. Dessutom skulle det vara en trevlig och 

välkomnande gest om en länkad företagspresentation kunde skickas hem till nya medarbetare 

innan de påbörjat sin anställning. 

 

”Vi har pratat om att man skulle göra en enkel, interaktiv självintroduktion, att du som ny 

skulle kunna sitta själv en stund och klicka... Det ser vi absolut som en förbättringspotential. 

(…) … när det var klart med rekryteringen … fick personen ett mail hem till sig med en länk 

… vad det var för företag som den skulle börja på. (L) 

 

Avdelningsspecifika utbildningar innebär introduktion till den avdelning, grupp och 

arbetsuppgifter där den nya medarbetaren anställts. Det är avdelningarna och grupperna själva 

som ansvarar och utformar sina introduktioner, med lokala checklistor för hur nyanställda ska 

lära sig arbetsuppgifterna. Dessa introduktioner är ofta informella, mer individanpassade och 

hålls av närmaste chef eller utsedd handledare/mentor. Informanterna gav exempel från 

avdelningar som arbetat fram program och rutiner, men några generella riktlinjer för upplägg 

och innehåll fanns inte. De menade att utfallet av de avdelningsspecifika introduktionerna 

berodde mycket på avdelningschefens engagemang och trodde det varierade ganska mycket 

hur nya medarbetare togs emot.  

 

”Jag skulle nog inte spänna bågen och säga att det är bra. Det hänger mycket på den chef 

som gör det… Och visst vi har sagt från personal att vill skulle hålla i dem (introduktionerna) 

mer. Det är svårt att göra det. Det är det arbetsplatsnära som är det riktigt första, första 

viktiga stegen”. (L) 

 

 4.1.1.4 Introduktion för chefer 

Nya chefer går ofta en lokalt anpassad, en-tvådagars intern chefsintroduktion med inriktning, 

hur de praktiskt ska arbeta i personal- och ekonomisystem, om avtal och arbetsmiljö och om 

rekrytering och medarbetarsamtal m m. Arbetsgivarna erbjuder dessutom nya chefer 

individuella coachningstillfällen för att behandla personliga ledarskapsfrågor. När cheferna 
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fått mer ledarerfarenhet, varit chefer i ca ett år, deltar de ofta i koncerngemensamma 

ledarskapsprogram.  

 

Båda informanterna uttryckte att de lokalt anpassade chefsintroduktionerna var i behov av 

förbättring och utveckling. Det fanns inget tydligt upplägg för chefsintroduktioner och det var 

otydligt vem som var ansvarig, t ex fanns ingen checklista för introduktion av nya chefer. 

Precis som för vanliga medarbetare borde det vara den nya chefens chef som ansvarar för 

introduktionen, men i vissa fall anordnade HR-avdelningen chefsintroduktioner, så 

tillvägagångssättet behövde förtydligas.  

 

4.2 Resultat av innehållsanalys av intervjuerna med chefsinformanterna 

I tabell 4 redovisas analysresultatet från de tio chefsinformanterna. Analysen resulterade i tre 

kategorier och nio underkategorier. 

 

Tabell 4. Chefinformanters innehållsanalys indelade i kategorier och underkategorier  
 
 

 

 

 

 

4.2.1 Erfarenheter av att lära sig chefsrollen 

I kategorin; ”Erfarenheter av att lära sig chefsrollen” ingår tre underkategorier. Övergripande 

handlar avsnittet om hur chefer, på olika sätt, lärt sig verksamheten och kommit in i 

chefsrollen. 

 

 4.2.1.1 Upplevelser från den första tiden på arbetsplatsen 

Det framgick att informanterna inte tagit del av ett strukturerat chefsprogram när de tillträtt 

sina chefsroller. Ofta refererade de till introduktionen för nya medarbetare, som de gått när de 

började i företaget för flera år sedan. De funderade eftertänksamt på hur den inledande tiden 

varit och hur det praktiskt gått till och varianterna på mottagande och deras erfarenheter var 

Kategori 
 

Underkategorier 

Erfarenheter av att 
lära sig chefsrollen 

Upplevelser från den 
första tiden 

Lära genom andra – 
handledning 

Formell utbildning, 
coachning och intranät 

Chefer har olika 
utgångslägen och 
behov 

Internt eller externt 
rekryterad chef 

Att vara högre chef Individuella behov och 
önskemål 

Faktorer för lyckad 
arbetsplats-
introduktion 

Arbetskamrater Arbetsuppgiften och 
arbetsgivaren 

Introduktions-
programmens betydelse 
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många. Gemensamma drag var att det inte funnits någon tydlig struktur, utan deras upplevelse 

av hur introduktionen blivit berodde till stor del på tillfälligheter och att de själva tagit ett 

stort ansvar för att komma in i chefsrollen.  

 

”Jag hade ingen… ingen direkt introduktion. Det var mer … grattis du har fått rollen, skaka 

hand och sen fortsätta så. (…) Min introduktion har varit lära sig under arbetes gång”. (E)  

 

Andra exempel var att det fanns gott om tid att lära sig rollen och organisationen. De hade 

själva haft möjlighet att planera sin introduktion och boka möten med berörda personer inom 

olika affärsområden och avdelningar, för att successivt lära sig arbetsuppgiften. Detta 

uppfattades som mycket positivt.  

 

 4.2.1.2 Lära genom andra - handledning 

Hur det praktiskt gått till för att lära sig chefsrollen skiftade. Vanligt var att lära genom andra 

och personer som agerade som handledare var företrädande chef, överordnad chef, kollegor 

och medarbetare.  

