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Sammanfattning 

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för hur internrekryterade inom 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på Karlstads kommun upplever 

verksamhetens introduktionsprocess i förhållande till kunskapsöverföring och 

socialisering. Vidare syftar studien till att genom empiriskt material kopplat till den 

teoretiska referensramen frambringa förslag hur Gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltningen på Karlstads kommun kan utveckla sin introduktionsprocess. För att nå syftet 

har vi utformat tre stycken frågeställningar. 

 

Utgångspunkten för uppsatsen är teorier angående introduktion, socialisering och 

mentorskap. Dessa ligger till grund för vår intervjuguide samt vårt analyskapitel. Vi har 

även valt att utgå från en femstegsmodell som kallas ADKAR-modellen.  

 

Resultatet i studien visar att flertalet av våra respondenter inte hade haft en introduktion av 

olika anledningar samt att de respondenter som haft en introduktion är nöjda med den i 

växlande utsträckning. Resultatet visar även att samtliga respondenter har blivit socialt 

introducerade på ett tillräckligt sätt och att de är positivt inställda till mentorskapet som 

introduktionsverktyg.  

 

Nyckelord: Introduktion, Mentorskap, Internrekryterad, Nyanställd, Socialisering 
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1. Inledning 
 

I följande kapitel kommer vi beskriva bakgrunden till det ämne vi har valt. Vidare följer en 

redogörelse för studiens syfte och de frågeställningar vi tagit fram för att kunna besvara 

studiens syfte. Därefter beskrivs avgränsningar till arbetet, disposition och slutligen en 

kort bakgrundsinformation om Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen inom 

Karlstads kommun samt Karlstads kommun.   

 

 

1.1 Bakgrund  

En introduktion är en process som vanligtvis utförs för personer som är nyanställda eller 

som ska börja arbeta i en ny roll inom samma organisation (Jones 1986, s 263). Som 

nyanställd kan det uppstå en osäkerhet under den första tiden på en ny arbetsplats, vilket 

gör att det är viktigt för arbetsgivarna att skapa goda förutsättningar för den nyanställde. 

Detta främst genom att göra en välplanerad och inkluderande introduktionsprocess för 

personen eftersom en bristande eller ostrukturerad introduktion kan leda till att den 

nyanställde lämnar verksamheten (Jones 1986, s 263).  

Processen att introducera nya medarbetare menar Granberg (2011, s 460) innefattar att en 

organisation ska ge stöd till den nyanställde i övergången till sina nya arbetsuppgifter samt 

till den nya miljön. Introduktionens syfte är att välkomna den nyanställde när hen ska börja 

arbeta i en ny organisation samt ge hen den väsentliga information som behövs för att hen 

på ett så effektivt och tillfredsställande sätt ska komma igång att arbeta i den nya 

organisationen (Granberg 2011, s 460).  

Graybill et al. (2013) beskriver att inga introduktionsprocesser är identiska med varandra, 

utan att de är skräddarsydda för en organisations miljö samt vilken nivå och position den 

nyanställde har. Något som är gemensamt för alla organisationers introduktionsprocesser 

är att det finns underliggande mål för en introduktion. Målet för samtliga organisationer är 

att de vill skapa en inbjudande och positiv upplevelse för den nyanställde genom hela 

introduktionsprocessen. 

En lyckad introduktion leder till en större arbetsglädje, en högre prestationsnivå hos de 

nyanställda, bättre karriärutveckling samt lägre personalomsättning (Bauer, 2010). Skulle 

däremot introduktionen bli misslyckad finns risken att organisationen hamnar i en 

nedåtgående spiral där de anställda inte trivs, produktionen minskar och personal-

omsättningen ökar (Granberg 2010, s 462).  

Med andra ord är en lyckad introduktionsprocess lönsam både för den som är nyanställd 

samt för organisationen. Vi anser därför att det är ett relevant ämne att studera närmare, 

utifrån de fördelar som finns med en introduktion samt de nackdelar som kan medfölja om 
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organisationer inte introducerar sina nyanställda. Vi har valt att fokusera denna studie på 

internrekryterade inom Karlstads kommun för att identifiera vilka upplevelser de har haft 

gällande sin introduktionsprocess. Vi anser att det är intressant att undersöka 

internrekryterade för att vi under vår litteraturgenomgång upplevde att det förekom få 

studier kring internrekryterades introduktion. Därmed väcktes ett intresse hos oss att 

genomföra en studie med internrekryterade i fokus.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för hur internrekryterade inom 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på Karlstads kommun upplever verksam-

hetens introduktionsprocess i förhållande till kunskapsöverföring och socialisering. Vidare 

syftar studien till att genom empiriskt material kopplat till den teoretiska referensramen 

frambringa förslag hur Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på Karlstads 

kommun kan utveckla sin introduktionsprocess. För att uppnå vårt syfte med vår studie har 

vi preciserat följande frågeställningar. 

• Hur utspelar sig och upplevs kunskapsöverföringen under introduktionsprocessen 

för internrekryterade? 

 

• Vilken betydelse har socialiseringen på arbetsplatsen haft i introduktionsprocessen 

för internrekryterade? 

 

• Hur kan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen utveckla sin introduktions-

process utifrån respondenternas upplevelser av introduktionen? 

1.3 Avgränsningar  

Studien kommer främst fokusera på internrekryterades upplevelser av Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningens introduktionsprocess på Karlstad kommun. Från början 

var vår tanke att undersöka både intern- och externrekryterades upplevelser av 

introduktionsprocessen men där vi sedan valde att avgränsa oss till internrekryterade på 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Detta eftersom vi främst vill veta om de 

upplever sin introduktion annorlunda på grund av att de är internrekryterade. 

 

En annan benämning av introduktion är onboarding. Onboarding är ett uttryck som växer 

på arbetsmarknaden men som främst används i det engelska språket. Onboarding beskrivs, 

likt introduktion, som en process där den nyanställde snabbt och enkelt genom en 

introduktion ska acklimatiseras till den nya verksamheten (Karambelkar & Bhattacharya 

2017; Graybill et al. 2013). Vi har i denna studie valt att begränsa oss till begreppet 

introduktion eftersom vi anser att det underlättar för läsaren.  
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1.4 Disposition 

Närmast följer en beskrivning av Karlstads kommun samt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen inom Karlstads kommun.   

 

I nästa kapitel redogör vi för den teoretiska referensramen där vi berör relevant teori samt 

tidigare forskning kring ämnet. Detta kommer redogöras under fyra rubriker vilka är: 

begreppet introduktion, introduktionens teoretiska sida, introduktionens praktiska sida 

samt vanliga fel under en introduktionsprocess. 

 

Det tredje kapitlet kommer innehålla en redogörelse för vårt genomförande av studien, det 

vill säga den metod som vi har valt att använda oss av och där vi beskriver hur vi har gått 

tillväga från studiens början till slut. Detta kapitel kommer beröra vårt val av metod, 

datainsamlingsmetod, intervjuguide, våra respondenter samt urval. Under detta kapitel 

kommer läsaren även läsa om vår förförståelse, studiens tillförlitlighet där begreppen 

validitet och reliabilitet diskuteras samt en redogörelse för de forskningsetiska 

övervägandena. 

 

I det fjärde kapitlet presenteras vår analys och studiens resultat, där vi kopplar det 

empiriska materialet med vår teoretiska referensram samt ger förbättringsförslag till 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens introduktionsprocess.  

 

Därefter följer det femte och avslutande kapitlet som består av en sammanfattande 

diskussion som kommer beröra svar på våra frågeställningar, en kortare diskussion kring 

det berörda ämnet, studiens resultat samt förslag till vidare forskning. 

1.5 Bakgrundsfakta om Karlstads Kommun  

Karlstads kommun består av nio förvaltningar och sex bolag där samtliga är politiskt 

styrda. Det är en av Karlstads största arbetsgivare med cirka 7000 anställda. Karlstads 

kommuns värdegrund lyder som följande ”Vi är till för Karlstadsborna” och genomsyrar 

basen för allt arbete de gör (Karlstad.se).  
 

Kommunens fokus ligger på utveckling inom social, ekonomisk, miljömässig och etisk 

hållbarhet men där den framtida kompetensförsörjningen är en av kommunens största 

utmaningar. De beskriver att de därför behöver utveckla arbetssätt och metoder som bidrar 

till ett ökat samarbete och gemensamt ansvarstagande för hela koncernens kompetens-

försörjning.  Ett målområde är att Karlstads kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. De 

vill attrahera, rekrytera, engagera och framförallt introducera deras medarbetare till att bli 

goda ambassadörer för hela verksamheten (Karlstad.se).  

 

Karlstads kommun vill att det ska gå snabbt och smidigt både för den nyanställde att 

komma in i nya arbetsuppgifter samt som för den anställande chefen att ha tillgång till bra 

verktyg och stöd för att introduktionen ska bli så smidig som möjligt. Karlstads kommun 

ser att alla behöver en introduktion, såväl chefer som medarbetare, och att syftet med en 



 
 

4 

 

introduktion är att nyanställda snabbt ska komma in i arbetet, lära känna verksamheten och 

sina nya medarbetare samt få en förståelse för uppdraget (Karlstad.se). 

 

Tillsammans med Karlstads kommun bestämde vi att inrikta oss på internrekryterade inom 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och hur dessa upplever verksamhetens 

introduktion, samt se hur förvaltningens introduktionsprocess kan förbättras. Gymnasie- 

och vuxenutbildningsförvaltningen är en av Karlstads kommuns största förvaltningar med 

ca 700 anställda. Förvaltningen ansvarar för kommunens gymnasieskolor och 

vuxenutbildning. I ansvaret ingår även uppdragsutbildning samt kvalificerad yrkes-

utbildning (Karlstad.se).  



 
 

5 

 

2. Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel redogörs en beskrivning av den teori vi har valt.  Detta för att vi ska 

kunna belysa de väsentliga områden som denna uppsats bygger på och även uppnå vårt 

syfte samt besvara våra frågeställningar. Teorin är uppdelad i fyra delar. I den första 

delen av kapitlet kommer vi att redogöra för: begreppet introduktion, organisationens 

viktigaste resurs, socialisering som en del av introduktion samt kunskapsöverföring. 

Därefter följer den andra delen där en större redogörelse för de teoretiska förhållnings-

sätten till introduktion presenteras. Den tredje delen kommer att beskriva det praktiska 

förhållningssättet till introduktion som berör metoder för introduktion, där det bland annat 

finns en redogörelse för ADKAR-modellen. Kapitlet avslutas med att beröra vanliga fel 

under en introduktionsprocess.  

 

 

2.1 Begreppet introduktion 

Granberg (2011, s 460) beskriver begreppet introduktion som de åtgärder som utförs för att 

stötta den nyanställde i övergången till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny 

miljö. Processen syftar till att välkomna den nyanställde när hen ska börja arbeta i en 

organisation och ge hen den väsentliga information hen behöver för att på ett effektivt och 

tillfredsställande sätt komma igång och arbeta i den nya organisationen. Granberg (2011, s 

460) uppger fyra syften för introduktion som är att arbetsgivaren ska ge ett varmt 

välkomnande eftersom allting är främmande och obekant för den nyanställde, att ge en 

positiv inställning av företaget hos den som är nyanställd som gör att hen vill stanna inom 

företaget, att skapa möjligheter för den nyanställde så att hen uppnår ett bra arbetsresultat 

på så kort tid som möjligt samt att minska riskerna för att den nyanställde slutar. 

Graybill et al. (2013) likt Granberg (2011, s 460) beskriver att introduktion är en process 

där en ny medarbetare introduceras i en ny organisation och lär sig dess vision, uppdrag 

och värderingar. Processen bör även ge den nyanställde de verktyg och stöd som behövs 

för att hen ska lyckas men även för att identifiera nyanställningar som inte passar för 

organisationen. Oavsett om den nya arbetstagaren är en intern- eller extern nyanställd är 

introduktion en process som innebär att på ett effektivt sätt anpassa den nya medarbetaren 

till organisationen. Graybill et al. (2013) poängterar att det är viktigt att introduktion inte 

förväxlas med orienterings- eller mentorprogram eller deras komponenter utan att en 

introduktion är en diskret och separat process som helst ska utföras av en HR-representant. 

 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av båda definitionerna eftersom vi anser att de 

båda resonerar kring introduktion på ett liknande sätt samt kompletterar varandra. Detta på 

grund av att Granberg (2011, s 460) beskriver att introduktionen är en välkomnade och 

inkluderande process från arbetsgivaren sida, något som även Graybill et al. (2013) 

beskriver som viktiga verktyg. Det som skiljer dem åt och som vi anser är relevant är att 
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Graybill et al. (2013) poängterar betydelsen av att identifiera nyanställningar som inte 

passar för organisationen samt att oavsett om den nyanställde är internt eller externt 

rekryterad innebär det att vänja den nyanställde till organisationen. Medans Granberg 

(2011, s 460) belyser vikten av att ha en introduktion för att minska risken för att den 

nyanställde slutar inom kort.   

2.1.1 Organisationens viktigaste resurs 

Lindelöw (2016, s 17 f) beskriver en organisation vars viktigaste resurs är människan. 

Eftersom det är människorna som skapar produkten, alstrar värdet och är avgörande för 

kvaliteten eller ett eventuellt misslyckande. Det är människorna som skapar innehållet i 

organisationen genom kunskap, bemötande, handlingssätt och stora insatser. Människan 

löser också problem och skapar fundamentala lojaliteter och relationer som hjälper till att 

skydda organisationens överlevnad. Lindelöw (2016, s 18) fortsätter med att tydliggöra att 

ingenting fungerar utan människorna i organisationen, samt att med rätt personer på rätt 

plats finns oändligt många möjligheter. Misslyckas organisationen med sin 

kompetensförsörjning leder det till att inte kunna följa samma steg i utvecklingen som 

konkurrenterna. Då riskerar organisationen till exempel att inte producera det som efter-

frågas, att bli ineffektiv och trög, eller få ett vanrykte hos kunder samt hos arbetssökande. 

Däremot om medarbetarna fyller de kompetensbehov som organisationen har och kan 

producera det som efterfrågas på ett effektivt sätt bidrar de till att organisationen når sina 

uppsatta mål (Lindelöw 2016, s 18). 

2.1.2 Socialisering vid introduktion 

Socialisering innebär den kommunikation som sker före första anställningsdagen, att 

arbetsgivaren har en genomgång av den nya positionen och dess arbetsuppgifter (Graybill 

et al. 2013). I begreppet berörs även områden såsom företagskultur, presentation av nya 

medarbetare, förväntningar, återkoppling och organisationens vision samt värderingar.  

För att påskynda socialiseringen för den nyanställde använder många organisationer 

webbteknik såsom Facebook eller LinkedIn för att den nyanställde ska kunna skapa ett 

nätverk av kollegor redan innan hen börjar sitt nya arbete (Graybill et al. 2013). Caldwell 

och Peters (2018) beskriver att det är viktigt att skapa en relation till den nyanställde online 

eftersom det gör det möjligt för organisationen att skapa ett personligt förhållande med den 

nyanställde i ett tidigt skede. Det ger även en möjlighet för den nyanställde att lära sig en 

del om organisationen innan hen har börjat.  

Enligt Caldwell och Peters (2018) bör organisationen utnämna en utbildad och engagerad 

mentor till varje nyanställd. Empiriska bevis visar att mentorskap för nyanställda kan bidra 

till den nyanställdes socialisering och lärande. Mentorskapet kan börja redan via sociala 

medier innan den nyanställde börjat i organisationen. Caldwell och Peters (2018) menar att 

ett effektivt mentorskap, genom en omtänksam och välutbildad mentor, förbättrar den 

nyanställdes attityder och engagemang i organisationen. Mentorer är bra i en 

introduktionsprocess, men Graybill et al. (2013) menar att vänner på arbetsplatsen är ännu 
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bättre, eftersom ett vänskapsförhållande skiljer sig från ett mentorsförhållande. En vän är 

där för att hjälpa den nyanställda att socialisera sig i organisationen snarare än att få 

information och hjälp i arbetet som en mentor gör. Graybill et al. (2013) menar att efter 

startdatumet bör därför organisationen organisera aktiviteter för de nyanställda för att lära 

sig lagbyggande färdigheter och partnerskap men även för att den nyanställde enklare ska 

hitta vänner snarare än en mentor. 

2.1.3 Kunskapsöverföring 

Filstad (2012, s 29) beskriver att kunskapsöverföring innebär att individen får nödvändig 

kunskap för att klara sin bestämda roll i den nya organisationen. Kunskapen ses som en 

individuell aktivitet som medför att det sker mentala processer hos individen (Filstad 2012, 

s 29). Enligt Wilson (2008, s 235) ska en person genom kunskapsöverföring observera hur 

olika arbetsuppgifter utförs, hon menar att det kallas för att ”gå tillsammans med pappa”, 

vilket innebär att en person observerar och därmed lär sig och därefter kan utföra liknande 

uppgifter på egen hand. Detta menar Wilson (2008, s 235) är det mest effektiva sättet för 

inlärning. Andra inlärningsmetoder skapas bland annat genom individens försök och 

misstag. Ett alternativ kan vara genom insiktsinlärning vilket innebär att en person kan lära 

sig via sin uppfattning av viktiga aspekter av ett problem (Wilson 2008, s 237). 