 

Den föregående chefen, som haft rollen tidigare, var en naturlig överlämnare för att involvera 

den nya chefen i arbetarbetsuppgiften. Innehållet handlade oftast om praktiska arbetsrutiner 

och personalrelaterat arbete i datasystem, men också presentation av verksamheten, 

avdelningen/gruppen och samarbetspartners. Längden på överlämningsperioderna varierade 

och ibland fungerade det inte då föregående chef redan hade slutat. Informanternas åsikter 

skiftade hur överlämningar skulle gå till. Ibland krävde eller önskade informanter en 

förutbestämd överlappningsperiod, då de kunde gå parallellt med varandra och underlätta 

förutsättningarna att komma in arbetet. 

 

”Jag hade en månad tillsammans med henne som hade tjänsten innan mig. (…) Det krävde 

jag innan hon skulle sluta, att jag fick gå med henne innan och flödet för varje dag. (…) Ja, 

det kändes bra att få göra det”. (G) 

 

Det fanns också informanter som upplevde att den överlappande perioden ibland kunde vara 

slöseri med tid och istället snabbt vill komma igång på egen hand med arbetet och sätta prägel 

på verksamheten.  
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Den överordnande chefen var också en viktig person för att komma in i arbetet, och förutom 

presentation av verksamheten uppskattade informanter om att förväntningar på deras chefskap 

diskuterades. Ett samtal där den överordnade chefen förtydligade vad rollen innebar, vad 

företaget hade för framtidsplaner och vad den nyanställde chefen förväntades åstadkomma. 

Ett sådant samtal ansågs kunna underlätta inträdet i chefsrollen. Ibland förekom dessa möten, 

men inte alltid. När överordnade chefer engagerar sig och finns tillgängliga, uppskattades det 

av informanter. Det ansågs betydelsefullt och öppnar upp för ett arbetsklimat där medarbetare 

bryr sig om och hjälper varandra.  

 

”Min verkliga introduktion var mest min chef som guidade mig … (…) Ja, mer praktiska 

saker. Jag tycker han är en mycket bra förebild som chef, i livet och allmänt för avdelningen. 

(…) Han var alltid där för att ta emot frågor. (E) 

 

De närmsta kollegorna och medarbetare var viktiga informationskällor för att lära sig arbetet. 

De är ofta tillgängliga i vardagliga arbetssituationer och också mycket kunniga. Situationerna 

uppfattades som informella och frågor kan ställas vartefter de dyker upp.  

 

”Vi kommer väldigt bra överens och där kan man få väldigt bra utbyte. (…) Speciellt jag som 

är ny. Det är bara att gå och fråga om det är någonting och det är inga problem med det”. 

(H) 

 

 4.2.1.3 Formell utbildning, coachning och intranät 

Andra sätt att tillägna sig chefsrollen var att delta i de formella utbildningstillfällen som 

anordnades av HR-avdelningen. De uppfattades som nyttiga, men att det var för långt mellan 

tillfällena.  

 

”Jag blev kallad till en sådan här Introduktion för chefer… (…) Jag tror jag var tvungen att 

prioritera jobb, (…) Sen blev det nästan ett år innan jag gick den. Men jag borde ju ha gått 

den i början”. (D) 

 

Informanter ansåg att utbildningarna ibland blev alltför inriktade på praktiskt/tekniskt 

utförande, knapptryckningar som ska utföras i datasystem, istället för att förklara teoretisk 
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bakgrund och underliggande syften. Övergripande processer, bakgrund och avsikter om varför 

vissa system används, borde i högre grad ingå och förklaras i utbildningarna.  

 

En annan formell utbildningsinsats var coachning med möjlighet att träffa en extern konsult 

eller en HR-strateg inom företaget. Nya chefer med mindre ledarskapserfarenhet tyckte det 

var intressant och bra med personlig ledarskapsutveckling där egna erfarenheter kunde 

diskuteras.  

 

”… träffa en psykolog som jobbar med personlig ledarskapsutveckling. (…) det var 

intressant. (…) Han hade ett program med olika områden som vi pratade om och jag kunde ta 

in saker eller problem som jag hade på gång just då. (…) Så jag tyckte det var bra”. (C) 

 

Ett forum för information och kunskap var företagens intranät, där har chefer möjlighet att få 

processer, instruktioner, policys och riktlinjer beskrivna. Intranätet användes och uppfattades 

vara en bra informationskälla, även om informationen ibland var svår att hitta. 

 

4.2.2 Chefer har olika utgångspunkt och behov 

Den andra kategorin för chefsinformanterna har också tre underkategorier och vill påvisa att 

det viktigt att beakta individuella skillnader vid utformande av introduktionsprogram. Genom 

att ta reda på chefers tidigare erfarenheter, t ex inom ledarskap och inom 

verksamhetsområdet, och även efterfråga personliga önskemål och behov, blir 

förutsättningarna att få introduktionen mer exakt. 

 

 4.2.2.1 Internt eller externt rekryterad chef 

Arbetsplatsintroduktionen tycks upplevas annorlunda beroende på om informanter blivit 

internt eller externt rekryterade. Internt rekryterade informanter tyckte att de inte blev lika väl 

omhändertagna som de externt rekryterade. Båda deltog i de interna chefsutbildningarna som 

anordnas av HR-avdelningen, men de externt rekryterade deltog även i företagsintroduktioner 

och rundvandringar, som de per automatik blev kallade till. De internt rekryterade tyckte i 

större utsträckning att de fick ta hand om saker själva, t ex informera övrig personal på 

företaget via intranät att de tillträtt som chef. Det hörde inte till vanligheterna, men det påvisar 

ändå att kommunikationsbrister förekommer och att ett tydligt tillvägagångssätt saknas.   
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Det visade sig att de externt rekryterade informanterna hade lång chefserfarenhet sedan 

tidigare. I deras situation var det mer angeläget att lära om företagets verksamhet, rutiner, 

riktlinjer, värderingar och kultur och inte om ledarkunskap i första hand. Medan de flesta 

internt rekryterade var välbekanta med företaget, men relativt nya i sina ledarroller, därför var 

de i större behov av ledarutbildning.  