Säljö (2015, s 15) menar att kärnan i kunskapsöverföringen är när kunskaper återskapas 

och förnyas i samhället. Det finns två olika sätt att återskapa erfarenheter och kunskaper. 

Det ena och mest traditionella sättet är att en person lär sig genom samspelet med andra 

människor. Det andra sättet är att personen lär genom att iaktta vad andra människor gör, 

till exempel genom att fråga eller delta i olika aktiviteter. Enligt Sveiby (1995, s 158 f) är 

lärande kunskaper som överförs från den ena personen till den andra genom att skriva, 

prata eller göra någon annan tydlig mänsklig kunskapsöverföring. 

Enligt Säljö (2015, s 15) är det kunskap som många verksamheter lever för idag och att det 

därför är många verksamheter som intresserar sig för hur de ska kunna utveckla och 

behålla kunskapsrika medarbetare. Lärandet är dock enligt Säljö (2015, s 15) svårt att 

observera eftersom det inte är något fysiskt objekt som går att peka eller ta på. Eftersom 

lärande är osynligt måste individer därför dra slutsatser om hur lärande går till utifrån 

observationer av hur andra människor säger, agerar eller gör. 

Säljö (2015, s 23) poängterar vikten av att kunskapsöverföring inte är detsamma som 

undervisning. Det är en konsekvens av människors olika erfarenheter, aktiviteter och dess 

information samt något som kräver ett engagemang av personen i situationen. Sveiby 

(1995, s 159) menar att beroende på hur osäker och ineffektiv informationen är kommer 

det påverka överföringen till kunskap mellan individer. Eftersom det är mottagaren till 

informationen som skapar meningen i den och inte personen som förmedlat informationen. 

Därför menar Sveiby (1995, s 159) att informationen i sig är helt meningslös eftersom det 

budskapet som avsändaren skickar vidare aldrig blir detsamma som den som mottagaren 

skapat i sin egen hjärna.  
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2.2 Introduktionens teoretiska sida 

Lindmark och Önnevik (2011, s 113) beskriver att den viktigaste arbetsprocessen inom 

human resourse management är introduktionen av nyanställda, eftersom en ordentlig 

introduktion leder till att den nyanställde snabbare kommer in i sina arbetsuppgifter, 

känner sig mer välkommen samt att individen lättare känner ett engagemang i 

organisationen. En bra och genomtänkt introduktion ger även den nyanställde bättre 

möjligheter att snabbare sätta sig in i organisationen samt ger hen bättre möjligheter att 

snabbare bli produktiv (Lindmark & Önnevik 2011, s 114). Som en del av den nyanställdes 

introduktionsprocess ska hen få kontinuerlig coachning av sin mentor som ska se över de 

resurser som finns tillgängliga för att hjälpa den nyanställde att bli en produktiv och viktig 

bidragsgivare till organisationen (Caldwell & Peters 2018). En bra introduktionsprocess 

ökar den nyanställdes prestation med 11,3 procent enligt Graybill et al. (2013).  

Granberg (2011, s 462) beskriver introduktionen som lika viktig för den nyanställde som 

för verksamheten. Lindmark och Önnevik (2011, s 113) betonar samtidigt vikten av att den 

nyanställde bör bemötas med respekt, omtanke och stor noggrannhet eftersom personalen 

är en resurs. Det är även viktigt att den nyanställde känner sig uppskattad i organisationen 

och framförallt att det finns en ömsesidig respekt mellan såväl kollegor som chefer 

(Corvellec & Holmberg 2010, s 28). Eftersom likgiltighet och bristande respekt från chefer 

eller medarbetare vid första mötet med den nyanställde är svåra att reparera och 

kompensera i efterhand (Corvellec & Holmberg 2010, s 30).  

Enligt Lindelöw (2016, s 218) bör arbetsgivaren ta hänsyn till att alla individer behöver 

olika mycket detaljstyrning och uppmärksamhet under sin introduktionsprocess. Detta för 

att vissa individer är mer självgående och för dem kan det räcka med ett mer övergripande 

mål med introduktionen eftersom en detaljstyrd introduktion kan upplevas som ett 

övervakande. Medan andra individer behöver den typen av styrning och uppmärksamhet 

för att de ska känna sig välkomna och sedda i den nya organisationen (Lindelöw 2016, s 

218). 

Keisling och Laning (2016) beskriver att fokuset på många introduktionsprocesser, eller 

introduktionsutbildningar, ligger på att acklimatisera den nyanställde till organisationen för 

att på så sätt säkerställa att den nyanställde även blir kvar inom organisationen. Keisling 

och Laning (2016) beskriver ett annat perspektiv till introduktionsprogram, där en mer 

effektiv arbetsgivar- och arbetstagarrelation skapas under introduktionen. Då får den ny-

anställde chansen att visa sina personliga egenskaper, dela med sig av sina intressen och, 

som de beskriver det, sin autentiska, äkta, person. Begreppet autenticitet kan ha diverse 

betydelser, Keisling och Laning (2016) förtydligar begreppet genom att det kan handla om 

att vara sann mot sig själv, att hålla en nära koppling mellan det individen känner och vad 

man faktiskt säger eller gör. Begreppet fångar även upp att individen gör värdebaserade 

val. 
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Enligt Granberg (2011, s 462) råder det ett behov av att organisationens personalresurser är 

välutbildade, motiverade och kompetenta för att verksamheten ska överleva och utvecklas. 

Detta grundar sig i verksamhetens kapacitet att rekrytera och introducera rätt medarbetare 

(Granberg 2011, s 462). Corvellec och Holmberg (2010, s 21 f) menar att introduktionen 

borde ses som en strategi där organisationens mål blir att behålla och attrahera nyckel-

personer, och där den nyanställdes upplevelser av introduktionen kommer att påverka hens 

syn på organisationen för en lång tid. Skulle det brista redan under rekryteringen och intro-

duktionen är risken stor att organisationen hamnar i en nedåtgående spiral där de anställda 

inte trivs, produktionen minskar och personalomsättningen ökar (Granberg 2010, s 462). 

Att anställa nya medarbetare, bemanna och introducera är dyrt för verksamheten (Granberg 

2010, s 462). Caldwell och Peters (2018) beskriver att en dålig introduktionsprocess kan 

leda till lägre tillfredsställelse hos de anställda, högre omsättning, ökade kostnader, lägre 

produktivitet och minskad kundnöjdhet.  

Det gäller också för en organisation att i ett tidigt skede skapa en bra arbetsmiljö eftersom 

det gör att den nyanställde känner sig trygg i sin nya anställning (Lindmark & Önnevik 

2011, s 115). En bra arbetsmiljö är viktigt för att en introduktion ska ses som lyckad, 

eftersom en god arbetsmiljö ökar produktiviteten och kvalitén på arbetsplatsen, menar 

Lindmark och Önnevik (2011, s 115). Corvellec och Holmberg (2010, s 26) betonar även 

dem vikten av en god och positiv stämning på arbetsplatsen som leder till att den 

nyanställde känner sig hemma och avslappnad i organisationen. Bra psykiska, fysiska och 

sociala relationer på arbetsplatsen gör att organisationen får en låg skadefrekvens och 

ohälsa, och bidrar snarare till högre produktivitet och bättre arbetskvalitet enligt Lindmark 

och Önnevik (2011, s 115). 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) reglerar de krav som finns på arbetsgivaren att den 

nyanställde ska genomföra en introduktion. En myndighet som har regeringens och 

riksdagens uppdrag att kontrollera att företag och organisationer följer lagarna gällande 

arbetsmiljö och arbetstider är Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket 2019). I 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1, s 12) 

står det att en arbetsgivare så tidigt som möjligt ska introducera den nyanställde i arbetet, 

särskilt viktigt är det om den nyanställde inte har tidigare erfarenheter av arbetslivet. 

Vidare ska en introduktion ge en uppfattning om den nyanställdes kommande 

arbetsuppgifter och vilket samband dessa har med andras arbetsuppgifter. Den nyanställde 

ska även få en inblick i hur verksamheten fungerar och vilka risker som finns. Under 

introduktionen bör en beskrivning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ske, till exempel 

vem den nyanställde ska vända sig till vid arbetsmiljöfrågor (AFS 2001:1, s 12). 

2.2.1 Introduktionens längd 

Enligt Granberg (2011, s 464) kan introduktionens början ses ur två perspektiv. Antingen 

att introduktionen börjar den dagen när den nyanställde fick reda på att befattningen skulle 

tillsättas. När hen systematiskt började samla information om den nya arbetsplatsen, bland 

annat från annonsen, hos sina bekanta, på företagets hemsida samt vid intervjun. Eller att 
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introduktionen börjar den dagen när avtal om anställning träffats, alternativt den dag när 

anställningen sätter igång, vilket vanligtvis brukar sägas är introduktionens start. Graybill 

et al. (2013) beskriver det istället som att introduktionen börjar när en nyanställd erbjuds 

en tjänst och slutar när arbetstagaren anses vara helt fullärd. 

Enligt Granberg (2011, s 465) kan introduktion pågå under lång tid och ha flera delmål. 

Vidare fortsätter han att beskriva att introduktion är som intensivast i början och som med 

tiden trappas ned och överskrider i en uppföljningsfas som bör ske cirka ett halvår efter 

befattningens början. Lindmark och Önnevik (2011, s 113) menar istället att introduktion 

kan pågå i en dag, flera veckor eller i flera år. Detta kan variera eftersom en organisation 

kan arbeta med en introduktion en längre tid genom mentorskap eller traineeprogram. 

Lindmark och Önnevik (2011, s 114) beskriver att en uppföljning först bör ske dagligen, 

därefter varje vecka och till sist varje månad och att uppföljningen bör vara både muntlig 

och skriftlig för att se hur den nyanställde upplevde sin introduktion. Slutligen beskriver 

Granberg (2011, s 465) att introduktionen vanligtvis glider över i en kompetensutveckling. 

2.3 Introduktionens praktiska sida 

Corvellec och Holmberg (2010, s 15) menar att den nyanställde genomgår en rad 

inträdesriter under introduktionen, från att vara en utomstående till att bli en medarbetare i 

organisationen. Personen ska ha en genomgång av rutiner och sina kommande arbets-

uppgifter, hen ska få träffa sina nya kollegor, få nycklar, eventuellt få tillgång till ett eget 

rum, bli tilldelad ett e-postkonto och andra nödvändiga verktyg som hen behöver för att 

komma igång i sitt nya arbete. Organisationen bör även enligt Lindmark och Önnevik 

(2011, s 114) visa upp och informera om lokalerna inom verksamheten och om den 

nyanställde fått arbete på ny ort kan det även vara en god idé att arbetsgivaren gör en 

guidad tur i det nya samhället. 

Enligt Graybill et al. (2013) är inga introduktionsprocesser identiska. Processerna är 

nämligen skräddarsydda för en organisations unika miljö samt vilken nivå och position hos 

den nyanställde har. Det finns däremot underliggande mål för en introduktion som är 

gemensamma för alla organisationer. Det vill säga att organisationer vill skapa en 

inbjudande och positiv upplevelse för den nyanställde genom hela introduktionsprocessen 

(Graybill et al. 2013). Det övergripande målet för alla introduktionsprocesser är att anpassa 

den nya medarbetaren till viktiga affärsstrategier och kommunicera hur den nyanställde 

kommer att bidra till organisationens övergripande uppdrag och vision (Graybill et al. 

2013).  

Introduktionen kan vara skriftligt utformad t.ex. genom en introduktionspärm, eller i 

muntlig form genom hjälp av en medarbetare eller mentor (Lindmark & Önnevik 2011, s 

114). Den bör innehålla organisationens mål, visioner och strategier, den nyanställdes 

kommande arbetsuppgifter, hens ansvar och befogenheter samt ge den nyanställde 

möjlighet att träffa ledningen, chefer och andra medarbetare och gå igenom organisa-

tionens regler, förordningar och dess normer (Lindmark & Önnevik 2011, s 114). Graybill 



 
 

11 

 

et al. (2013) menar att många av de rutinmässiga uppgifter som finns i en organisation kan 

hanteras elektroniskt via en webbaserad portal, något som den nyanställde får tillgång till 

före sin första arbetsdag. Dessa uppgifter kan bland annat innehålla organisationens 

historia och resultat, ett välkomstmeddelande från verkställande chef, de anställdas 

prognoser, policyer samt rutiner. 

Graybill et al. (2013) tog i sin studie fram idéer hur den nyanställde kan känna sig 

välkommen, avslappnad och uppskattad första dagen på sin nya arbetsplats. Till exempel 

genom att ge en presentpåse, ge den nyanställde en hälsning vid dörren, visa den 

nyanställda bilder och verifiering av webbinformation, ge alla nya medarbetare en 

välkomstceremoni samt förmedla att deras kollegor är glada att få hen som ny 

medarbetare. 

Corvellec och Holmberg (2010, s 16 f) beskriver att ett organisationsschema kan underlätta 

för den nyanställde som snabbt kan få en helhetsbild och en övergripande karta över 

organisationen. Schemat redogör organisationens avdelningar såsom IT-avdelning, 

ekonomiavdelning och produktionsavdelning. Den visar även vem som gör vad och vem 

som rapporterar till vem inom de olika avdelningarna samt visar hur ledningen vill att den 

nyanställde ska se organisationens uppbyggnad och helhet (Corvellec & Holmberg 2010, s 

16 f).  

Det finns flera metoder som kan användas och kombineras för att introduktionen på ett 

smidigt sätt ska nå målen (Granberg 2011, s 464 f). Vidare följer en beskrivning av de tre 

vanligaste metoder som används under introduktionsprocessen. Dessa är: introduktions-

material, mentorskap och introduktionsutbildning (Granberg 2011, s 464 f). 

2.3.1 Introduktionsmaterial 

Många verksamheter har framställt särskilda broschyrer innehållandes information om 

verksamheten, löne- och anställningsvillkor, skyddsverksamhet, viktiga ordningsregler, 

möjligheter till utbildning samt fackliga organisationer (Granberg 2011, s 464 f). Dessa 

finns vanligtvis på organisationens intranät, som den nyanställde många gånger inte har 

tillgång till förrän hens anställning börjar. Broschyrerna delas istället ut när den anställde 

börjar, dock menar Granberg (2011, s 464 f) att denna information borde ges ut innan dess, 

gärna i samband med det bekräftelsebrev personen får när hens ansökan kommit till 

företaget. Detta ser han som ett billigt och effektivt sätt att skapa “goodwill” och menar 

även att det är information som kan utnyttjas exempelvis redan under intervjun. Fördelarna 

med att ha ett speciellt introduktionsmaterial på intranätet är att den nyanställde själv kan 

söka information när hen behöver det, exempelvis hemifrån i lugn och ro och kan då ta till 

sig informationen lättare. Granberg (2011, s 465) efterlyser denna typ av information på 

företags intranät, eftersom det visat sig att information om företag kan finnas på internet 

när man söker på det, och att det i få fall finns ett särskilt material för den nyanställde.   
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Introduktionsmaterialet kan dock aldrig beskriva eller ge den nyanställde upplevelserna av 

verksamhetens mjukare delar såsom företagskulturen, personliga relationer 

eller gruppnormer (Granberg 2011, s 465 f). Detta sker istället i mötet med andra 

människor och det är även där förståelsen för den nyanställdes kommande arbetsuppgifter 

uppstår. Förståelsen hjälper hen att bli kompetent för de uppgifter hen blev anställd att 

utföra eftersom kompetens är knuten till hur en person förstår sina uppgifter och sitt 

sammanhang. Förståelsen styr även hur personen anammar information samt att personen 

handlar utifrån sin förståelse av uppgift och sammanhang. En fråga organisationen bör ta 

ställning till är vilket syfte deras introduktion har för sina nyanställda, om det är att 

förmedla fakta eller skapa möjlighet till förståelse och kompetens för den nyanställde 

(Granberg 2011, s 465 f). En nackdel Granberg (2011, s 466) tar upp angående ett speciellt 

introduktionsmaterial är att desto mer avancerat och kostsamt ett hjälpmedel är, desto 

större risk finns att det inte uppdateras så ofta som det bör göra. 