  

”En sak som jag känt är ganska viktigt är ledarskapet och hur man leder sin avdelning. Det 

har varit den största frågan för mig. (…) Jag är tekniskt inriktad, jättebra med siffror, design 

och datorer och allt sådant. Människor är lite mer okänt för mig”. (E) 

 

 4.2.2.2 Att vara högre chef 

En uppfattning var att högre chefer, t ex avdelningschefer, inte behöver någon introduktion. 

De ska vara tillräckligt drivna och kompetenta för att klara uppgiften att introducera sig 

själva. De ska veta vad de behöver för att lära sig verksamheten och företaget, däremot ansågs 

det viktigt att överordnade chefer fanns tillgängliga för att ge råd och stöd, t ex genom att 

hänvisa till andra medarbetare som är lämpliga att träffa för att få rätt information och 

kunskap.  

 

”Min erfarenhet… jag har bara släppt ner dem (underställda chefer) i organisationen och jag 

har upplevt att det varit det absolut bästa introduktionen. (…) … låt dem ta ansvar för sin 

egen introduktion. Men sen ska man (överordnad chef) ju inte försvinna som person för det, 

utan prata med dem. (…) Men inte hålla på med introduktionsprogram. Då har man 

rekryterat fel chef”. (F) 

 

En annan uppfattning om högre chefer var att de hade lättare att få tillgång till andra högre 

medarbetare i ledande befattning, vilket underlättar förutsättningarna att lära sig 

verksamheten.  

 

 4.2.2.3 Individuella behov och önskemål 

Informanterna gav många förslag på vad en arbetsplatsintroduktion borde innehålla. Det var 

naturligtvis önskemål utifrån egna personliga behov, men de individuella aspekterna ansågs 

betydelsefulla och därför lyfts ett par kulturella aspekter och skillnader fram. T ex om en 
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utländsk person rekryterats borde information om Sverige, orten som företaget är verksam på 

och kännetecken för svensk företagskultur, ingå.  

 

I resultatet framkom att skillnader i chefserfarenheter, hur länge en person varit chef, skulle 

kunna ha betydelse för innehållet i en chefsintroduktion. T ex lyfte chefer med kortare 

erfarenhet fram att mentorprogram vore värdefullt för att utvecklas i chefsrollen. I många fall 

var det just tillgången att kunna rådfråga, diskutera med någon som var mer rutinerad, som 

efterfrågades.  

 

”Jag skulle nog behövt mer stöttning … hur ska man bete sig? Vad förväntas av mig? Vad 

kan jag förvänta av andra? … mer på ledarskapssidan. Man borde haft någon typ av mentor. 

(…) En person, under en längre tid, att bolla med, att prata med. (B) 

 

Informanternas erfarenheter visar en mångskiftande bild över hur de blivit introducerade till 

chefsrollen och verksamheten. Varianterna är många och olika och det finns inte ett 

introduktionsprogram som fungerar på alla. Varje individ har åsikter, önskemål och intressen 

och att anpassa och individualisera arbetsplatsintroduktionerna framstår som viktigt vid en 

nyanställning.   

 

4.2.3 Faktorer för lyckad arbetsplatsintroduktion 

Innehållsanalysen av chefsinformanternas tredje kategori, och med tre underkategorier, 

beskriver de faktorer som anses betydelsefulla för en lyckad arbetsplatsintroduktion. Dels 

delade informanterna med sig av sina egna erfarenheter, men reflekterade också över vad de 

själva tyckte var viktigt i frågan.  

 

 4.2.3.1 Arbetskamrater 

Informanterna framhöll arbetskamrater som mycket betydelsefullt när ny personal ska 

etablera sig och trivas på arbetsplatsen. En grundförutsättning var att befintlig personal var 

positiva till att det kommer en ny medarbetare. Det var viktigt att bry sig om den som 

kommer genom att; integrera personen i gruppen, bjuda med på lunch, uppmuntra till att ställa 

frågor, engagera sig och hjälpa till. Den sociala anpassningen i gruppen, att komma in i 

gemenskapen, tycktes mer primärt än att snabbt lära sig arbetsuppgiften. Det ansågs komma 

med tiden och underlättades om arbetsrelationerna var bra. Att anordna gemensamma 
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aktiviteter utanför jobbet ansågs bra för att främja den sociala anpassningen och stärka 

sammanhållningen i gruppen. 

 

”… för mig är det nog minst lika viktigt att personen kommer in i gruppen och fungerar i 

gruppen som arbetsmässigt. (…) För att komma in i arbetet kommer ju komma”. (H) 

 

 4.2.3.2 Arbetsuppgifter och arbetsgivaren 

Förutom sociala relationers betydelse poängterades också arbetets innehåll och stimulans. Det 

kunde vara arbetsuppgiften i sig som var intressant, varierande och utvecklande eller att 

arbetet som chef var roligt och utmanande. Ett annat argument var, att informanter tyckte 

branschen de var verksamma inom var intressant.  

 

”Generellt tycker jag industrin vi jobbar med är spännande. Det är det som utmanar allt. Det 

är hela tiden något nytt på gång och man får reda på resultat”. (C) 

 

 4.2.3.3 Introduktionens betydelse 

Arbetsplatsintroduktionen ansågs som en betydelsefull faktor för välbefinnande på 

arbetsplatsen. Den praktiska förberedelsen poängterades som viktig, att en fysisk arbetsplats 

finns, telefon/dator tillgängligt, behörigheter, passerkort m m. Informanterna menade att 

behöva börja med att ordna med praktiska saker själv, som förväntas vara förberett, påverkar 

intrycket av företaget. Det kan tyckas oväsentligt, men denna första upplevelse av hur man 

blivit introducerad kan bestå och bidra till en negativ syn på företaget även efter avslutad 

anställning.  