2.3.2 Mentorskap 

En vanlig metod som många verksamheter använder sig av under introduktionen är ett 

system av mentorer (Granberg 2011, s 466). Enligt Lindmark och Önnevik (2011, s 114) 

bör den nyanställde få gå bredvid en medarbetare, gärna den personen som ska ersättas så 

att det blir en övergångsperiod från den personen. Granberg (2011, s 466) beskriver 

mentorskap som en process där en anställd med längre erfarenhet inom organisationen 

aktivt hjälper en ny kollega i sin utveckling. Genom mentorns erfarenhet kan hen ge råd till 

sin efterföljare hur den kan utveckla sin kompetens, yrkesskicklighet, kunskap och 

erfarenhet för att klättra i sin karriär på ett framgångsrikt sätt. Granberg (2011, s 466) 

nämner mentorns fyra roller: Samtalspartnern som ska fungera som ett bollplank för den 

nyanställde, Kontaktbyggaren som hjälper den nyanställde att förmedla interna och externa 

kontakter, Inspiratören som innebär att inta rollen att inspirera och heja på den nyanställde 

samt Utbildaren som ska generera lärdomar och utmaningar.  

Genom mentorskap kommer den nyanställde att utföra sitt arbete bättre, utvecklas samt 

klättra inom organisationen (Granberg 2011, s 466). Att komma till en ny arbetsplats med 

många nya intryck skapar frågor hos individen. Med hjälp av en mentor kan den 

nyanställde ställa dessa frågor, vilket är betydelsefullt för den nyanställde. Dock är det 

viktigt att det finns gemensam respekt och att interaktionen mellan mentorn och den 

nyanställde fungerar. Granberg (2011, s 466) menar även att mentorskapet gynnar 

organisationen eftersom forskning har visat att en nyanställd med en mentor som stöd 

fortare kommer in i sitt arbete och får en bättre förståelse för organisationen. Detta som i 

sin tur kan leda till en ökad motivation hos den nyanställde och som förbättrar den 

nyanställdes prestationer.   

2.3.3 Introduktionsutbildning 

Den tredje introduktionsmetoden, är den metod som förekommer i form av en ordnad 

utbildning. Detta kan ske antingen i grupp eller individuellt, där utbildningar samman-

kommer till exempel en gång i kvartalet eller andra lämpliga tidsintervall (Granberg 2011, 
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s 467). Innehållet i dessa utbildningar bör vara generellt och tilltala olika typer av 

befattningar. För individen är fördelen med denna metod att organisationen ger tid till att 

sprida en djupare kunskap inom de ämnen som beskrivs i den broschyr som tidigare 

framställdes. Metoden ger möjlighet till att ställa frågor, diskutera och skapa en personlig 

kontakt med de andra nyanställda. Dessutom är denna metod betydligt mer ekonomisk för 

organisationen eftersom de utbildar fler samtidigt. Det är även ett bra tillfälle för de 

fackliga organisationerna att få möjlighet att presentera sin verksamhet (Granberg 2011, s 

467). Den individuella introduktionsutbildningen syftar till att ge den nyanställde kunskap 

om den egna rollen samt om arbetsgruppen (Granberg 2011, s 467). Genom denna 

utbildning uppnår den nyanställde de första delmålen för introduktionen, nämligen 

överföringen av de nya arbetsuppgifterna och de nya medarbetarna. 

Enligt Granberg (2011, s 467) bör en introduktionsplan upprättas som anger de olika 

momenten, med en tydlig tidsplanering för när åtgärderna bör infalla, fördelningen av 

arbetet samt ansvaret. Introduktionsplanen kan delas upp till exempel i följande 

tidsperioder; i anknytning med anställningen, dagarna före första arbetsdagen, första 

arbetsdagen, slutet av första arbetsveckan, slutet på första månaden av anställningen, andra 

till femte anställningsmånaden och till sist den sjätte arbetsmånaden. Ett exempel ur en 

sådan plan är att den beskriver för chefer hur de ska agera efter den första veckan när den 

nyanställde lärt känna sina närmaste kollegor och smält de första intrycken. Då kan det 

vara dags att gå vidare med en rundvandring på avdelningen och möta andra viktiga 

kollegor och chefer (Granberg 2011, s 469). 

Granberg (2011, s 470) menar att många introduktionsprogram har som utgångspunkt och 

mål att lära den nyanställde allt det viktigaste hen behöver kunna för att komma in i sina 

arbetsuppgifter, dock på kort tid och under en begränsad period. Detta beskriver Granberg 

(2011, s 470) vidare som en slags korvstoppning och ger ett förslag på ett introduktions-

program som skulle fungera bättre för den nyanställde. Genom att organisationen börjar 

med en introduktionsföreläsning i grupp på max fyrtiofem minuter innehållandes 

verksamhetens historik, dess produkter eller tjänster, samt dess ekonomi. Karaktären på 

denna föreläsning bör vara mer som ett lugnt samtal med ett fåtal bilder där den 

överordnade skapar en grund att utgå ifrån. Därefter delas de anställda in i grupper om tre 

till fem personer i varje där de får en uppgift att arbeta med resten av arbetsdagen och som 

sedan redovisas nästa morgon. Ett exempel på uppgift kan vara “Hur gör de anställda i 

Projekt Y för att utveckla sin kompetens? Vad menar de med kompetens?” (Granberg 

2011, s 471). Varje anställd som är med i utbildningen får till exempel intern-

telefonkatalogen och ett organisationsschema med namn på nyckelpersoner som de kan 

söka information hos samt informera alla deltagarna var handledare och chefer finns under 

dagen. Redovisningen av detta kan ske på olika sätt, ett exempel är att grupperna i tur och 

ordning redovisar sina uppgifter, där handledarens roll blir att stödja, sammanfatta och 

binda ihop det för gruppen (Granberg 2011, s 471). 
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Den tidigare nämnda introduktionsplanen, som är en sammanfattning av de åtgärder som 

knyter ihop introduktionen, kan ge ett pålitligt intryck över organisationen hos den 

nyanställde. Det gäller dock att verksamheten med aktiva chefer och kollegor i 

arbetsgruppen verkligen engagerar sig i denna plan (Granberg 2011, s 474). Granberg 

(2011, s 474) menar att introduktionen vanligtvis inte fungerar på grund av två orsaker. 

Den ena är att introduktionen som process är mest inriktad mot fakta där det handlar om 

rutiner, blanketter och övriga hjälpmedel, men där det snarare ska handla om anpassning i 

ett nytt sammanhang för den nyanställde. Introduktionsplanen beskriver en process som är 

tidsinriktad, där man stegvis bockar av delmål, något som är väldigt statiskt men som 

vanligtvis inte är lätt. Den andra orsaken till att introduktionen inte fungerar gäller vems 

ansvarsområde introduktionen faller under och vem som bör sköta större delen av 

introduktionen. Enligt Granberg (2011, s 475) är det arbetsgruppen, chefen, medarbetare 

och övriga arbetskamrater, där gärna en av medarbetarna används som en mentor. Bortsett 

från introduktionsutbildningen bör arbetsgruppen ges ansvaret att utarbeta introduktionen, 

eftersom de genom detta förtroende känner att det är deras uppgift att ta hand om de 

nyanställda. Förutsättningarna för en god introduktion ökar även om arbetsgruppen aktivt 

deltagit i anställningsarbetet (Granberg 2011, s 475). 

2.4 Fyra viktiga områden inom en introduktionsprocess  

Keisling och Laning (2016) forskning resulterade i fyra områden inom introduktion som 

sågs som viktiga för deras respondenter. De fyra områdena var: allianser, effektivitet, 

förväntningar och reflektion. Inom det första området, allianser, kunde exempelvis 

frågeställningen vara vem som har påverkan, kunskap och kapacitet till att hjälpa 

nyanställda att tolka det organisatoriska klimatet och på så vis bli fullt integrerad i 

verksamheten. Vissa medarbetare visade sig vara viktiga på grund av deras position, 

medan andra var viktiga på grund av deras kunskap kring lokalerna. 

Effektivitet, det andra viktiga området inom introduktionen, innehöll olika exempel från 

respondenterna (Keisling & Laning 2016). Allt från formulärsrutiner, vilket formulär som 

ska användas vid exempelvis felanmälningar, till mer komplexa områden såsom hur man 

främjar positiva organisationsförändringar. Eftersom allt inom organisationen är nytt och 

okänt för den nyanställde såg respondenterna det som viktigt med hjälp inom detta område 

eftersom individens förkunskaper inte alltid går att implementera på den nya verksam-

heten. 

Det tredje området, förväntningar, var ett område där respondenterna ville få veta 

standarden kring hur nyanställda brukade prestera i det nya arbetet (Keisling & Laning 

2016). För att på så vis få deras egna prestationer bekräftade som bra eller dåliga. Vissa 

respondenter uttryckte även att de ville förstå vilka normer som rådde gällande Work Life 

Balance inom organisationen. 
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Det fjärde och sista området, reflektion, som inte var ett specifikt område som 

respondenterna själva uttryckte, utan snarare var ett tema som genomgående fanns med i 

många av Keislings och Lanings (2016) intervjuer. Denna innebar att introduktion är en 

period när reflektioner om sig själv, sina förmågor, föredragna arbetsstilar samt tid för att 

etablera sin karriärsidentitet pågår med stor intensitet. 

I Keslings och Lanings (2016) forskningsresultat avslutar de med deras fem främsta 

förbättringsförslag till chefer och medarbetare som arbetar med introduktion inom 

organisationer, som kan ge goda möjligheter till nyanställdas organisationsinträde. De fem 

förslagen är följande: att utveckla specifika mål gällande introduktionen i förväg för alla 

anställda, helst för alla kategorier, på alla nivåer, eftersom exempelvis en lärarassistent inte 

behöver samma organisatoriska kunskap som en rekryteringsspecialist. Att fokusera 

introduktionen både på den nyanställdes och organisationens förväntningar och att använda 

de verktyg som är nödvändiga för en lyckad introduktion för den nyanställde samt att 

bygga relationer. Att planera in omfattade interaktioner med kollegor utanför den 

nyanställdes omedelbara arbetsområde och organisationsnivå samt att visa upp så många 

olika aspekter av organisationen som möjligt. Detta hjälper individen att få en helhetsbild 

av organisationen och dess möjligheter inom den. Att vara transparent och uppriktig på den 

nyanställdes frågor om känsliga organisatoriska problemområden. Samt berätta vilka 

styrkor den nyanställde besitter samt skapa möjligheter för dem att vara med i 

högprioriterade projekt. Detta skapar goda relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare 

och kan hjälpa till att bibehålla de kunskaper som den nyanställda besitter (Keslings & 

Lanings 2016). 

2.5 ADKAR-modellen 

ADKAR-modellen är en modell som organisationer kan nyttja när det ska ske en större 

förändring inom organisationen (Hiatt 2006). Den används främst för att se när och hur en 

individ förändras men används även i större grupper. Vid användandet i större grupper 

används den istället som ett stöd för att finna svårigheter vid en förändring. Modellen visar 

att det inte är själva organisationen i sig som förändras utan att det snarare är de anställda 

inom organisationen som det sker en förändring hos (Hiatt 2006). Vidare utvecklar 

Karambelkar och Bhattacharya (2017) hur ADKAR- modellens fem steg kan kopplas till 

när en organisation vill modifiera sin introduktionsprocess. Denna beskrivning har en stor 

betydelse för hur en introduktionsprocess kan utvecklas. 

Hiatt (2006) beskriver ADKAR-modellens fem steg och hur dessa steg kan appliceras på 

en organisation som vill förändra sin introduktionsprocess. De fem stegen i modellen är 

följande: medvetenhet (awareness), medvetenheten om att en förändring inom 

organisationen bör ske, lust (desire) innebär att de anställda inom organisationen deltar och 

stödjer förändringen, kunskap (knowledge), kunskapen om hur de anställda kan förändra 

organisationen, förmåga (ability), betyder att kunna applicera nödvändiga färdigheter och 

beteenden, samt förstärkning (reinforcement) som innebär hur organisationen ska bibehålla 

förändringen. Modellen är skapad genom att ett steg inte kan användas före ett annat steg 
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(Hiatt 2006). Exempelvis kan inte lust komma före medvetenhet eftersom det är 

medvetenheten hos en person som gör att hen har lust att förändras.  

Figur 2 -  Egen illustration av ADKAR-modellen, inspirerad av Hiatt (2006). 

Nedan beskrivs de fem stegen mer utförligt utifrån Karambelkar och Bhattacharya (2017) 

tolkning av modellen. Det första steget som är medvetenhet kopplas till introduktion 

genom att introduktionen handlar om att den nyanställde ska bli medveten om vilken bra 

organisation hen precis börjat på och hur viktig hen är för den nya organisationen 

(Karambelkar & Bhattacharya 2017). Det handlar även om att den nyanställde ska få 

information om organisationens värderingar, organisationskultur, vision och mission. 

Informationen kan även bestå av hur organisationen har utvecklats från starten till vad det 

är idag. En mycket viktig del i denna fas är att den nyanställde får denna viktiga 

information, men att det inte blir för mycket information på en och samma gång. 

(Karambelkar & Bhattacharya 2017; Granberg 2011, s 474 f). 

Andra steget, lust, handlar om att cheferna ska ge stöd i utbildning, visa olika karriärvägar 

inom organisationen, ge den nyanställde tillgång till resurser och visa möjligheter för 

socialisering. Därför bör chefen ge den nyanställde en mentor eller coach så att detta steg 

utnyttjas på bästa möjliga sätt (Karambelkar & Bhattacharya 2017; Graybill et al. 2013). 

Det tredje steget är kunskap, som innebär att organisationen ska ta tillvara på den 

nyanställdes kunskaper om produkter och processer (Karambelkar & Bhattacharya 2017). 

Organisationen bör genom coachning, nätbaserade kurser eller genom formell 

klassrumsutbildning ta del av dessa kunskaper som den nyanställde besitter. Det är viktigt 

att den nyanställde i denna fas får tillräckligt med resurser, tid och möjlighet till 

återkoppling från organisationen (Karambelkar & Bhattacharya 2017). Granberg (2011, s 

470 f) menar att alla människor har olika inlärningssätt vilket är viktigt att organisationen 

tar hänsyn till i detta steg när informationen snarare kan bli korvstoppning än ett lärande 

för den nyanställde. 

Det fjärde steget i ADKAR-modellen är förmåga som Karambelkar och Bhattacharya 

(2017) benämner som kapacitetsbyggnadsfasen. De menar att en nyanställd behöver 

använda sina kunskaper och visa för sina nya medarbetare och chefer att hen kan ta ansvar 

i sitt arbete. I detta steg skapar den nyanställde en relation till de nya medarbetarna och 

börjar även vänja sig vid kulturen på organisationen. 
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Det femte och sista steget är förstärkning som även kan beskrivas som hållbarhets-

byggnadssteget (Karambelkar & Bhattacharya 2017). Belöningar och prestations-

hanteringssystem är saker som kan hjälpa förstärkningen i detta steg enligt Karambelkar 

och Bhattacharya (2017). Granberg (2011, s 471 ff) beskriver objektiva och subjektiva 

handlingsutrymmen som innebär att den nyanställde inom det subjektiva skapar sina egna 

uppfattningar i arbetssysslorna och att den nyanställde i det objektiva får arbetssysslorna 

förklarat för sig. I detta steg börjar den nyanställde att förstå sitt ansvar i arbetet vilket gör 

att det ställs krav på cheferna att de arbetar mot att bibehålla motivationen hos den 

nyanställde. 

Karambelkar och Bhattacharya (2017) menar att om en organisation följer dessa fem steg 

kommer de ha en mycket lyckad introduktionsprocess. Detta kan vara en avgörande roll 

för den nyanställde eftersom introduktionen påverkar den nyanställdes produktivitet, 

effektivitet, trivsel och hur länge den stannar inom organisationen.  

2.6 Vanliga fel under en introduktionsprocess 

Enligt Lindmark och Önnevik (2011, s 113 ff) kastas många nyanställda för fort in i arbetet 

utan varken riktlinjer eller stöd. De utsätts för stora krav på att klara av olika situationer 

och arbetsuppgifter, vilket leder till att introduktionen inte får den plats och fokus som den 

behöver. Den som är nyanställd får i regel inte tydliga instruktioner utan får lära sig själv 

genom att pröva sig fram i sina arbetsuppgifter menar Corvellec och Holmberg (2010, s 

192). De beskriver att det är mycket vanligt att budskapet till den nyanställde snarare blir: 

”Om du ska lära dig jobbet får du lära dig att hantera kaos – det är så vi arbetar!”  

Många organisationer utför introduktionen långt efter att individen har anställts, dock 

menar Lindmark och Önnevik (2011, s 113) att introduktionen borde börja första dagen på 

den nya arbetsplatsen. Organisationen ska framförallt fokusera på att den nyanställde 

känner sig välkommen och att hen får tid och möjlighet att kunna reflektera över sitt nya 

arbete. 

Caldwell och Peters (2018) menar att introduktionsprocessen vanligtvis sker samtidigt som 

den nya arbetstagaren är under enorm stress på grund av att introduktionen ger den 

nyanställde en mängd information som är överväldigande, opraktisk och omöjlig för den 

nyanställde att ta till sig inom en kort period. Felet många organisationer gör är att de 

inkluderar för många komplexa uppgifter vilket gör att informationen blir för svår för den 

nyanställde att smälta och ta in, som i sin tur kan leda till dåligt engagemang hos den 

nyanställde. Caldwell och Peters (2018) menar att många organisationer även satsar på att 

inrätta ett system för ledningsstyrning istället för att skapa engagemang hos de nyanställda, 

vilket leder till att hen inte får möjlighet att utnyttja sina egna färdigheter och förmågor. 