 

”… om inte alla praktikaliteter fungerar, då blir man frustrerad när man kommer in som ny 

och man måste lägga tid på det. Ja, det är en välbefinnandefråga. Det går att komma över, 

men man kommer alltid ihåg det med en arbetsplats”. (F) 

 

Arbetsplatsintroduktion leder även till att nya medarbetare snabbare kommer in i 

verksamheten vilket påverkar deras välbefinnande positivt, ansåg informanterna. Det 

underlättar förståelse för verksamheten och företagskulturen, missförstånd kan undvikas och 

personen lär sig arbetet snabbare. Även att nya medarbetare blir motiverade att göra ett bra 
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jobb när de märker att arbetsgivaren ansträngt sig och ger bra förutsättningar för att lära sig 

arbetet. 

 

”Om jag var den som kom ny, att få känslan att här har faktiskt någon ansträngt sig för mig 

och försöker ge mig bästa möjliga starten... att man känner sig välkommen, då skulle i alla 

fall jag bli uppmuntrad att göra ett bra jobb”. (A) 

 

En god introduktion ansågs kunna ge ringar på vattnet. Om en ny medarbetare får en positiv 

känsla för arbetet och arbetskamraterna, påverkar det gruppens arbetsmiljö som helhet.  

 

Det fanns informanter som inte tidigare hade reflekterat så mycket på introduktionens 

koppling till välbefinnande, men det väckte tankar och kunde kanske bidrar till förbättringar 

inför kommande rekryteringar.  

 

5. DISKUSSION 

5.1 Huvudresultat 

Ett syfte med uppsatsen var att exemplifiera arbetsgivares upplägg och insatser beträffande 

arbetsplatsintroduktion. Ett annat syfte var att undersöka chefers erfarenheter och upplevelser 

om innehåll och utförande av erhållen arbetsplatsintroduktion, samt att undersöka om 

introduktion anses ha betydelse för personals välbefinnande på en arbetsplats.  

Resultatet visar att befintliga arbetsplatsintroduktioner för nya medarbetare finns hos 

arbetsgivarna, emellertid verkar syften och tillvägagångssätt inte vara tillräckligt 

kommunicerade till cheferna. Däremot finns inga tydliga introduktionsprogram för nya 

chefer. När chefsinformanter berättar om sina erfarenheter och upplevelse av 

arbetsplatsintroduktion, gavs många varianter, men också gemensamheter. Det som var 

gemensamt var; om chefer varit externt eller internt rekryterade, deras chefsnivå, tidigare 

chefserfarenhet samt att ha möjligheten att få framföra individuella önskningar och behov av 

introduktion. Det som framkom, och som överensstämmer med forskning, var att 

arbetskamrater var mest betydelsefullt för att lära sig arbetet och främsta faktorn för att 

uppleva arbetsrelaterat välbefinnande. Tillgång till introduktionsprogram ansågs viktigt för 

välbefinnandet och en väsentlig del var att den praktiska förberedelsen som gjorde att man 

kände sig välkommen och omhändertagen till den nya arbetsplatsen.  
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5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Utbildning i arbetsplatsintroduktionens betydelse och innehåll 

Arbetsgivare är ofta medvetna om att arbetsplatsintroduktion har fördelar men har svårt att 

genomföra dem i sina organisationer. Snell (2006) menar att ha en etablerad 

arbetsplatsintroduktion kräver sin insats och att det är vanligt att misslyckas och redovisar i 

sin forskning att en tredjedel av företagen saknade fungerande introduktionsprogram och att 

50 procent av tillfrågade nyanställda var missnöjda med sin introduktion. Resultatet bekräftar 

att tillämpning är svårt, men också att det leder till missnöje om det inte utförs. Annan 

litteratur hävdar att introduktioner blir mest framgångsrikt om processerna rekrytering och 

introduktion hänger samman med varandra (Bradt, 2012). Hos företagen i denna studie hänger 

dessa processer inte ihop. HR-avdelningarna hjälper chefer vid rekrytering av nya 

medarbetare och de går även utbildning i rekrytering. Däremot ansvarar chefer för att 

introducera ny personal, men det finns ingen utbildning i företagens utbildningsupplägg som 

tar upp vad en arbetsplatsintroduktion bör innehåll. T ex skulle den kunna behandla 

introduktioners syften och framgångsfaktorer, ge förslag på upplägg och genomförande av 

introduktioner och visa på vilka stödverktyg som finns. HR-informanterna berättade att de 

ofta får påminna och pusha chefer att använda stödverktygen och bland chefsinformanterna 

framgick det att de inte reflekterat något särskilt över att introduktion kan ha kopplingar till 

välbefinnandet. Informationen kring arbetsplatsintroduktionen skulle kunna förtydligas 

genom att t ex ingå i chefernas introduktionsutbildning.  

 

5.2.2 Teoretiskt stöd för arbetsplatsintroduktion 

För att etablera framgångsrik arbetsplatsintroduktion finns teorier och forskning att utgå ifrån. 

Genom att vara medveten om och inspireras av dessa kan det underlätta när arbetsgivare ska 

utforma och etablera arbetsplatsintroduktioner. Det är fyra områden som belyses i uppsatsens 

bakgrund, där de två första är teorier. Det ena är Bauer och Erdogans modell (2011), som 

påtalar hänsynstagande till nyanställdas personlighetsdrag, beteenden och företagets olika 

introduktionsinsatser och som gemensamt påverkar utfallet av hur väl en ny medarbetare 

finner sig till rätta och trivs på arbetsplatsen (Bauer & Erdogan, 2011). Den andra är van 

Maanen och Scheins socialiseringsteori som visar sex olika perspektiv kopplade till 
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introduktionsinsatser, där upplägget antingen är strikt och förutbestämt eller att den nya 

medarbetaren i mycket får klara sig på egen hand (van Maanen & Schein, 1979).  