Det viktigaste tillvägagångssättet i introduktionsprocessen är att låta den nyanställde 

utnyttja sina färdigheter och förmågor fullt ut och att det är viktigt att organisationen 

försöker hitta den rätta balansen mellan hens färdigheter och organisationens tillväga-

gångssätt för att få en så framgångsrik introduktion som möjligt (Caldwell & Peters 2018). 
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Corvellec och Holmberg (2010, s 193) betonar vikten av att den övriga arbetsledningen 

också presenteras för den nyanställde. Det visade sig att organisationers nyanställda 

vanligtvis endast känner till de närmast överordnade och sina närmaste kollegor, och att 

hen endast känner till den övriga ledningen genom rykten och enstaka stormöten. Denna 

föreställning som den nyanställde skaffar sig av ledningens agerande menar Corvellec och 

Holmberg (2010, s 193) är avgörande för hur hen kommer se sitt arbete och hur hen 

kommer agera framöver. Därför är det av stor vikt att organisationen även i introduktionen 

nämner information om hela ledningen på organisationen.  
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3. Metod 

 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för hur vi gått tillväga i studien, val av 

forskningsmetod samt vår datainsamling. I kapitlet kommer även ge en förklaring för hur 

materialet har samlats in samt vart det har genomförts. Vidare beskrivs hur intervjuguiden 

framställts och hur intervjuerna gått tillväga. Därefter följer en beskrivning för hur vi har 

genomfört och gjort vårt urval, dessutom hur detta urval medfört några positiva alternativt 

negativa aspekter av våra val samt en förklaring om våra respondenter i studien. Vidare 

kommer vi beskriva vår bearbetning av materialet samt redogöra för vår förståelse och 

studiens tillförlitlighet gällande validitet och reliabilitet. Avslutningsvis kommer en 

beskrivning av våra etiska överväganden att presenteras.   

 

3.1 Val av forskningsmetod 

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för hur internrekryterade inom 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på Karlstads kommun upplever verksam-

hetens introduktionsprocess i förhållande till kunskapsöverföring och socialisering. Vidare 

syftar studien till att genom empiriskt material kopplat till den teoretiska referensramen 

frambringa förslag hur Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på Karlstads 

kommun kan utveckla sin introduktionsprocess. Det studerade området baseras på 

människors upplevelser och på grund av detta valde vi att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod. Patel och Davidsson (2011, s 14) beskriver den kvalitativa forsknings-

metoden där forskaren insamlar mjukdata, i form av intervjuer alternativt observationer. 

Dalen (2008, s 9) menar att det är fördelaktigt att använda sig av en kvalitativ metod när 

syftet i en studie är att få fram människors egna tankar och erfarenheter. Genom 

tillämpningen av en kvalitativ forskningsmetod har det gett oss möjlighet att se nya 

infallsvinklar och komma på idéer på vad som kan studeras vidare inom vårt valda ämne. 

3.2 Datainsamling 

Vi har valt att använda intervjuer som datainsamlingsteknik för att få en förståelse för 

respondenternas upplevelser kring deras introduktionsprocess. Det skapade även möjlighet 

för oss att kunna ställa följdfrågor för att få en djupare och större förståelse för vad de 

verkligen menade. Kylén (2004, s 9) nämner vikten av att kunna ställa varierande 

följdfrågor till respondenten eftersom detta ger forskaren en förståelse för människors 

tankar och att detta kan vara en anledning till att intervjuer bör användas. 

 
Lantz (2013, s 41 f) beskriver att intervjuer kan utformas på olika sätt samt ges i olika 

form. Vidare redogör Lantz för ett sätt att beskriva vilken typ av intervju forskaren använt 

sig av som att “utgå från skillnader i grad av struktur” (Lantz 2013, s 42). En intervju kan 

vara öppen till strukturen, vilket innebär att respondenten får fritt utrymme till att utveckla 

tankar och idéer. En intervju kan även vara helt strukturerad, det innebär att intervjuaren 

ställer förutbestämda frågor i en bestämd ordning och där respondenten får svarsalternativ 

att förhålla sig till. Den mest strukturerade formen av intervju kan liknas vid en muntlig 
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enkät (Lantz 2013, s 42). Strukturen på en intervjuform kan variera och översättas med den 

ordning som råder under en intervju. Vissa intervjuer har en lös ordning, andra har en 

mycket fast ordning. Lantz (2013, s 42) väljer att skilja mellan fyra stycken intervjuformer 

utifrån deras grad av struktur, den helt öppna intervjun, den riktat öppna, den 

halvstrukturerade samt den helt strukturerade intervjun. Den öppna intervjuformen 

beskriver Lantz (2013, s 47) som en intervju som börjar med en vid fråga där forskaren 

vidare följer upp och ställer följdfrågor för att få en fördjupad förståelse av respondentens 

svar. Den riktade öppna intervjuformen belyser en vid fråga med hjälp av frågeområden 

där intervjuaren följer upp de berörda områdena. Inom denna intervjuform får 

respondenten fördjupa sig i det som intervjuaren är intresserad av och där forskaren följer 

upp med ytterligare frågor inom de områdena. En intervju som har sina frågeområden i en 

bestämd ordning och vilkens följdfrågor som sedan följer denna kallas för den 

halvstrukturerade intervjuformen (Lantz 2013, s 47). Denna form består av en kombi-

nation av öppna och fasta svar där respondenten får ge sin syn på det som forskaren tycker 

är intressant samtidigt som forskaren tar del av respondentens uppfattning om 

frågeområdets meningsfullhet. Till sist följer den strukturerade intervjuformen vilken 

innebär att frågorna har en bestämd ordningsföljd och respondenten ger sin uppfattning 

kring det som forskaren tycker är meningsfullt (Lantz 2013, s 47).  

 

Den intervjuform vi har använt oss av i vår undersökning är den riktade öppna intervjun. 

Genom den riktade öppna intervjuformen får intervjuaren en bättre förståelse för 

respondenternas egna upplevelser och tankesätt, menar Bryman (2011, s 413 ff). Inom 

denna intervjuform är det individens upplevelse av ett specifikt fenomens kvaliteter som 

forskaren söker efter (Lantz 2013, s 47). Eftersom vårt syfte med uppsatsen är att få en 

fördjupad förståelse för internrekryterades upplevelser av Karlstads kommuns 

introduktionsprocess samt frambringa förslag hur Gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltningen på Karlstads kommun kan utveckla sin introduktionsprocess, passade den 

riktade öppna intervjuformen vårt syfte. Det specifika fenomenet blir därmed 

introduktionsprocessen inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Eftersom 

forskaren i denna form av intervju utgår ifrån respondentens definitioner och upplevelser 

av fenomenet, kommer följdfrågorna anpassas och intervjuer med olika respondenter 

kommer bli olika eftersom deras definitioner och upplevelser är unika (Lantz 2013, 44 ff). 

Enligt Lantz (2013, s 97) bör den riktade öppna intervjun spelas in för att forskaren under 

bearbetning ska kunna analysera data på detaljnivå och för att inte missa respondenternas 

svar som i vissa fall kan vara osammanhängande. 

  

En gruppintervju skulle kunna vara aktuell som datainsamlingsmetod i vår studie, där 

respondenterna samtalar om ett specifikt ämne, i vårt fall skulle det handlat om 

upplevelserna av deras introduktion. I och med att vi utför studien för en specifik 

förvaltning på Karlstads kommun kunde det varit intressant att höra deras diskussioner om 

introduktion samt om de har någon gemensam åsikt. För vissa individer känns det lättare 

att öppet prata om vissa valda ämnen när de är en del av en grupp, menar Larsen (2009, s 

85 f). De kan komplettera varandras uppfattningar och idéer och på så vis ernå sådant de 

inte tänkt tidigare. Det hade även varit intressant för oss som forskare att få fram om det 
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förekom skillnader mellan respondenternas upplevelser som sedan under bearbetning 

analyserats för att få fram en eller flera slutsatser. Två argument till varför det inte blev 

aktuellt med en gruppintervju i denna studie var för att respondenternas diverse scheman 

hade gjort det till en omöjlig uppgift att få en tid där alla skulle kunna närvarat. Sedan är 

introduktion en process som kan väcka känslor hos individer, allt från individer som inte 

fått en introduktion och som känner sig bortglömd på grund av detta eller annan känslig 

information som kan vara svår att, i den situationen, hållas konfidentiell. 

3.2.1 Intervjuguide  

Att använda oss av en intervjuguide under våra riktade öppna intervjuer gjorde vi för att 

intervjuförfarandet skulle vara enhetligt. Enligt Kvale och Brinkman (2014, s 45) är en 

intervjuguide ett verktyg som intervjuaren kan utnyttja för att inte sväva ut och beröra 

teman som inte hjälper forskaren att besvara studiens problemformulering och fråge-

ställningar. Frågorna i intervjuguiden behöver inte löpa efter varandra i exakt ordning 

under intervjuns gång utan den ger intervjuaren och respondenten en frihet att forma 

intervjun efter det unika samtalet (Bryman 2011, s 415). Lantz (2013, s 70 f) menar dock 

att intervjuguiden bör ses som en riktlinje och ska knyta an till uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt samt uppfylla studiens syfte. Utgångspunkten för vår intervjuguide blev 

därför upplevelsen om introduktionsprocessen, om respondenternas upplevelser av 

uppstarten, tiden innan anställning, första tiden på det nya arbetet och hur introduktionen 

har upplevts. Frågeområdena var även inriktade mot relationer och det sociala på 

arbetsplatsen samt hur introduktionen har följts upp. Intervjuguiden återfinns i bilaga 3.  

3.3 Urval 

I vår studie har vi använt oss av ett strategiskt urval som enligt Trost (2005, s 117 ff)  

innebär att man väljer ut en person som har en teoretisk betydelse för studien samt att 

forskaren måste gå genom andra för att finna personer att intervjua. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningens HR-specialist, som även var vår kontaktperson och 

nyckelperson under arbetets gång, hjälpte oss att få kontakt med nio medarbetare inom 

förvaltningen där samtliga var internrekryterade, något som var ett kriterium från vår sida. 

Att fokusera vår studie kring internrekryterades upplevelser har varit ett stort intresse för 

oss på grund av att vi tror att dessa medarbetare inte får den introduktionsutbildning som 

dem kan tänkas behöva för den nya rollen. Vår kontaktperson gav oss också respondenter 

som är mer insatta i organisationen och som kunde jämföra sin tidigare introduktion med 

den de hade haft nyligen.   

 

Trost (2005, s 119) beskriver en av de negativa effekterna med att använda nyckelpersoner, 

som vi har valt att göra i detta urval, är att den personen kan försöka styra urvalet till att 

passa in bra eller försöka göra studien mer eller mindre intressant. Vi var medvetna om 

denna effekt när vi valde att skriva via Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen men 

genom den nya personuppgiftslagen (GDPR) skapades det ett hinder för oss att själva ta 

kontakt direkt med de anställda och därav var vår nyckelperson tvungen att kontakta dem 

först. Eftersom det skulle kunna betyda att HR-avdelningen hade delat med sig av 
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personalens privata uppgifter utan deras tillåtelse. Därför skrev vi ett brev som hen i sin tur 

skickade ut till de hen visste var internrekryterade samt chefer runt om i förvaltningen.  

 

Ett sådant brev ska enligt Patel och Davidsson (2011, s 75) innehålla information om 

studiens syfte, vem som är ansvarig för studien, samt bestämma när och var intervjun ska 

ske. Därav skrev i brevet vilka vi var, vilket syfte vår studie hade och en förfrågan om 

medverkan. De som sedan var intresserade att delta i studien fick kontakta oss. I detta brev 

framgick det även att det insamlade materialet vi skulle få tillgång till under intervjun 

enbart skulle användas för att nå studiens syfte och att allt material sedan kommer raderas 

efter slutbedömning samt att deltagandet i studien var frivillig. Brevet avslutades med våra 

kontaktuppgifter som bifogades med vår kontaktpersons brev. De respondenter som sedan 

kontaktade oss och  ville delta i studien fick därefter ytterligare ett mejl med information 

om de forskningsetiska kraven vi förhåller oss till samt tre stycken frågor som löd: Hur 

länge den anställde hade arbetat med den nya rollen? Mellan vilka tjänster hen bytt 

mellan? Hur de två kommande veckorna såg ut för respondenten för en eventuell intervju? 

3.3.1 Våra respondenter  

Respondenterna i studien har diverse befattningar, några är chefer andra är medarbetare 

inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på Karlstads kommun. De har olika 

bakgrund, vissa har arbetat inom Karlstads kommun i många år medans andra har en 

kortare bakgrund, men där samtliga på ett eller annat sätt har blivit internrekryterade inom 

förvaltningen. Genom att vi erbjudit alla medverkande i studien full konfidentialitet och att 

de kommer hållas anonyma i studien följer inte en mer utförlig presentation av de som 

medverkat, de kommer därför enbart vara bekanta för oss som författare i denna uppsats. 

3.4 Genomförande  

Det genomfördes riktade öppna intervjuer med våra nio respondenter som vi hade fått 

kontakt med genom vår nyckelperson på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 

För att intervjuerna inte skulle behöva stressas igenom sattes lång tid av för varje intervju, 

vilket Lantz (2013, s 95) beskriver som viktigt vid ett intervjutillfälle. Hon menar att det 

ska finnas tid för funderingar samt tid att stanna upp för respondenten att tänka efter innan 

svar blir sagda eller tid för följdfrågor att ställas. De nio intervjuerna som genomfördes 

varierade i tid, mycket beroende på hur öppen respondenten var och om de hade haft en 

introduktion eller inte. Att de skulle variera i tid var något som vi hade förväntat oss 

eftersom vi skulle möta respondenter ur olika yrkeskategorier och bakgrund. Intervjuerna 

pågick mellan 30 minuter till drygt en timme. 

 

Innan den första intervjun genomfördes testades intervjuguiden genom en pilotintervju för 

att vi skulle bli medvetna om eventuella brister i underlaget. Därefter omformulerades ett 

par frågor som visade sig vara något svårtolkade vid intervjusituation. Detta är något som 

Lantz (2013, s 78) belyser som en viktig infallsvinkel innan den första riktiga intervjun, en 

slags återkoppling på det material som intervjuaren därefter kan förbättra. Lantz (2013, s 

95) lyfter även vikten av att intervjuaren ska vara insatt i uppgiften och känna sig beredd 

innan första intervju för att kunna generera bra förutsättningar för ett givande samtal. 
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Samtliga intervjuer tog plats på respondenternas arbetsplats, främst i deras egna arbetsrum. 

Varje intervju började med en kort upprepning av studiens syfte, att deltagandet var 

frivilligt och att intervjun kunde avbrytas när de ville samt en förfrågan om ljudinspelning 

godkändes av respondenten. Larsen (2009, s 86) beskriver att det kan skapa en behaglig 

öppning av intervjun genom att ställa ett antal bakgrundsfrågor. För att få våra 

respondenter att öppna upp sig och bli bekväma i situationen började vi samtliga intervjuer 

med att ställa ett fåtal frågor där de exempelvis kunde berätta om deras roll idag, hur länge 

de har arbetat för Karlstads kommun samt vad som lockade dem till denna organisation. 

För att säkerställa att respondenten var internrekryterad frågade vi även vad personens 

tidigare roll hade varit.  

 

Bryman (2011, s 419 f) lyfter vikten av att undvika ledande frågor för att inte påverka 

respondentens svar, något som är relevant vid kvalitativa intervjuer. I stället menar 

Rautalinko (2013, s 22 ff) att intervjuaren kan använda sig av enkel uppmuntran för att 

uppmuntra respondenten att fortsätta sin berättelse. Enkel uppmuntran innebär att 

intervjuaren markerar för respondenten att den aktivt lyssnar genom nickningar eller 

genom att säga “jaså”, “mmh”, “jaha”, “ja”, “nej” och så vidare. Detta är ett sätt att få 

respondenterna att känna sig intressanta och lyssnade på och fortsätta berätta sin historia. 

Enkel uppmuntran var något som vi använde oss av i samtliga intervjuer för att 

respondenterna skulle känna att det de berättade var intressant för vår studie. 