 

Det tredje och fjärde är områden visar forskningsresultat med anknytning till 

arbetsplatsintroduktion, dels betydelsefulla faktorer för att göra en introduktion framgångsrik 

och dels att framgångsrik introduktion medför att individer upplever arbetsrelaterat 

välbefinnande (Bauer & Erdogan, 2011, Johnson & Senges, 2010, Filstad, 2011). 

Informanternas erfarenheter och upplevelser av arbetsplatsintroduktion visar på 

återkommande gemensamheter i deras berättelser. Det var om chefer var externt eller internt 

rekryterade, chefens chefsnivå, chefserfarenhet, hänsynstagande till individuella önskningar 

och behov av introduktion och betydelsen av förberett mottagandet på arbetsplatsen. Dessa 

återberättande gemensamheter kan arbetsgivare också tänka på och inspireras av vid 

utformning av arbetsplatsintroduktioner. 

 

I artikeln ”Learning to be a programmer in a complex organization: A case study on practice-

based learning during the onboarding process at Google” ger Johnson & Senges (2010) ett 

konkret exempel på ett introduktionsprogram som företaget Google använder. 

Introduktionsprogrammet har inslag av van Maanen och Scheins socialiseringsteori i sitt 

upplägg och visar att sociala relationer är främsta framgångsfaktorn. Utbildningsaktiviteterna 

bygger till stor del på samarbete och handledarstöd (Johnson & Senges, 2010, van Maanen & 

Schein, 1979). Om arbetsgivarna i denna studie skulle utforma ett introduktionsprogram för 

nya chefer skulle de på ett liknande sätt kunna utgå från teori, beakta att sociala relationer är 

en framgångsfaktor, ta hänsyn till om cheferna är internt/externt rekryterade, deras chefsnivå 

och antal år av ledarerfarenhet, och därefter anpassa introduktionsupplägget. En av 

bakgrundsartiklarna tar upp att strikta och formella (institutionaliserade) 

introduktionsprogram är mer framgångsrika för arbetstagare med mindre arbetslivserfarenhet 

(Cable & Parsons, 2001). Samma resonemang kanske kan överföras på chefer med mindre 

ledarerfarenhet, att upplägget av chefsintroduktioner är mer strukturerade och formella, t ex 

att företag etablerar ett mentorprogram för nya chefer, medan högre chefer, som informanter 

påtalade, i större utsträckning borde kunna ansvara för sina egna introduktioner. Det skulle då 

innebära ett individualiserat upplägg enligt van Maanen och Scheins socialiseringsteori (van 

Maanen & Schein, 1979). En tanke är att utarbeta olika upplägg av introduktioner, som riktar 

sig till olika målgrupper; t ex internt, externt rekryterade, högre chefer, chefer med behov av 

verksamhetskunskap eller de med behov av ledarskapskunskap m m.  
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Ett resultat i uppsatsen visade att hänsynstagande till nyanställdas egna önskningar och behov 

vid introduktion var viktigt. Informanterna gav många förslag på innehåll som t ex vad som är 

kännetecknar svensk företagskultur, mentorer för yngre chefer, att som internt rekryterad chef 

få möjligheten att delta på ”rundvandringar” och besöka olika verksamheter m m. Om 

processerna för rekrytering och introduktion var mer sammanhängande, skulle överordnad 

chef, i slutfasen av rekryteringen, kunna stämma av med personen vad den behöver och 

önskar beträffande introduktion. Förutom möjligheten till att individualisera, skulle det kunna 

innebära att chefen kommer igång tidigare med introduktionsförberedelser och även att själva 

introduktionen kan påbörjas tidigare. Den nyanställde skulle t ex kunna få 

informationsmaterial och utbildningslänkar hemskickat, vilket Prevent (2014) och även HR-

informanterna var positivt inställda till detta, som de såg som en god och välkomnande gest.  

 

5.2.3 Arbetsplatsintroduktionens betydelse för arbetsrelaterat välbefinnande 

Sverige har höga sjukskrivningskostnader som är kopplade till arbetsrelaterad psykisk ohälsa 

(Kristersson, 2013). Arbetsmiljöfrågor är angelägna och något som intresserar arbetsgivare då 

det är viktigt att medarbetare trivs på sina arbetsplatser ur flera aspekter (Arbetsmiljöverket, 

2012). En introduktion inträder i början av en arbetssituation och ett av syftena med denna 

studie var att undersöka om denna inledande del har någon betydelse för att utveckla ett 

arbetsrelaterat välbefinnande. Nyare forskning visar att det finns samband mellan 

introduktion, välbefinnande och stress, vilket förstärker argumenten för 

arbetsplatsintroduktion (Bauer & Erdogan, 2011). Faktorer som sociala relationer, tillgång till 

introduktion, snabb involvering i arbetsuppgifter och tydliga arbetsförväntningar har visat sig 

vara mest effektiva för att individer ska uppleva välbefinnande på en arbetsplats (Bauer & 

Erdogan, 2011, Johnson & & Senges, 2010, Jokisaari, M. 2013, Saks & Uggerslev, 2007, 

Bauer et al., 2007). Resultaten i denna studie överensstämmer med dessa forskningsresultat 

och några faktorer är mer framträdande än andra. Den absolut tydligaste var sociala relationer 

till kollegor och chefer och de flesta informanter hade erfarenheter av hjälpsamma 

arbetskamrater, vilket varit gynnsamt för gott arbetsklimat.  