 

Vid de fem första intervjuerna kunde tyvärr en av oss inte närvara på grund av sjukdom, 

vilket i samspel med den andra gick att ordna i alla fall. Vid en annan intervju kunde den 

andra inte närvara, vilket även gick bra i denna situation. Vid tre av nio intervjuer har båda 

av oss deltagit och turats om att leda intervjun. Enda skillnaden vi upplevde när båda 

deltog under intervjuerna var att följdfrågorna blev mer naturligt ställda eftersom den ena 

kunde leda intervjun samtidigt som den andra aktivt lyssnade och tog in samtalet och 

därmed kunde känna när en följdfråga behövde ställas. Följdfrågorna påverkades inte när 

vi enskilt höll intervjuer eftersom följdfrågor ställdes, dock inte lika naturligt som när båda 

närvarade. För att kunna avväga vilka följdfrågor som bör ställas är det viktigt att de som 

intervjuar har kunskap om de områden som berörs under intervjuns gång samt kan känna 

av det sociala samspelet (Kvale & Brinkmann 2014, s 180). Vidare menar Kvale och 

Brinkmann (2014, s 170) att det är de fem första minuterna vid intervjutillfället som är 

avgörande för hur samspelet mellan parterna kommer utspelas. Det är därför viktigt att den 

som leder intervjun visar respekt och intresse för respondenten för att hen ska känna sig fri 

att dela med sig av sina upplevelser. 

  

Intervjuerna anpassade vi efter respondenten genom att vi inte gick efter intervjuguidens 

upplägg till punkt och pricka utan ordningen berodde på vad som framkom i svaren från 

respektive respondent. Vid slutet av samtliga intervjuer tillfrågades respondenten om hen 

hade några frågor eller om hen hade något att tillägga som inte framkommit under 

intervjun för att ge hen möjligheten att dela med sig av något som hen upplever som viktig 

information för oss och för studien. 
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3.5 Bearbetning av data 

Av de nio intervjuer som genomfördes transkriberade en av oss sex stycken och den andra 

av oss tre stycken för att få fram ett material att analysera. Transkribering är en process 

som både är arbets- och tidskrävande, därför valde vi att transkribera en intervju direkt 

efter att en intervju utfördes, alternativt dagen därpå. Enligt Patel och Davidsson (2011, s 

121) är det viktigt att transkribera medan intervju fortfarande är färskt i minnet hos 

intervjuaren. Sammanlagt uppgick mängden av det insamlade materialet till 99 stycken 

sidor löpande intervjutext, men eftersom det fanns med en del material som inte var av 

betydelse för studien gjordes en reducering av materialet som slutligen resulterade i 71 

stycken löpande sidor. Detta innebär att den data som inte var relevant för fråge-

ställningarna togs bort (Larsen 2009, s 97 f). Lantz (2013, s 145) beskriver att all data inte 

är väsentlig att ha med för att kunna besvara frågeställningarna. Därefter började vi med att 

läsa igenom det reducerade materialet och valde ut citat från respondenterna samt 

information som var väsentlig för våra frågeställningar och som skulle kunna besvaras. 

Sådan information fick ett eller flera teman, se tabell 1 för exempel. 

  

Corbin och Strauss (2012) argumenterar för att Grounded Theory är en kvalitativ 

forskningsmetod som används för att skapa teorier utifrån insamlat material. Vi har tagit 

inspiration från denna metod i hur materialet kan tolkas och analyseras men vi har inte valt 

att följa detta arbetssätt i sin helhet eftersom denna studie redan har en teoretisk 

utgångspunkt. Några av de viktigaste momenten vid analysen av materialet är att 

strukturera detta för att göra det enklare för oss att arbeta med texten (Corbin & Strauss, 

2012). Detta ska inte gå att likställas med tabeller och statistik som är användbara vid 

kvantitativ metod utan vi kopplade teman från de reducerade transkriberingarna till våra 

frågeställningar för att göra materialet mer analyserbart. 

  

Tabell 1 som visas nedan illustrerar ett exempel på hur vi, med våra frågeställningar i 

bakgrunden, tog ut citat som förmedlade en relevant information och som passade 

frågeställningen. Efterhand skapades fler teman som vi såg genomsyrade materialet. Detta 

gjordes för att få en övergripande syn på vårt insamlade material och det gav oss hjälp att 

se materialet från ett annat synsätt.  

 

Frågeställning Citat Tema 

Vilken betydelse har sociali-

seringen på arbetsplatsen haft i 

introduktionsprocessen för  

internrekryterade? 

“När man rörde sig så ‘den personen 

kan du träffa, och där är den’ och då 

blir man introducerad till nätverket 

mycket fortare.” 

 Socialisering 

 Mentorskap 

Tabell 1: Tematiseringstabell 1 
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Efter en genomgång av våra frågeställningar och med de tillhörande citaten fick vi ut fyra 

stycken stora teman, två stycken med tillhörande underkategoriseringar. Med utgångspunkt 

i dessa teman har vi därefter tagit ut information (se tabell 2) som vi i analysen använder 

oss utav för att besvara syftet och de tillhörande frågeställningarna till studien. I tabell 2 

exemplifierar vi hur vi tagit ut citat från intervjuerna som vi sedan använde oss av när vi 

analyserade vår data kopplat till vår teoretiska referensram. I vår analysdel kommer vi 

bland annat redogöra för respondenternas upplevelser av Gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltningen introduktionsprocess. Till denna huvudrubrik har vi exempelvis kopplat 

samman teman såsom introduktion, ingen introduktion, formell introduktion, värdegrunder 

samt information innan första arbetsdagen för att få en så bra överblick över 

respondenternas upplevelser av introduktionsprocessen som möjligt.  

 

Tema Citat 

Socialisering “Vi sitter ju nära varandra i arbetsrummet där uppe så vi bollar mycket 

med varandra [...] Just att vi har varandra och att vi har kollegor nära och 

det blir inget ensamt på något sätt och man ser fram emot att komma in och 

sätta sig. 

Mentorskap “Ja när det uppstod de konkreta problemen och man inte vet de. Nu hade 

jag mina kollegor men det är väl så tror jag att det skulle vara mer uttalat 

att ‘här har du din mentor du kan gå till honom eller henne med vilka frågor 

du vill, när du vill’ eller hur man nu lägger upp det. Och då är det större 

chans att man gör det.” 

Tabell 2: Tematiseringstabell 2 

3.6 Förförståelse 

Vi har en föreställning om att introduktionen är av stor betydelse för nyanställda men även 

för personer som rekryterats internt inom en organisation. Samtidigt misstänker vi att 

introduktionen för internrekryterade inte är lika prioriterad som vid externrekrytering. 

Detta misstänker vi för att vi har en uppfattning om att en internrekryterad kan ha 

förväntningar från sina chefer eller medarbetare att hen ska inneha kunskaper om 

verksamheten sedan tidigare och därmed inte behöver någon introduktion. Vi tänker oss att 

majoriteten av arbetsgivare idag har tänkt till gällande employer branding, som bland annat 

handlar om att skapa en organisation där anställda känner sig välkomna. Där arbetsgivaren 

presenterar verksamheten, kulturen, deras värderingar och till sist den anställdes arbets-

uppgifter. Denna förförståelse har skapats ur egna erfarenheter men även från vänner och 

bekantas uppfattningar. Detta gav oss ett intresse som ökat, kring introduktion och har 

även genererat till lustkänslor att få ökad förståelse för hur det ser ut i arbetslivet. Under 

vår utbildning har vi fått lära oss den teoretiska delen av en introduktion och vad den 

ideala introduktionen bör innehålla, dess mål samt hur den i praktiken kan utföras. Vi ser 

dock att teorier ofta hänvisar till nyanställda där vår uppfattning har varit att en nyanställd 
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är en person som är helt ny i organisationen, därför vill vi se hur introduktionen upplevts 

av internt rekryterade. Från början hade vi tänkt att undersöka både intern- och 

externrekryterades upplevelser, i samråd med vår handledare kom vi dock fram till att 

studien blir mer intressant och fördjupad om vi avgränsar oss mot en av kategorierna. 

  

Forskare kan endast analysera och göra bedömningar om de har förutfattade meningar eller 

åsikter om det forskningsområde de undersöker (Kvale & Birkmann 2014, s 292). Detta 

gör att vi inte ser våra förutfattade meningar eller förförståelse för detta område som något 

negativt. Däremot har vi strävat efter att ha en distans till vår egen subjektivitet och på så 

sätt strävat efter att vara objektiva när vi träffat respondenter och andra personer som 

medverkat i processen. För att förtydliga, vår egen förförståelse kring ämnet har inte färgat 

vår insamlade data, vår analys eller vårt resultat av studien. Vi har varit öppna till ny 

information och tolkat det som står, svart på vitt. Att arbeta med studien på ett objektivt 

sätt såg vi som självfallet och vi visar även upp en medvetenhet kring hur vår förförståelse 

kan färga studien, något som vi inte strävar mot.  

3.7 Studiens tillförlitlighet 

Den kvalitativa metoden i undersökningen anser vi skapar en djupare förståelse för vårt 

valda område som vi undersöker. De risker som kan uppstå med en kvalitativ studie är 

bland annat den överensstämmelse mellan intervjuaren och respondenten och att denna 

bestäms av hur väl intervjuaren kan spegla och fånga upp respondentens information 

(Lantz 2013, s 138). Detta gör att respondenten måste känna sig förstådd av den som 

intervjuar och att intervjuaren förstår sammanhanget av respondentens tänkande. 

Tillförlitligheten i en studie menar Lantz (2013, s 138) även beror på intervjuarens 

skicklighet att studera det aktuella fenomenet från respondentens synvinkel samt att fånga 

upp hens mening till fenomenet framförallt vid arbetandet av datainsamlingen. Detta är 

något som vi haft i beaktning under arbetets gång när vi lyssnat och transkriberat det som 

respondenten sagt under intervjun. Vi har även haft detta i beaktning när vi förklarat 

frågorna som vi upplevt att respondenten inte förstått eller när respondenten svävat iväg.  

 

Något som vi tagit till oss och dragit nytta av i denna studie är de fördelar som Larsen 

(2009, s 22 ff) menar finns med en kvalitativ studie. Han menar att det bland annat är 

lättare för forskarna att skapa en helhetsförståelse genom datainsamling från intervjuer 

samt att kunna ställa följdfrågor när något är oklart eller när missförstånd sker i den 

intervjuades svar. En annan fördel enligt Larsen (2009, s 22 ff) är validiteten, som är 

lättare att säkerställa i denna typ av undersökning. Detta för att det blir lättare att se 

relevansen på materialet genom att se om det har en tydlig koppling till studiens syfte och 

dess frågeställningar samt intervjufrågorna. Vi är medvetna om att resultat i studien skulle 

kunnat påverkats av att vi båda inte var närvarande på samtliga intervjuer. Vi vill dock 

understryka att när vi båda inte närvarade vid intervjuerna påverkades inte det insamlade 

materialet. Detta eftersom vi anser att vi fick likvärdig information under 

intervjuförfarandena samt att följdfrågor ställdes trots den andres frånvaro. Vi vill även 

poängtera att vi båda tagit del av den andres intervju genom transkriberingen som utförts 

och därmed fått en helhetsbild av samtliga intervjuer.  
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Genom hela vår process har det varit viktigt för oss att ha i beaktning hur vi förhåller oss 

till forskning, teorier och respondenten något som även Larsen (2009, s 15) poängterar som 

viktigt. I arbetets samtliga steg har vi värderat ett objektivt synsätt eftersom detta bidrar till 

resultatets och hela studiens tillförlitlighet. Det är inte alltid enkelt att vara objektiv 

eftersom individer påverkas av till exempel personliga värderingar, tidigare erfarenheter 

och attityder. Detta gäller inte enbart oss utan våra respondenter likaså eftersom graden av 

erfarenhet kring introduktion kan variera hos dem. Förförståelsen hos människor kan till 

viss del ha en inverkan på hur de tar till sig information eller hur de svarar på 

intervjufrågorna. Detta är något vi ur ett forskningsperspektiv har i åtanke, i synnerhet 

under analysen av vår data.  

3.7.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär den tillförlitlighet av en mätning, och bedöms därför utifrån om något 

eller någon har påverkat eller stört respondenten under det tillfälle när mätningen har 

utförts. Om en studie har en hög reliabilitet innebär det att forskaren ska kunna utföra 

samma studie vid ett annat tillfälle med samma respondent men ändå få samma resultat 

(Trost 2005, s 111 f). Patel och Davidson (2011, s 106) menar istället att en likvärdig 

studie kan få ett annat resultat vid ett annat tillfälle med samma respondent. Detta eftersom 

människor kan ändra sitt tankesätt, sin uppfattning eller åsikt samt att respondenten kan ha 

lärt sig något nytt som kan påverka reliabiliteten i studien. 

Utifrån genomförandet av vår studie kan det vara svårt att avgöra om den har hög eller låg 

reliabilitet eftersom vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod där resultatet inte går 

att mäta. Vi har ställt frågeområdena på samma sätt till varje respondent för att inte kunna 

påverka svaren, men där följdfrågorna har varierat beroende på vilka svar respondenterna 

gett oss. 

 

Trost (2005, s 113) menar att validiteten innebär att forskaren ska mäta det som hen avser 

att mäta. Med andra ord innebär det att forskaren ska ställa de intervjufrågor som ska ge 

grund till att mäta det som studien syftar till att mäta. Under en kvalitativ studie ska 

forskaren därför studera vad en respondent menar med ett specifikt uttryck eller hur 

forskaren uppfattar ord eller händelser. Patel och Davidson (2011, s 105 f) beskriver vidare 

att en forskare även behöver se till hela forskningsprocessen för att validiteten i en 

kvalitativ studie ska kunna bedömas. Därav bör forskaren se om den fått tillräckligt med 

material för att kunna göra en trovärdig tolkning av det insamlande materialet i 

undersökningen. 

 

Vi har utfört en pilotintervju på en bekant för att se om hens tolkning av frågorna var 

densamma som vår. Genom responsen som vi sedan fick från pilotintervjun utvecklade vi 

vår intervjuguide för att ha med så enkla, lättförståeliga och raka frågor som möjligt för att 

de inte skulle tolkas på olika sätt. Detta anser vi gjorde att studien mätte det den syftade till 

att mäta.   

 



 
 

28 

 

Bryman (2018, s 74) beskriver att extern validitet är en form av validitet som berör frågan 

om huruvida undersökningens resultat kan generaliseras bortom undersökningens specifika 

forskningsgrupp, som i vårt fall är Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Extern 

validitet rör frågan om resultatet i en fallstudie kan generaliseras till andra sociala miljöer 

och situationer (Bryman 2018, s 466). Bryman (2018, s 98) upplyser om en fråga forskaren 

bör ställa sig som är hur ett enda fall kan vara representativt för andra fall? I vår studie 

innefattar den frågan hur vi kan generalisera nio respondenter över en hel förvaltning eller 

generalisera resultatet på de övriga förvaltningarna på Karlstads kommun? Bryman (2018, 

s 98) menar att detta förstås inte går. Något som även vi är medvetna om inte går och är 

heller inte något som studien syftar till. Det är viktigt att forskaren är medveten om att hen 

inte kan hitta en normgrupp som kan representera en specifik åsikt eller upplevelse, 

oberoende om det handlar om förvaltningar, tidningsredaktioner, bostadsområden eller 

städer. De författare och forskare som tenderar att inrikta sig mot kvalitativa fallstudier 

bortser oftast från den betydelsen en generalisering har (Bryman 2018, s 98).  

3.8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) ger riktlinjer till forskningsprojekt utifrån fyra huvudsakliga 

principer vid etiska överväganden. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfi-

dentialitetskravet samt nyttjandekravet. Principerna är avsedda att vägleda enskilda 

forskare vid planering av projekt. 

 

Informationskravet innebär att respondenterna ska få information om forskarens syfte i 

studien. Det ska framgå att respondentens medverkan i studien är helt frivillig, hur studien 

är utformad samt vad resultatet kommer att redogöras för (Dalen 2008, s 22). Informations-

kravet uppfylldes i vår studie genom att våra respondenter muntligen informerats om 

studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt att de kunde avbryta intervjun när som 

helst. Detta gjordes precis vid intervjuns start vid samtliga nio intervjuer. Respondenterna 

tilldelades även en skriftlig information om deltagandet med en tillhörande beskrivning av 

studien via mejlkontakt.  

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna i studien är medvetna om att deltagandet är 

frivilligt, att respondenten kan avsluta sitt deltagande när hen vill samt att hen inte behöver 

svara på samtliga frågor om hen inte vill det (Dalen 2008, s 21). Samtyckeskravet är 

uppfyllt hos våra respondenter genom att de frivilligt har fått valet att delta och har 

informerats att inget tvång föreligger på deras deltagande. Eftersom respondenterna blivit 

kontaktade av sin överordnade kan en risk finnas att de känner sig skyldiga att delta. 

Utifrån denna risk förtydligade vi därför för samtliga respondenter att deltagande är 

frivilligt. Samtycket förmedlades både skriftligt via mejl och muntligt vid intervjutillfället 

mellan respondent och oss som forskare.  

 

Till konfidentialitetskravet ingår behandling av personliga uppgifter samt att det i 

undersökningar kan framkomma känsliga uppgifter fastän studien inte ämnar samla in 

dessa (Vetenskapsrådet 2017). I vår studie har respondenternas personliga uppgifter 

behandlats med största möjliga konfidentialitet för att obehöriga inte ska komma åt dessa. 
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Kravet har belysts muntligt för våra respondenter under intervjutillfällena och har uppfyllts 

genom att de har avidentifierats i det insamlade materialet. Eftersom vi inte nämner 

respondenternas namn, tjänster, kön eller ålder minskas risken av att en medarbetare eller 

andra inblandade i studien kan dra slutsatser om respondenternas identitet. Vi finner heller 

inte denna information som relevant för vår studie eftersom vi fokuserar på 

respondenternas upplevelser i studien och inte på personen i sig.  

 

Det sista kravet som är nyttjandekravet innebär att samtliga uppgifter som uppstår under 

intervjuerna endast kommer att användas till studiens syfte samt att samtliga uppgifter 

kommer att raderas när studien är avslutad (Patel & Davidson 2011, s 63). Nyttjandekravet 

har uppfyllts genom att det empiriska material som insamlats endast kommer att användas 

för att besvara syftet i vår studie och inte användas till annat arbete eller forskning, något 

som vi informerade våra respondenter om i början vid varje intervjutillfälle.  
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4. Analys & resultat

I följande kapitel presenteras vår analys och resultat av studien, där vi kommer 

analysera det insamlade materialet tillsammans med vår teoretiska referensram. Kapitlet 

kommer vara uppdelat utifrån de teman vi skapat i bearbetningen av materialet och 

som kommer kopplas till våra huvudrubriker. Dispositionen kommer se ut som följande: 

respondenternas upplevelser av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens intro-

duktionsprocess, socialiseringens betydelse på arbetsplatsen samt avslutningsvis olika 

utvecklingsförslag till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens introduktionsprocess 

genom ADKAR-modellens fem steg som tidigare nämnts i kapitel 2.3.4. Svar på våra 

frågeställningar och syfte presenteras i kapitel 5.1. 

 

 

4.1 Respondenternas upplevelser av Gymnasie- och vuxenutbildningens 

introduktionsprocess  

Under våra intervjuer har ett gemensamt perspektiv kunnat identifieras, där respondenterna 

lyfter fram betydelsen av att få en bra, långsiktig och strukturerad introduktion till sitt nya 

arbete oavsett om den nyanställde är intern- eller externrekryterad. Introduktion innebär de 

åtgärder som utförts för att övergången till nya arbetsuppgifter, nya arbetskollegor samt ny 

miljö ska underlätta för den nyanställde (Granberg 2011, s 460). Detta är det som ligger till 

grund för hur vi analyserat gällande respondenternas kunskapsöverföring under 

introduktionsprocessen. Därför kommer vi i analysen utgå från att de som fått en 

kunskapsöverföring och information om sina nya arbetsuppgifter har genomfört en 

introduktionsprocess. De respondenter som däremot inte haft någon information om sina 

nya arbetsuppgifter eller någon slags kunskapsöverföring anser vi därför inte haft någon 

introduktion. Vi vill dock understryka att samtliga respondenter har haft en introduktion 

gällande passerkort, nycklar etcetera, något som vi valt att kalla för formell introduktion, 

samt att de haft introduktion i form av socialisering och välkomnande på den nya 

arbetsplatsen. Detta är något som vi kommer återkomma till senare i kapitlet.   

Enligt Lindelöw (2016, s 218) bör arbetsgivaren under introduktionsprocessen ta hänsyn 

till att alla individer är olika i en introduktion. Detta genom att vissa individer är mer 

självgående och att det kan räcka med ett mer övergripande mål med introduktionen för 

den individen. Eftersom en detaljstyrd introduktion skulle kunna upplevas som ett 

övervakande, medan andra individer istället behöver tydlig styrning och uppmärksamhet 

för att de ska känna sig välkomna och sedda i den nya organisationen Lindelöw (2016, s 

218). Resultatet visar att detta uppfattas olika av våra respondenter vilket vi kommer 

analysera nedan.  

Några respondenter i vår studie uttrycker att de fått en introduktion som internrekryterade. 

Dessa har varit av varierande karaktär, där respondenterna haft en mentor, antingen under 

sin första tid på arbetsplatsen eller innan anställningen startat. Granberg (2011, s 466) 
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beskriver mentorskap som en process där en anställd med längre erfarenhet inom 

organisationen aktivt hjälper en ny kollega i sin utveckling. Genom mentorns erfarenhet 

menar Granberg (2011, s 466) att hen kan ge råd till sin efterföljare hur den nyanställde 

kan utveckla sin kompetens, yrkesskicklighet, kunskap och erfarenhet för att klättra i sin 

karriär på ett framgångsrikt sätt. De mentorer som våra respondenter har fått tagit del av 

har på dessa arbetsplatser visat respondenternas nya arbetsuppgifter och funnits där som 

stöd för dem.  

 

Beroende på tjänstens komplexitet ser vi att introduktionens längd har en varierande 

betydelse. Enligt Granberg (2011, s 465) kan introduktion pågå under lång tid och att den 

är som intensivast i början och trappas med tiden ned. Lindmark och Önnevik (2011, s 

113) menar istället att introduktion kan pågå i en dag, flera veckor alternativt i flera år 

eftersom att en organisation kan arbeta med introduktion en längre tid genom mentorskap 

eller traineeprogram. Introduktionen för en av våra respondenter bestod främst av ett 

mentorskap under en och en halv månad något som hjälpte respondenten att komma in i 

rutinerna på arbetsplatsen. Mentorskapet var något som respondenten uppskattade fastän 

hen uttrycker att introduktionen var för lång och ostrukturerad.  

 

Vårt resultat visar att en annan respondent upplever sin introduktion som mycket bra, dels 

för att hen hade tillgång till en mentor under en tre veckors period, men även för att hen 

fick gå en utbildning under ett års tid. Mentorn visade hen sina kommande arbetsuppgifter, 

presenterade hen för kollegor samt gav respondenten all den information som hen behövde. 

Mentorn fanns även där som ett bollplank som respondenten kunde bolla sina tankar och 

funderingar med. Respondenten förklarar vidare att mentorn i slutet av introduktionen lät 

hen ta större initiativ och fick utföra mer uppgifter på egen hand där mentorn fanns som 

stöd vid eventuella frågor eller funderingar kring arbetsuppgifterna. Såsom Lindmark och 

Önnevik (2011) samt Granberg (2011) beskriver är det vanligt att en introduktionsprocess 

trappas ned under tidens gång och att den kan variera i längd beroende på tjänstens 

komplexitet, vilket vi kan se i de två exemplen ovan. I citatet nedan styrks den goda 

introduktionen som respondenten upplevde. 

 

Den var riktigt bra. Den var alltså vad ska man säga, jag kunde 

inte önska mig mer. Utav dels förvaltningen, att låta mig gå 

bredvid i tre veckor och i från kommunen att ha ett helt års 

utbildning. 

 

Den respondent som haft en mentor under en treveckorsperiod upplevde dock inte 

introduktionen som en planerad introduktion. Hen menar att de istället gick igenom 

arbetsuppgifter som kom upp för dagen där både mentorn visade hur saker skulle gå till 

samt att respondenten praktiskt fick testa på vissa uppgifter på egen hand. Enligt Granberg 

(2011, s 467) bör en introduktionsplan upprättas till varje nyanställds introduktionsprocess 

som anger de olika momenten som ska genomgås, med en tydlig tidsplanering för när 

momenten ska infalla, fördelningen av arbetet och ansvaret. Detta är en av de rekommen-
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dationer vi ger Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen som vi kommer diskutera 

vidare i kapitel 5.1.4.  

 

En respondent uttrycker att hen troligtvis hade fått en introduktion om hen hade varit 

externrekryterad. Hen upplever nämligen att det råder en förväntan om att kunna det mesta 

på förhand som internrekryterad.  

  

Nej det var inte någon sån information, det är sånt jag saknade, 

även om jag tänkte, hade jag varit en helt ny människa för den 

här förvaltningen, för alla personer, då hade jag nog velat haft 

en introduktion på ett annat sätt tror jag [...] men jag tror också 

att när man är gammal i gamet så tar dem så mycket för givet 

och tänker inte att de kanske ska informera om ditten och datten. 

  

Vårt resultat visar att andra respondenter, som av olika anledningar inte haft någon 

kunskapsöverföring i sin introduktionsprocess, även dem upplever att de troligtvis haft en 

introduktion gällande de nya arbetsuppgifterna om de hade varit externt rekryterad. 

Exempelvis uttrycker en av respondenterna att hen inte fått någon introduktion eftersom 

hen hade varit på arbetsplatsen tidigare och kände därför inte ett behov av detta samt att 

hen hade en förståelse för att arbetsplatsen inte såg ett behov av att introducera 

respondenten. Resultatet beskriver även en respondent som inte fått någon introduktion 

utan fick lära sig själv alternativt be om hjälp från chefer och kollegor. Denna person 

upplever dock att hen testades i sin nya roll. Detta menar respondenten kunde ses genom 

att hen i många situationer upplevde test om hen klarade av vissa situationer eller inte, 

vilket citatet nedan beskriver. 

 

Sen är det ju också en kulturell fråga där man får väl tycka att 

det fanns och finns en kulturell fråga att står man pall eller inte 

[...] Att man inte så att säga visar sina svagheter för mycket för 

då blir det jobbigt svagt lite grann. 

  

De övriga respondenterna beskriver att deras arbetsuppgifter varit för komplexa och kunde 

variera kraftigt från dag till dag vilket gör att det inte hade kunnat gå att genomföra någon 

introduktion för dem. Istället fick de fråga om hjälp bland kollegor eller chefer under 

arbetets gång samt diskutera sig fram hur de skulle kunna lösa olika situationer, något de 

upplever fungerade bra.  

4.1.1 Formell introduktion   

Den formella introduktionen upplever de flesta respondenter som förberett när de kom 

första arbetsdagen och gjorde att de kände sig extra välkomna. Några av dem använde till 

exempel sina gamla telefoner och datorer eftersom de arbetat inom kommunen tidigare. 

Detta är något som vi ser som positivt samt något som Corvellec och Holmberg (2010, s 

15) menar att den nyanställde ska få tillgång till men även få en genomgång av de första 

dagarna på den nya arbetsplatsen. Resultatet visar dock att respondenterna upplever att det 

saknades information om hur tekniken fungerade. Exempelvis om det var något speciellt 
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som de behövde tänka på med blippen eller hur telefonen skulle startas och vad för typ av 

inställningar som behövdes. 

  

Vårt resultat visar att samtliga respondenter upplever att de inte fick någon ny information 

om Karlstads kommuns värdegrund men menar samtidigt att de hade kunskap om denna 

sedan tidigare. Respondenterna hade dock önskat en kortare genomgång av den för att 

friska upp minnet. Karambelkar och Bhattacharya (2017) menar att organisationen under 

en introduktion ska ge den nyanställde information om organisationens värderingar, 

organisationskultur, vision och mission. En av respondenterna uttrycker att värdegrunden 

bör diskuteras och informeras som nyanställd samt reflekteras utifrån vilken position 

personen besitter i kommunen. Samtliga respondenter upplever att värdegrunden genom-

syrar Karlstads kommun och att de arbetar genom den 

  

Allt utgår från dem så absolut det gör man. […] Värdegrunden 

är vad värdegrunden är men innehållet och hur man tolkar det 

behöver ju alla på något vis, utifrån vilken position man har, 

reflektera kring. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de som inte haft någon introduktion inte heller 

upplever att de behövde detta av olika anledningar. Men att samtliga ändå fått tillgång till 

allt det praktiska som även kan behövas som internrekryterad. Vi konstaterar också att de 

som haft en introduktion är mycket nöjda med sina, främst för att de har haft tillgång till en 

mentor som visat och stöttat dem under hela introduktionsprocessen. Dock upplever vissa 

respondenter att introduktionen varit ostrukturerad och hade önskat att den var mer 

planerad och genomtänkt. Många respondenter önskar även en kortare genomgång av 

värdegrunden för att få en uppdatering kring den.  

4.1.2 Information innan första dagen 

Det råder stora skillnader bland respondenterna om de fick information angående sin nya 

tjänst och dess arbetsuppgifter innan första dagen. Vissa uttrycker att de inte fick någon 

information alls, andra beskriver att de fick det, medans en del respondenter själva tog 

initiativet för att få den information som de kunde tänkas behöva. För en organisation som 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gäller det att få den anställde intresserad 

och frambringa en vilja att känna till mer om verksamheten. Som vi beskrivit i tidigare 

avsnitt menar Granberg (2011, s 464 f) att det kan vara en god idé för en organisation att 

ge ut viss information om verksamheten innan första arbetsdagen eftersom detta ger den 

nyanställde en stadigare grund att stå på när den första dagen väl anländer. Såsom 

Granberg (2011, s 464 f) beskriver att skicka ut information i samband med ett 

bekräftelsebrev så personen i lugn och ro kan ta till sig informationen. Graybill et al. 

(2013) menar att ett av de övergripande målen med introduktionsprocessen är att 

kommunicera hur den nyanställde kommer bidra till organisationens övergripande uppdrag 

och vision, något som vi anser även kan skickas med i bekräftelsebrevet.  
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Våra respondenter uttrycker att de fick någon slags information innan de började på den 

nya arbetsplatsen. Informationen har varit av varierande karaktär och även till dess 

utformning. En respondent uttrycker att hen fick information om sina kommande 

arbetsuppgifter innan anställningen startade men att hen upplevde att det blev för mycket 

information och att det blev för mycket att ta in på en och samma gång. Granberg (2011, s 

470) beskriver liknande fall som en slags korvstoppning för den nyanställde som ska ta 

emot all information, något som respondenten ovan upplevde. Detta är något vi kommer 

återkomma till i avsnitt 4.4 senare i kapitlet. 

  

Resultatet visar att några av respondenterna hade kontakt med sin nya chef eller 

medarbetare via mejlkonversationer med information innan anställningen började. Ett 

exempel visar på att en respondent själv fick ta initiativ till mejlkontakt medans några 

andra fick mejl skickat till sig istället. Detta resultat visar att denna typ av kontakt 

upplevdes som mycket positiv och att de kände sig mer välkomna och mer inkluderade till 

den nya arbetsplatsen genom dessa mejlkonversationer. Ett citat från våra intervjuer 

beskriver denna känsla.  

  

Det enda som jag också märkte var att chefen började skicka 

mejl till mig innan jag började. Men det var väl också för att jag 

var i organisationen men jag kände mig redan inkluderad innan 

jag började. 

  

Uttrycket ovan visar den positiva effekten av att ge ut och låta nyanställda ta del av 

information redan innan första dagen på arbetsplatsen såsom Granberg (2011, s 464 f) 

beskriver att information kan ges ut innan anställningens början. Detta för att en nyanställd 

lättare ska känna sig som en del av arbetslaget och känna en längtan till att få starta sitt nya 

arbete. Respondenten menar även att denna typ av information och bekräftelse gav en vi-

känsla och att hen kände sig som en del i gänget redan första dagen, något som hen inte 

upplevt på den tidigare arbetsplatsen. En annan respondent menar att hen fick mycket och 

god information innan hens anställning, gällande kommande arbetsuppgifter och hur 

upplägget skulle kunna se ut. Det är något som respondenten uppskattar och som gjorde 

det lättare för hen att komma första dagen till den nya arbetsplatsen. 

  

Håller verksamheten den nyanställde underrättad och informerad kan organisationen ta 

vara på den intresserade och förväntansfulla känsla den nyanställde har. Många av våra 

respondenter beskriver att det funnits en förväntan på dem från arbetsgivarens sida att 

kunna mycket kring de nya arbetsuppgifterna eller verksamheten eftersom de är 

internrekryterade. Därför vågade de inte ställa de “dumma” frågorna för att det förväntades 

att de skulle veta vad de skulle göra samt vad deras roll innebar. Andra respondenter 

uttrycker förväntningar från medarbetarnas sida, att de förväntade sig en chef från dag ett 

eller att de haft många chefer tidigare som kommit och gått och att de nu undrade hur länge 

den här chefen skulle bli kvar. 
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X behandlade mig som nybörjare. Lite Bambi på is men 

personalen dem förväntade sig att de skulle få en chef från dag 

ett. 

I citatet ovan framträder respondentens upplevelser av kollegornas och personalens för-

väntningar på hen i den nya rollen. I följande citat uttrycker sig en internrekryterad om 

förväntningarna från chefens sida. 

Att de ändå tänkte att ‘hen har ju varit med så det är ju inget 

nytt för hen, hen vet hur det här funkar’ Det tror jag lite att dem 

tänkte. 