 

Tillgång till introduktion är en annan betydelsefull faktor och den bestod av två viktiga delar, 

dels upplägget och innehållet i introduktionsprogrammet och dels den praktiska 

förberedelsen. Även om informanters egna erfarenheter kring introduktion varierat, uttryckte 
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de flesta sig positivt kring möjligheten att få delta, då det satsas tid, resurser och planerade 

aktiviteter för att lära sig arbetet. De menade att en planerad introduktion kan vara 

motiverande för nya medarbetare att vilja prestera när företaget ansträngt sig. Flera 

informanter tog upp betydelsen av praktisk förberedelse och var kritiska när det inte fungerat, 

utan att de själva fått ordna med dator, telefon, arbetsplats och behörigheter. Snell tar upp 

detsamma i sin artikel, men då ur ett kostnadseffektivt företagsperspektiv och menar att 

företag bör se över sina introduktionsprocesser för att få nya medarbetare snabbare produktiva 

(Snell, 2006). Informanter resonerade kring praktisk förberedelse och menade att det är 

betydelsefullt för att känna sig välkommen och men också för att det ger ett första intryck av 

företaget. Det är lätt att bli imponerad och uppleva arbetsgivaren som professionell om det 

fungerar, men även det motsatta när det inte fungerar.  

 

En välbefinnandefaktor som inte är den mest framträdande i forskningen, men som ändå visar 

på positiv effekt, är betydelsen av innehållet i arbetsuppgiften (Filstad, 2011). Informanterna 

framhävde det som en viktig faktor för arbetsrelaterat välbefinnande, både att branschen var 

intressant, men också att chefsrollen, med möjligheten att vara med och påverka och leda, var 

spännande och gjorde att de trivdes på arbetsplatsen. Att arbetsuppgiftens innehåll är viktigt 

för informanterna beror troligen på att de är chefer, där yrket i många fall har stor personlig 

betydelse.  

 

 5.3 Metoddiskussion 

I en metoddiskussion ska forskningsetiska överväganden, styrkor, svagheter och problem i 

uppsatsen belysas samt vad dessa har haft för betydelse för det redovisade resultatet. 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Studiens trovärdighet analyseras enligt Graneheim och 

Lundman (2004) och följande begrepp ingår; tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. 

Begreppen, samt att styrkor och svagheter kommer att vävs in, diskuteras i det här avsnittet.  

 

5.3.1 Etiskt beaktande 

Ingen etisk prövning gjordes inför studien eftersom uppsatser inom ramen för 

högskoleutbildning inte kräver det (Pettersson, 2013). De två arbetsgivarna har deltagit på 

frivillig basis och deltagandet godkändes från deras respektive HR-chef. Samtliga informanter 

har också deltagit frivilligt och haft möjlighet att avbryta intervjusituationerna. 

Intervjufrågorna har varit genomtänkta beträffande etiska betänkligheter och även 
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intervjusituationerna var noga förberedda för att upplevas tillfredställande. Liksom Polit och 

Beck (2012) rekommenderar, informerades deltagarna om studiens syfte, dels i 

informationsbrevet vid förfrågan om deltagande samt vid inledningen av varje intervju. 

Deltagarna har varit anonyma och material har under transkribering och analys behandlats 

konfidentiellt. Materialet har endast varit tillgängligt för författaren och handledare och när 

material inte använts har det funnits i säkert förvar hos författare.   

 

5.3.2 Giltighet 

Giltighet handlar om hur data samlats ihop och hur den har tolkats (Polit & Beck, 2012). För 

att besvara uppsatsens syfte valdes en kvalitativ metod med deskriptiv design. Det ansågs 

lämpligast eftersom syftet var att ge en nyanserad och fördjupad bild inom ämnesområdet 

arbetsplatsintroduktion (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom semistrukturerade intervjufrågor 

inhämtades information från informanterna och analysen av intervjumaterialet gjordes enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) modell av innehållsanalys.  

 

För att erhålla en innehållsrik och varierad bild om arbetsplatsintroduktion blev urvalet, två 

arbetsgivare och tolv informanter. Att två arbetsgivare ingick i studien breddade 

informanternas erfarenheter och upplevelser om arbetsplatsintroduktion. Båda arbetsgivarna 

representerade det privata näringslivet och möjligen hade svaren blivit annorlunda om en av 

arbetsgivarna företrätts av offentlig sektor, eller om en arbetsgivare, med erkänd 

arbetsplatsintroduktion, hade deltagit. Det gjordes försök att få offentlig arbetsgivare att 

medverka, men de tackade nej och då valdes de som tackat ja. De tolv informanterna 

representerades av två personal från HR och tio chefer, vilket gav en djupare kunskap för 

ämnesområdet när information erhålls från två perspektiv (Polit & Beck, 2012). Om fler HR-

personal från flera arbetsgivare berättat om sina introduktionsupplägg hade det bidragit till 

ytterligare förståelse för hur arbetsgivare introducerar nya medarbetare, men det huvudsakliga 

syftet i uppsatsen var chefernas erfarenheter och upplevelser av arbetsintroduktion, med 

koppling till välbefinnande, och därmed ansågs varsin HR-personal från företagen vara 

tillräckligt. För att få chefernas erfarenheter och upplevelser valdes tio chefsinformanter, 

vilket ansågs besvara syftet samt rimligt med tanke på begränsad tid för uppgiften. Även om 

företagen är stora arbetsgivare med många anställda, begränsade inklusionskriteriet, chef i 

högst tre år, antalet informanter. Dock var urvalet varierat då; antalet män och kvinnor var 
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lika, åldersspridningen < 34 år och 54 år och att cheferna företrädde olika verksamheter inom 

förtagen. 

 

Intervjuguiden för cheferna innehöll tre delar; chefens egen introduktion, chefens introduktion 

av nya medarbetare och introduktionens betydelse för välbefinnande på arbetsplatsen. 

Samtliga delar fullföljdes i intervjuerna och i transkriberingen, men i analysfasen valdes 

studien att begränsas till chefernas egen introduktion och introduktionens betydelse för 

välbefinnande, för att besvara uppsatsens syfte. Beträffande intervjuguiden för HR-personal 

ställdes och bearbetades alla frågor i innehållsanalysen. I nära anslutning till varje intervju 

gjordes transkriberingarna och när samtliga avslutats påbörjades analysarbetet, först för 

cheferna och därefter HR-personalen. Transkriberingarna lästes igenom upprepade gånger för 

att få en uppfattning om tänkbara kategorier. Allteftersom materialet bearbetades i tydliga 

tabeller utkristalliserades sig kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och 

kategorier. Tabellerna har varit till stor hjälp i arbetet för att få överblick på materialet, se 

sammanhang och gemensamheter för att slutligen summerats i kategorier. Även om HR-

informanternas intervjumaterial inte var lika omfattande som chefernas valdes den analyseras, 

då Graneheim och Lundmans (2004) modell för innehållsanalys uppfattades ge god struktur 

för att hantera och organisera transkriberad text. 

 

5.3.3 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i kvalitativa studier handlar om stabiliteten av datahanteringen och hur den 

ser ut över tid (Polit & Beck, 2012). Om arbetssättet hos författaren förändras under 

arbetsgången riskeras för tillförlitligheten. Att ha tillgång till en intervjuguide, samt att 

genomföra en pilotintervju ökar tillförlitligheten (Kvale & Brinkman, 2009). Eftersom 

intervjuguide fanns och författaren använde den i varje intervjutillfälle, var det bra för 

tillförlitligheten. Författaren ska ställa sin egen uppfattning åt sidan och inte påverka 

informanter, men tidigare erfarenhet inom ämnesområdet kan vara en tillgång, då rätt 

följdfrågor kan ställas och ge mer uttömmande svar (Graneheim & Lundman, 2004). I den här 

studien har författaren tidigare arbetat med kompetensutveckling och har kännedom om 

arbete i stora organisationer. Det har främst setts som en tillgång, men i vissa fall förefaller 

kanske en risk att förhastade slutsatser har dragits, på grund av tidigare erfarenheter, och 

därmed inte gett önskvärda och uttömmande svar. Den skriftliga dokumentation som erhållits 
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av HR-informanterna har kompletterat intervjuerna och bidragit till en bra förståelse av 

befintliga introduktionsprogram. 

 

5.3.4 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning som erhållet resultat kan överföras till andra 

situationer eller grupper. Polit och Beck (2012) skriver i sin bok, att den som genomför en 

kvalitativ studie endast kan ge en omfattande beskrivning, vilket möjliggör för någon annan 

att avgöra om det är överförbart och går att använda (Polit & Beck, 2012). För att påvisa 

överförbarheten kan t ex resultatet redovisas tillsammans med citeringar för att stärka studien, 

vilket har gjorts i denna (Graneheim & Lundman, 2004). När det gäller etablering av 

arbetsplatsintroduktion finns ingen gemensam lösning för alla, utan varje arbetsgivare måste 

utgå från sina förutsättningar, behov och mål när de utarbetar en arbetsplatsintroduktion. 

Däremot kan de hämta fakta och inspireras från teorier, modeller, tidigare forskningsresultat 

och även resultat från i denna uppsats när de utformar egna introduktionsprogram  

 

5.4 Slutsats 

Resultatet visar att chefernas erfarenheter och upplevelser av arbetsplatsintroduktion 

varierade stort och att inget tydligt och förutbestämt introduktionsprogram har legat till grund 

när de börjat sin chefsroll. Det fanns gemensamheter i deras berättelser som var mer 

framträdande, om chefer var internt eller externt rekryterade, deras chefsnivå och tidigare 

chefserfarenhet samt att ha möjligheter att få framföra individuella behov och önskemål av 

introduktion. Uppsatsens resultat gällande arbetsplatsintroduktionens betydelse för 

arbetsrelaterat välbefinnande stämmer överens med tidigare forskning, som visar att sociala 

relationer är den mest betydelsefulla faktorn vid en introduktion. Sociala relationer, 

medarbetare och chefer, var också den faktorn informanter nämnde som gjort att de lärt sig 

arbetet. Möjligheten att få delta i ett introduktionsprogram framkom som betydelsefullt, där 

praktisk förberedelse ansågs som viktigt för känna sig välkommen och omhändertagen.  

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Forskning inom arbetsplatsintroduktion med koppling till välbefinnande är relativt outforskat 

i Sverige och kan därför studeras utifrån flera perspektiv. Ett annat område är betydelsen av 

arbetsplatsintroduktion för välbefinnande med koppling till stress och om det kan medverka 
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till ett bättre välbefinnande och mindre stress på en arbetsplats. Det vore intressant att göra en 

interventionsstudie, att teoretisk utforma och anpassa en arbetsplatsintroduktion för ett 

företag, implementera modellen och utvärdera utfallet efter en viss tid.  

 

TILLKÄNNAGIVANDEN 
Författaren vill rikta ett stort tack till företagen och informanterna som så vänligt och 

intressant delade med sig av sina erfarenheter och upplevelser om arbetsplatsintroduktion. 

Även ett varmt tack till handledare Ingrid Anderzén som varit ett bra stöd inom 

ämnesområdet arbetsmiljö och även handledare Päivi Adolfsson som kommit med värdefulla 

synpunkter i arbetet med den kvalitativa metoden. Tack också familj och vänner som hejat på 

och ställt upp! Till slut ett tack till Campus biblioteket i Skellefteå som med trevlig personal 

och fin utsikt över Skellefteälven bidragit med arbetsmiljö som varit gott för välbefinnandet.   
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 
 
Hej! 
 