Att det förekommer förväntningar på de som är nyanställda är något som vi kan förstå att 

det gör. Vi anser dock att oavsett ska samtliga nyanställda känna att de kan ställa de 

“dumma” frågorna för att inte kunskapsöverföringen ska påverkas negativt samt förslagsvis 

att verksamheten i alla lägen ska gå igenom förväntningar samt förhoppningar till den 

nyanställde. Framförallt för att den nyanställde ska förstå sin roll inom verksamheten men 

även förstå sina kommande arbetsuppgifter. Likt Keslings och Lanings (2016) beskriver det 

borde verksamheter fokusera introduktionen både på den nyanställdes och organisationens 

förväntningar samt att de borde använda de verktyg som är nödvändiga för en lyckad 

introduktion för den nyanställde. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de som fått tillgång till information innan sin 

första arbetsdag upplever det som något positivt och att de känner sig mer inkluderade och 

välkomna till den nya arbetsplatsen. Vi kan rekommendera Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen att ge ut information innan första arbetsdagen eftersom 

Granberg (2011, s 464 f) belyser detta som en viktig och inkluderande del av 

introduktionsprocessen samt att de respondenter som inte hade fått det önskar att de fått 

information i ett tidigt stadium.  

4.2 Socialiseringens betydelse på arbetsplatsen 

Respondenterna har tydligt beskrivit att den sociala introduktionen har en betydande roll 

för hur de trivts på den nya arbetsplatsen samt hur de uppfattade sin introduktionsprocess. 

Enligt Lindelöw (2016, s 219–227) ska den sociala introduktionen hjälpa den nyanställde 

in på arbetsplatsen. Den nyanställde ska även bygga relationer med andra medarbetare 

samt utforma en trygghet med nya medarbetare. Första mötet med chefer och nya kollegor 

har en viktig betydelse för hur den nyanställde kommer uppfatta sin nya yrkesroll samt hur 

hen kommer att kunna leverera från start (Lindelöw 2016, s 219–227).  

4.2.1 Välkomnande 

Samtliga respondenter upplever att de blev väl mottagna och kände sig välkomna till sin 

nya arbetsplats oavsett om personen fått en introduktion eller inte. Vi kan se att olika 

arbetsplatser inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har olika välkomst-

ritualer. För några av våra respondenter hölls en välkomst-tillställning där de fick 
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information och en presentation om andra medarbetare men där respondenterna även blev 

presenterade. Detta upplever de som positivt eftersom de exempelvis kunde få en 

presentation av chefer och andra viktiga personer inom verksamheten som de annars inte 

fått. Graybill et al. (2013) fick fram liknande resultat i sin studie som visade hur de 

nyanställda kände sig välkomna, avslappnade samt uppskattade första dagen på sin nya 

arbetsplats. Detta för att de nya kollegorna hälsade på den som var nyanställd samt att det 

hölls välkomst-tillställningar där de nya kollegorna förmedlade att de är glada att få hen 

som ny medarbetare. 

  

Resultatet i vår studie visar att andra respondenter tillsammans med sin chef fick gå en 

presentationsrunda där de presenterades för sina kommande medarbetare, och där de fick 

presentera sig själva och berätta om sin roll inom verksamheten. Respondenterna menar att 

detta utfördes de första dagarna på den nya arbetsplatsen och som gjorde att de fick ett 

positivt intryck av sin nya arbetsplats. En respondent beskriver att under hens introduktion 

gick de extra rundvandringar för att hälsa på nya medarbetare, något som uppskattades av 

respondenten. Hen menade vidare att när de gick igenom de nya lokalerna och de 

kommande arbetsuppgifter passerade de medarbetare som hen även fick presentera sig för. 

Detta hjälpte hen att lättare komma in i gruppen. 

 

‘Den personen kan du träffa och där är den’, då blir man 

introducerad och även introducerad till nätverket mycket fortare 

[...] Jag blev presenterad för så många som möjligt. Vi tog extra 

svängar hit och dit för att träffa folk som jag kanske skulle 

behöva ha kontakt med. 

  

En annan respondent fick ett välkomstmejl skickat till sig innan hen började sin första 

arbetsdag, något som gjorde att hen både kände sig efterlängtad och uppskattad. 

Respondenten beskriver vidare att det är en härlig stämning på arbetsplatsen, hen känner 

en samhörighet med sina kollegor samt att hen trivs bra och är positiv till sin nya 

arbetsplats. Respondenten menar att det kan bero på den lätta stämningen som råder på 

arbetsplatsen och att alla är inkluderade i många beslutsfattanden. Respondenten uttrycker 

också att det sker aktiviteter även utanför arbetet, något som hen också uppskattar att de 

gör eftersom detta leder till en bättre gemenskap och sammanhållning. Här har 

arbetsplatsen lyckats skapa en gemenskap och en samhörighet genom att de nyanställda får 

interagera med sina nya medarbetare och därmed kan viktiga delar från introduktionen 

falla på plats på ett naturligt vis.  I linje med ett av Granbergs (2011, s 460) fyra syften 

med introduktion är att det är viktigt att arbetsgivaren ger ett varmt välkomnande till den 

nyanställde eftersom allt är främmande och nytt för hen. Granberg (2011, s 460) fortsätter 

med att beskriva att det har visat att det leder till att den nyanställde kan utföra sina nya 

arbetsuppgifter på ett snabbare sätt. Nämnvärt är att vår respondent i sitt första möte med 

chefer och medarbetare fått en positiv bild både av de som personer samt av hela 

verksamheten som bidragit till en integration till verksamheten. 
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Utifrån en sammanställning av respondenternas svar kan vi konstatera att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen har en väl utvecklad social introduktion som gör att de 

nyanställda känner sig välkomna samt att de känner stor gemenskap på arbetsplatserna 

trots att den övriga introduktionen i många fall kan kännas ostrukturerad. Våra respon-

denter har en gemensam uppfattning om att den sociala delen är betydande och betonar 

vikten av att den inte får glömmas bort under introduktionen.  

4.2.2 Stöd 

Den sociala kontakten med andra medarbetare skapar en gemenskap och samhörighet på 

arbetsplatsen, trots att många av våra respondenter sitter på egna kontor men som har 

tillgång till gemensamma utrymmen där de kan vistas i. En av respondenterna har ett 

gemensamt kontor med andra medarbetare något som hen upplever som positivt eftersom 

hen kan få stöd av sina medarbetare genom att bolla tankar och funderingar kring själva 

arbetet med dem, samtidigt som hen menar att det skapas en privat relation med 

kollegorna. Citatet styrker den välutvecklade sociala introduktion som identifierats på 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 

  

Vi sitter ju nära varandra i arbetsrummet där uppe så vi bollar 

mycket med varandra såklart, som det alltid blir när man sitter 

sådär […] Just att vi har varandra och att vi har kollegor nära 

och det blir inget ensamt på något sätt. Man ser lite fram emot 

att komma in och sätta sig. 

  

Citatet ovan visar en positiv syn på hur bra socialiseringen kan vara på en arbetsplats och 

de fördelar som finns med att sitta tillsammans på ett gemensamt kontor. Flertalet av 

respondenterna sitter i enskilda kontor, något som de inte upplever som negativt. Vi ser 

dock en skillnad på socialisering hos dem eftersom de socialiserar sig mer i de 

gemensamma utrymmena när de fikar eller äter lunch vilket gör att de inte får det samma 

sociala gemenskap på samma sätt som de som sitter tillsammans på gemensamma kontor.  

 

Graybill et al. (2013) beskriver att stöd är viktigt för den nyanställde för att lyckas i den 

nya organisationen. I vårt resultat kan vi identifiera att stöd från chefer och medarbetare är 

viktigt för den nyanställde och följande citat beskriver respondenternas gemensamma 

upplevelser av stöd.   

  

Det spelar ingen roll vem jag frågar eller så. Så får man hjälp. 

  

I citatet ovan visas en positiv inställning till det stöd som respondenten uttrycker att hen 

har fått på sin arbetsplats. Här har arbetsgivaren lyckats att skapa en trygg arbetsmiljö för 

den nyanställde, vilket kommer hjälpa hen att skapa relationer på arbetsplatsen men även 

att kunna be om hjälp eller diskutera allt från viktiga beslut till de som respondenter 

uttrycker som de ”dumma” frågorna. Enligt Corvellec och Holmberg (2010, s 26) är det 

viktigt med en god och positiv stämning på arbetsplatsen som leder till att den nyanställde 

känner sig bekväm och avslappnad på arbetet. Våra respondenter uttrycker att de känner 
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stöd från sina kollegor på arbetsplatsen. Några av dem som haft en mentor uttrycker det 

stöd den personen gett dem. Vid en fråga om vem respondenten går till när de inte själva 

vet hur de ska gå tillväga i en situation beskriver respondenten att det både är kollegor, de 

kollegor hen sitter nära, men även chefer och stödpersonal som finns inom verksamheten. 

  

Nej inte bara, det är kollegor också. Vi sitter ju nära varandra i 

arbetsrummet där uppe så vi bollar mycket med varandra 

såklart. […] Men sen är det nog mest chefen, eller elevhälsan 

som man bollar lite med. 

  

Vi kan även i detta citat identifiera en trygghet hos den anställde att kunna vända sig både 

uppåt i organisationen för att be om hjälp och stöd men även nedåt bland sina kollegor. De 

flesta respondenter uttrycker att de har känt ett stöd från sin chef eller sina kollegor som de 

kan utnyttja vid behov. Däremot har vi en respondent som önskar mer stöttning från 

ledning och chefer i organisationen. Hen upplever att hen har fått stå själv vid viktiga 

beslut där hen gärna hade haft mer stöttning och menar vidare att det bör läggas mer 

resurser på detta genom hela anställningen och inte bara vid början av den.   

  

Jag tror att man skulle vinna på att lägga lite mer resurser på det 

inte bara på introduktionen utan på stöttningen över huvud taget 

[...] att det också när det blåser att man verkligen kan känna att 

nu får jag stöttning så jag inte står där själv och det känner jag 

att man har fått gjort många gånger.  

  

I citat kan vi identifiera att respondenten känner ett missnöje angående stöttning från sina 

chefer. Genom detta resultat samt Graybill et al. (2013) beskrivelse av att introduktion är 

en process där en ny medarbetare introduceras i en ny organisation och bör ge den 

nyanställde det stöd som behövs för att hen ska lyckas inom organisationen. Vi kan 

konstatera att förvaltningens arbete med stöd är positivt och något som vi rekommenderar 

att de fortsätter med samtidigt som det är en utvecklingsmöjlighet för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen eftersom några av respondenterna upplever ett för vagt stöd 

från chefer och medarbetare. Eftersom Karlstads kommuns värdegrund bland annat lyder 

att de ‘är till för Karlstadsborna’ tycker vi att detta även borde gälla deras anställda i 

samma utsträckning. Att de bör finnas där för dem och ge stöttning i alla situationer men 

framförallt, som respondenten ovan uttrycker sig, när det “blåser”. 

4.2.3 Mentorskap och dess betydelse i internrekryterades introduktionsprocess 

Enligt Granberg (2011, s 466) kommer den nyanställde genom ett mentorskap utföra sitt 

arbete bättre samt utvecklas och klättra inom organisationen. Att komma till en ny 

arbetsplats med många nya intryck kan skapa frågor för den nyanställde men med 

mentorns hjälp kan hen få svar på dessa frågor och funderingar. Granberg (2011, s 466) 

skildrar mentorskapets fyra roller, Samtalspartnern, Kontaktbyggaren, Inspiratören samt 

Utbildaren. I vår studie har vi inkluderat frågor om mentorskap till våra respondenter. Till 
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exempel om de haft en mentor, om de hade velat ha en och vad de önskar för egenskaper 

hos en mentor. 

Resultatet visar att de respondenter som haft tillgång till en mentor under sin introduktion 

upplever det som positivt och givande. Hur länge de hade mentorn varierade men där 

samtliga menar att mentorn var ett viktigt stöd och gjorde att de kände sig tryggare och 

mer avslappnade på sin nya arbetsplats. Mentorn visade våra respondenter sina kommande 

arbetsuppgifter och hur dessa skulle utföras samt hjälpte respondenterna att socialisera sig 

på arbetsplatsen. Detta genom att presentera den nyanställde för sina nya medarbetare och 

få information om vad deras uppgifter inom verksamheten var.  En av respondenterna 

uttrycker sig följande om sitt mentorskap. 

Personen som skulle lämna posten ansträngde sig väldigt 

mycket för att jag skulle få så mycket information som 

möjligt. [...] Under introduktionen hade x en plan med det som 

jag skulle fokusera mer på [...] X tog sig god tid att berätta för 

mig att detta är y och i ditt jobb är y viktig för detta. Till z går 

du när du behöver eller när du kört fast, då kommer z hjälpa 

dig med det.  

I citat ovan identifierar vi en väl genomförd introduktion tillsammans med en mentor, 

både i respondenternas kommande arbetsuppgifter men även att hjälpa respondenten att 

socialisera sig på den nya arbetsplatsen. Vi kopplar denna respondents mentorskap till 

Granbergs (2011, s 460) fyra roller inom mentorskapet som tidigare beskrivits i 

kapitlet.  Den ena rollen som Granberg (2011, s 460) beskriver är Samtalspartnern som ska 

fungera som ett bollplank för den nyanställde något som vi anser att mentorn ovanför 

gjorde genom att hen kunde ställa frågor till sin mentor och praktiskt visade om det 

behövdes. Den andra rollen beskriver Granberg (2011, s 460) som Kontaktbyggaren som 

hjälper den nyanställde att förmedla interna och externa kontakter. Även denna roll anser 

vi att respondentens mentor hade eftersom hen visade respondenten runt på verksamheten 

där de träffade nya medarbetare och gav information om vad dennes uppgift var och hur 

hen kunde stötta respondenten. Den tredje rollen som enligt Granberg (2011, s 460) är 

Inspiratören, innebär att inta rollen att inspirera och heja på den nyanställde samt den 

femte rollen som är Utbildaren som ska generera lärdomar och utmaningar. Dessa två 

roller kan vi även dem koppla till respondentens mentor eftersom mentorn inspirerade 

respondenten i hens kommande arbetsuppgifter genom att visa och ge information om dem 

samt visade respondenten vilka uppgifter som hen främst skulle fokusera på. Mentorn 

släppte även uppgifterna successivt och respondenten kunde därmed själv testa och se 

utmaningarna i dem. Hen kunde sedan fråga mentorn om hjälp eller återkoppling. 

Det insamlade materialet visar även att de respondenter som inte haft tillgång till någon 

mentor ändå ställer sig positiva till mentorskap och vissa uttrycker en önskan om att de 

velat ha den tillgången. De uttrycker bland annat att de velat ha någon att gå till när 

problem uppstod för att kunna få råd och stöttning. 
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Ja när det uppstod de konkreta problemen och man inte vet de. 

Nu hade jag mina kollegor men det är väl så tror jag att det 

skulle vara mer uttalat att ‘här har du din mentor du kan gå till 

honom eller henne med vilka frågor du vill, när du vill’ eller 

hur man nu lägger upp det. Och då är det större chans att man 

gör det. 

Vi identifierar en önskan till en mentor i citatet ovan och att hen gärna ser att det utvecklar 

sig till en rutin under introduktionsprocessen. Vår teoretiska referensram stödjer även detta 

eftersom det visat sig att den nya medarbetaren kan få ett bättre stöd, som Granberg (2011, 

s 460) beskriver att den nyanställde med hjälp av mentorns roller Samtalspartnern och 

Utbildaren, kan få svar på de frågor och funderingar hen har.    

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de respondenter som har haft en mentor är 

positiva till detta och menar att mentorskapet har varit till stor betydelse för dem på den 

nya arbetsplatsen. Därav ser vi Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens 

mentorskap som något positivt och som vi rekommenderar att de aktivt arbetar med. 

Samtidigt som det är en utvecklingsmöjlighet hos förvaltningen eftersom vi ger förslag på 

att de borde arbeta med mentorskap för samtliga nyanställda oavsett vilken position eller 

arbetsplats de byter ifrån.  Detta är något som vi kommer att diskutera i kommande stycke.  

4.3 Utvecklingsförslag till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens 

introduktionsprocess 

Med utgångspunkt från ADKAR-modellen och en sammanfattning av respondenternas 

svar följer i detta avsnitt förslag till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på 

Karlstads kommuns nuvarande introduktionsprocess. Utifrån ADKAR-modellens fem steg 

kan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete idag kopplas samman med hur 

de skulle kunna förbättra sin introduktionsprocess (Karambelkar & Bhattacharya 2017). 

Eftersom modellen är enkel, tydlig och lätt att koppla till förändringar vid en 

introduktionsprocess valde vi den för att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

sedan ska kunna implementera modellen i sin organisation. 

4.3.1 Välkomstmapp   

Utifrån respondenternas svar känner sig de flesta välkomna till den nya arbetsplatsen. 

Något som är en viktig första del för samtliga organisationer att arbeta mot att de nya 

medarbetarna känner att de kommit till en bra arbetsgivare, vilket även kan kopplas till 

ADKAR-modellens första steg, medvetenhet.   