Jag heter Helena Bertilsköld och studerar Folkhälsovetenskap vid Uppsala Universitet och 
skriver en masteruppsats inom arbetsmiljö och välbefinnande på arbetsplatsen. Jag vill utifrån 
intervjuer veta hur chefer på X upplevt sin arbetsplatsintroduktion. Du är en av de chefer som 
jag gärna skulle vilja få intervjua.  
 
Syfte med studien är att undersöka chefers erfarenheter och upplevelser om innehåll och 
utförande av arbetsplatsintroduktion, samt om det upplevs ha betydelse för personalens 
välbefinnande på arbetsplatsen. Ett annat syfte är hur Du själv gör när du introducerar en ny 
medarbetare i arbetsgruppen.  
 
Genomförande och anonymitet: 
Intervjun beräknas ta ca 50 min och sker i företagets lokaler. Intervjun kommer att spelas in, 
vilket underlättar bearbetningen av material. Din medverkan är frivillig, Du svarar anonymt 
och kan när som helst under intervjun avbryta Ditt deltagande. Intervjumaterialet behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att ingen annan än student och handledare ha tillgång till 
inspelningar och bearbetningsmaterial. Flera intervjuer kommer att genomföras i studien. 
Resultatet som eftersträvas är sammanfattade erfarenheter och upplevelser om 
arbetsplatsintroduktion, inte enskildas åsikter.  
 
Återkoppling av resultat 
Det kommer att ske återkoppling av resultatet via HR-personal när studien avslutas.  
 
Dina synpunkter om arbetsplatsintroduktion är viktiga och betydelsefulla. Hoppas Du tycker 
det låter intressant och vill delta. Vänligen maila intresse senast den 23/3 via mail till 
helena.bertilskold.5655@student.uu.se. Ange även några datum och tider som skulle passa 
Dig för intervju. Därefter återkommer jag så snabbt som möjligt och bokar in ett 
intervjutillfälle.  
 
Tack! 
 
Helena Bertilsköld 
 
Ansvarig för studien:    Handledare: 
Helena Bertilsköld, studerande  Ingrid Anderzén, Med. Dr. 
Uppsala Universitet    Uppsala Universitet 
Institutionen för folkhälsa-   Institutionen för folkhälsa-
vårdvetenskap   och vårdvetenskap 
helena.bertilskold.5655@student.uu.se  ingrid.anderzen@pubcare.uu.se 
070-145 322  
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Bilaga 2.  

Intervjuguide för HR-personal som ansvarar för introduktionsprogram 

 
Bakgrund 

• Vad är din roll i företaget? 
• Beskriv arbetsplatsens huvuduppdrag 

o Vilka kompetenser är viktiga? 
 
 
Introduktionsprogram 
 

• Har arbetsplatsen något introduktionsprogram och vad innehåller programmet för 
medarbetare och chefer? (finns dokument att tillgå) 

• Vad har företaget för tanke med ett introduktionsprogram?  
• Vem ansvarar för vad i nya medarbetares och chefers introduktion? 
• Hur fungerar introduktionsprogrammet? 
• På vilket sätt kan introduktionsprogram bidra till att medarbetare trivs på sin 

arbetsplats? 
• Finns det framtida planer för eventuell utveckling av introduktionsprogrammet? 
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Bilaga 3. Intervjuguide för chefer 

 
Intervjuguiden innehåller tre delar:  

• chefens egen introduktion 
• chefens introduktion av nya medarbetare 
• introduktionens betydelse för välbefinnande på arbetsplatsen  

 
 

Bakgrund 
• Vad är din roll i företaget? 
• Beskriv arbetsplatsens huvuduppdrag 

o Vilka kompetenser är viktiga? 
 
Frågor till chefen om chefens egen introduktion 
 

• Kan du berätta om dina upplevelser av introduktion när du började ditt arbete som 
chef? 

• (Om nej – ingen introduktion). Hur har du lärt dig ditt arbete? 
• Vad anser du om innehållet i introduktionsprogrammet? 
• Vad är viktigast i chefsrollen att få utbildning i? 
• Vad har varit framgångsrikt i introduktionen? Mer, mindre av? 
• Hur har du lärt dig företagets organisation, kultur och värderingar? 
• Hur upplevde du samarbetet med kollegor i samma roll/situation som dig, ny som 

chef? 
• Hur skulle du vilja ge stöd till en ny chef när den börjar? 
• Vad är det som hjälpt dig att trivas på arbetsplatsen? 

 
 
 
Frågor till chef om när egna nya medarbetare börjar? 
 

• Hur förbereder du innan en ny medarbetare börjar? (dig, gruppen, den nya 
medarbetaren). 

• Hur går det till när den nya medarbetaren börjar? 
• Vad ansvarar du för i introduktionen?  
• Vad innehåller introduktionsprogrammet?  
• Vad är det viktigast att den nya medarbetaren lär sig? 
• Hur involveras övriga i gruppen när nya medarbetare börjar? 
• Hur ser en riktigt lyckad introduktion ut? 

 
 
 
Introduktion och välbefinnande på arbetsplatsen 
 

• Ser du någon koppling mellan introduktionsprogrammet och medarbetares 
välbefinnande på arbetsplatsen? 

• Hur arbetar företaget med medarbetares välbefinnande på arbetsplatsen? 
• Vad i en introduktion tror du bör ingå för att öka medarbetare välbefinnande? 
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Bilaga 4. Faktaguide 

 
Intervju nr:  
 
Man ______  

 
Kvinna ______  

 
Ålder - 34 ______ 

 
 
 

35-44 ______ 

 
 

45-54 ______ 

 
 

+55 ______ 

Anställningsår för 
tjänsten: ______ 

 
 
 

Internt rekryterad: ______ 
 

 
 

Externt rekryterad: ______  
 

 