Vidare ska arbetsgivaren utifrån modellens första steg ta ansvar för att den nyanställde får 

ta del av den viktigaste informationen och inte bli överbelastad med för mycket fakta första 

arbetsdagarna (Karambelkar & Bhattacharya 2017). ADKAR-modellens första steg 

kopplar vi till Granbergs (2011, s 470 f) belysning om människors olika inlärningssätt. Det 

är något som är viktigt för en organisation att ta hänsyn till eftersom för mycket 
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information de första dagarna vid en nyanställning kan bli korvstoppning. Resultatet av 

studien visar även att informationen i början av en anställning var för mycket för att kunna 

bearbeta allt. 

  

Jag tror att dem sa allt men jag fick nog bara med mig hälften. 

Så jag fick nog den informationen jag behövde men det var 

väldigt svårt att greppa och se vad som är viktigt att komma 

ihåg. 

  

Likt Wilsons (2008, s 235 ff) och Säljös (2015, s 23) resonemang kring diverse 

inlärningsmetoder kan vi även se att vår respondent belyser en problematik för information 

vid introduktionen. När information kommer i ett för stort omfång blir det svårt att få 

grepp om vad som är viktigt och mindre viktigt att komma ihåg.  

 

Med bakgrund till detta uttrycker många av respondenterna ett önskemål att ta fram en 

fysisk välkomstmapp som innehåller all nödvändig information. Mappen önskas innehålla 

ett organisationsschema för att respondenterna ska få en tydligare bild över organisationens 

delar. I linje med detta önskemål beskriver Corvellec och Holmberg (2010, s 16 f) att ett 

organisationsschema kan underlätta för den nyanställde genom att hen får en helhetsbild 

och en övergripande karta över organisationen Mappen kan också innehålla en karta över 

verksamheten, bakgrundshistoria, personliga inloggningsuppgifter, det personliga 

introduktionsprogrammet samt information om och bilder på de nya medarbetarna i 

arbetslaget. Rutiner, regler, nycklar och verksamhetens värdegrund är annat material som 

önskas vara med i denna mapp. Något som även Karambelkar och Bhattacharya (2017) 

belyser som viktigt och att den nyanställde ska få information om organisationens 

värderingar, organisationskultur, vision och mission. Vissa respondenter har även 

efterfrågat en roll- och arbetsbeskrivning, detta är något som också kan finnas med i den 

personliga välkomstmappen. 

  

Vet inte hur jag ska säga för det låter så torrt och tråkigt men en 

liten mapp, ‘det här hittar du, det här är det här företaget eller 

organisationen, här hittar du intranätet, här hittar du den och 

den informationen’, mer sånt. Som ny så är något av det 

tråkigaste det är ju att behöva springa och fråga någon hela 

tiden. 

  

Med hjälp av mappen kan de nyanställda lättare ta del av den information de behöver, utan 

att det känns överbelastade samt att de kan ta del av den när de vill. Genom att använda 

denna typ av välkomstverktyg skulle Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen lättare 

kunna kontrollera vilken typ av information och kunskap som den nyanställde får ta del av, 

samt skapa en högre trovärdighet i det som förmedlas ut. Genom att inkludera den nya 

medarbetaren med exempelvis en välkomstmapp skapar det en medvetenhet hos personen 

vilket också gör att den nya medarbetaren genomgått det första steget i ADKAR-modellen.  
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4.3.2 Mentorskap & stöd 

ADKAR-modellens andra steg är lust som kan kopplas till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningens introduktionsprocess. Steget innebär att verksamheten 

rekommenderas att ge stöd i utbildning, visa olika karriärvägar inom organisationen samt 

ge den nyanställde tillgång till resurser. Steget innebär också att verksamheten kan visa 

möjligheter till socialisering som vanligtvis sker via ett mentorskap och kan därav vara ett 

förslag att ta i beaktning för förvaltningen (Karambelkar & Bhattacharya 2017; Graybill et 

al. 2013). Resultatet i vår studie visar att de respondenter som haft en mentor anser att det 

är ett bra verktyg för att de ska acklimatisera sig på den nya arbetsplatsen samt att de 

upplever att verksamhet mötte deras ambitioner och motiverade dem i arbetet genom 

mentorskapet. Resultatet visar även att de respondenter som inte haft tillgång till någon 

mentor i sin introduktion, gärna haft tillgång till en om de haft möjlighet. Utifrån detta 

resultat samt det Granberg (2011, s 466) beskriver om att mentorskap gynnar en 

organisation eftersom en nyanställd som har en mentor fortare kommer in i sitt nya arbete, 

har vi som förslag till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att ta del av mentorer 

till samtliga nyanställda.  

  

En respondent började sin intervju med att berätta att hen inte haft varken mentor eller 

någon introduktion, men där vi som intervjuare kunde identifiera att hen haft tillgång till 

detta. När vi ställde frågor om mentorskap och hur respondenten fått information om 

kommande arbetsuppgifter insåg respondenten själv att hen haft en mentor samt genomfört 

en introduktionsprocess. I linje med detta skulle vi därför rekommendera Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen att effektivisera sin introduktionsprocess genom att ge alla 

nya medarbetare, oavsett om de är externt eller internt rekryterad, tillgång till en uttalad 

mentor. Detta är viktigt eftersom en mentor har en stor betydelse med att visa den 

nyanställdes kommande arbetsuppgifter men främst för att hjälpa den nyanställde med den 

sociala introduktionen. Något som förvaltningen dock bör ta i beaktning är att en 

organisation enligt Lindelöw (2016, s 218) ska ta hänsyn till att alla individer behöver 

olika mycket detaljstyrning och uppmärksamhet under sin introduktionsprocess. Detta 

medför att alla nyanställda inte har samma behov av en mentor och det är därför av stor 

vikt att mentorn och den nyanställde interagerar på ett sätt som passar båda parter för att få 

ut det bästa av mentorskapet.  

  

Resultatet visar en gemensam nämnare hos respondenterna som är att en mentors roll är att 

skapa trygghet samt möjlighet för dem att socialisera sig på arbetsplatsen. Vidare beskriver 

respondenterna att en mentor inte behöver finnas för att utveckla dem i sin arbetsroll eller 

bidra till deras karriärer. De menar snarare att en mentor ska finnas där genom att lära dem, 

ge information om den nya arbetsplatsen och dess oskrivna regler, hjälpa dem med den 

sociala introduktionen men viktigaste av allt att finnas där som ett stöd. Det handlar helt 

enkelt om att respondenterna vill ha någon som bryr sig lite extra och som de kan bolla 

sina tankar och idéer med samt en person som lyssnar på dem. Om Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen skulle se betydelsen av mentorskapet anser vi att de snabbt 

skulle möta den nyanställde i ADKAR-modellens andra steg, lust. 
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4.3.3 Intranät & socialisering  

Utifrån vårt resultat kan även steg tre i ADKAR-modellen kopplas till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningens introduktionsprocess. Steg tre som Karambelkar och 

Bhattacharya (2017) benämner som den förtroendebyggande steget som innebär att 

verksamheten ska ta tillvara på den nyanställdes kunskaper. Något som vi tidigare beskrivit 

är att respondenterna vill ta del av fakta och information på ett enkelt sätt genom till 

exempel en välkomstmapp som benämns i ADKAR-modellens första steg. Graybill et al. 

(2013) menar att många av de rutinmässiga uppgifter som finns i en organisation kan 

hanteras elektroniskt via en webbaserad portal, något som den nyanställde får tillgång till 

före sin första arbetsdag. Ett annat förslag till Gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltningens är därför att de kan hitta en balans mellan vilken typ av fakta de vill 

förmedla och vart de vill förmedla den. Utifrån önskemål från våra respondenter skulle 

förvaltningen, förutom välkomstmappen, även kunna använda sig mer av sitt intranät 

Solsidan där respondenterna önskar att funktionen ska vara lättare utformad. 

Respondenterna menar att de vill kunna hitta dokument och information lättare, främst 

genom att förslagsvis göra sökverktyget lättare. Söker respondenterna efter ett specifikt ord 

menar de att de får irrelevant fakta som inte tillhör ämnet som de letar efter och önskar 

därför att sökverktyget utvecklas. Vi rekommenderar att verktygen kan vara mer 

lättnavigerade och mer lättanvända för att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

ska få en effektivitet i det förtroendebyggande steget i introduktionsprocessen som möjligt. 

Nedan följer ett citat som styrker detta resonemang gällande förvaltningens intranät 

Solsidan.  

  

Ja Solsidan, jo men det finns ju jättemycket. Man kan få ut 

blanketter och alla möjligt av alla dess slag men det är ganska 

svår hittat. Man får söka och då kommer det träffar på alla dess 

slag. 

Det fjärde steget i ADKAR-modellen rubricerar Karambelkar och Bhattacharya (2017) 

som kapacitetsbyggnadssteget. Vidare beskriver de att den nyanställde behöver använda 

sina kunskaper för att visa sina nya medarbetare och chefer att hen kan ta ansvar i sitt 

arbete. Inom detta steg skapas relationer mellan den nyanställde och de nya medarbetarna 

samt att hen börjar vänja sig vid kulturen på arbetsplatsen. Flera av respondenterna 

beskriver hur den första tiden upplevdes för dem på den nya arbetsplatsen. Resultatet visar 

att de upplever att de behövde vänja sig vid en ny kultur med oskrivna regler samt att de 

upplever att det sociala kontraktet hade varit svårt att lösa på egen hand utan stödet från 

kollegor, chefer, eller en mentor. 

 

Rundvandring är ju basic, självklart och sen vart jag kan hitta 

policys, riktlinjer och sånt där, men sen hade jag nog velat ha 

information om de oskrivna reglerna för det finns det ju på alla 

arbetsplatser. Till exempel att vi är några personer som varje 

vecka har ansvar för köket, här slänger vi sopor, [...] men jag 

tror främst det sociala kontraktet. 
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Citatet ovan illustrerar en vilja att förstå rutinerna, de oskrivna reglerna samt kulturen på 

den nya arbetsplatsen för att kunna ta sig uppför kapacitetsbyggnadssteget och visa sin 

omgivning och främst sina chefer att hen vill ta ansvar och komma in i gänget. Detta är 

något som vi rekommenderar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att ha i 

beaktning och förbättra vid nya introduktionsprocesser samt vid internrekryteringar.   

4.3.4 Struktur & återkoppling  

Det femte och sista steget i ADKAR-modellen är förstärkning som även kallas för 

hållbarhetsbyggnadssteget (Karambelkar & Bhattacharya 2017). Detta steg är något som 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kan koppla till sin introduktionsprocess 

genom att se introduktionen som ett mer långsiktigt arbete. En bra introduktionsprocess 

skapar motivation hos den nyanställde och gör att hen stannar längre inom verksamheten. 

Vi anser att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen skulle spara resurser om de 

väljer att lägga ner tid och energi på introduktionsprocessen samt se långsiktigt på 

introduktionen eftersom nöjda medarbetare stannar längre inom verksamheten.  

 

Flertalet respondenter lyfter att ett introduktionsprogram är ett bra och viktigt verktyg att 

använda sig av eftersom det ger en känsla av trygghet. Därför rekommenderar vi 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att utforma ett mer strukturerat program för 

sin introduktionsprocess eftersom flera av våra respondenter upplever att introduktionen 

har varit ostrukturerad och inte så välplanerad. Ett introduktionsprogram hade gett våra 

respondenter en bättre förståelse för hur introduktionsveckorna kommer vara uppbyggda, 

vad som förväntas av hen, samt vad hen kommer att lära sig under sin introduktion. 

 

Ett annat förslag till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är att de ska följa upp 

och återkoppla via personliga samtal med de som är nyanställda. Detta är ett önskemål från 

flera av våra respondenter som framförallt önskar en återkoppling om hur den första tiden 

har varit samt vad respondenten och arbetsgivaren behöver ändra eller förbättra. Ett annat 

önskemål från våra respondenter är att de från start vill ha ett samtal med närmaste chef 

där de önskar att denna går igenom förväntningar och förhoppningar på respondenten. 

Genom detta samtal menar våra respondenter att det blir lättare för dem att veta vad de ska 

förhålla sig till samt vad som kommer att förväntas av dem.   

 

Sen är det viktigt att man pratar om de här vad är det som ingår i 

ditt uppdrag så man får det beskrivet för sig. [..] Man bör va 

tydlig från arbetsgivaren vilket sammanhang man ska verka i, 

vad man har för förväntningar på dig och vad du kan räkna med 

att få för stöd. Så man inte hittar på lite sitt egna uppdrag. 
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En annan respondent hade samma upplevelse som respondenten ovan men uttrycker sig 

följande. 

Ja varför inte lite feedback. Ingen frågade ju om ‘hur tyckte du 

att din introduktion eller din första tid har varit här?’ Någon 

form av utvärdering av första tiden, det skulle jag 

rekommendera faktiskt. Det tycker jag vore värdefullt!   

I linje med citaten ovan rekommenderar vi att Gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltningen utför samtal med sina nyanställda gällande återkoppling samt samtal som 

innehåller de förväntningar och förhoppningar förvaltningen har på den nyanställde. 

Eftersom det är ett önskemål från flera av respondenterna, samt för att det är något som 

Granberg (2011, s 465) menar är en viktig del av introduktionsprocessen.  

Modellens fem steg, medvetenhet, lust, förtroendebyggande, kapacitet samt hållbarhet är 

uppbyggd likt en trappa där samtliga steg måste uppfyllas i följdordning för att kunna nå 

resultat. Om en organisation, som Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, arbetar 

med ADKAR-modellens fem steg kan det bidra till en bra start i anställningen för de 

nyanställda samt en god kompetensutveckling för de övriga medarbetarna.  
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5. Sammanfattande diskussion 

 
I följande kapitel ger vi svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Därefter för vi en 

diskussion kring den kunskap vi erhållit under studiens gång samt reflektioner kring vilka 

utvecklingsmöjligheter vi upplever gällande introduktionsprocessen hos Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning 

samt några avslutande ord.  

 

5.1 Slutsatser 

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för hur internrekryterade inom 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på Karlstads kommun upplever verk-

samhetens introduktionsprocess i förhållande till kunskapsöverföring och socialisering. 

Vidare syftar studien till att genom empiriskt material kopplat till den teoretiska referens-

ramen frambringa förslag hur Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på Karlstads 

kommun kan utveckla sin introduktionsprocess. Sammanfattningsvis kan vi utifrån 

resultatet bland annat dra en slutsats om att respondenterna är positiva till förvaltningens 

introduktionsprocess men att det finns vissa delar som kan utvecklas.  

5.1.1 Hur utspelar sig och upplevs kunskapsöverföringen under introduktions-

processen för internrekryterade? 

En slutsats vi har kommit fram till visar hur respondenterna lyfter fram betydelsen av en 

bra, långsiktig och strukturerad introduktion. Kunskapsöverföringen under introduktionen 

har skett genom en mentor som har visat respondenterna deras kommande arbetsuppgifter, 

de har funnits där som stöd för respondenterna samt hjälpt dem med den sociala 

introduktionen. Respondenterna som haft en introduktion är nöjda med att de haft en 

mentor. Vi kan därmed konstatera att mentorskapet vid kunskapsöverföring är en god 

inlärningsmetod vid introduktionsprocessen.  

De respondenter som inte haft någon introduktion menar att kunskapsöverföringen har 

skett genom att de fick fråga om hjälp bland kollegor eller chefer under arbetets gång men 

även diskutera sig fram hur de skulle kunna lösa olika situationer. En slutsats vi kan dra är 

att samtliga kollegor och chefer har varit hjälpsamma i dessa situationer och att de varit till 

god hjälp vid kunskapsöverföringen för respondenterna.  

Utifrån resultatet av studien kan vi dra slutsatsen om att det förekommer förväntningar på 

internrekryterade att besitta kunskaper kring den nya rollen. Genom dessa förväntningar 

byggs inte en trygg omgivning upp utan som det har beskrivits kan det kännas mer utsatt 

att fråga de “dumma” frågorna. Vidare kan vi konstatera att kunskapsöverföringen i 

introduktionsprocessen har påverkats av detta genom att det inte funnits utrymme till 

lärande när förväntningar råder på de internrekryterade, både från ett medarbetarperspektiv 

och ett ledarperspektiv.  
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5.1.2 Vilken betydelse har socialiseringen på arbetsplatsen haft i introduktions-

processen för internrekryterade?  

Utifrån resultatet kan vi dra en slutsats om att den sociala introduktionen har en betydande 

roll för att respondenterna ska känna sig välkomna på den nya arbetsplatsen samt att 

respondenterna själva betonar vikten av att den inte får glömmas bort under 

introduktionen. Samtliga respondenter menar att Gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltningen har en väl utvecklad social introduktion som gör att de känner sig välkomna 

samt att de känner en  gemenskap på arbetsplatserna trots att den övriga introduktionen i 

många fall kan kännas ostrukturerad. Vidare menar de att socialiseringen på arbetsplatsen 

har haft en väsentlig roll för dem eftersom detta bidragit till trygghet, inkludering och 

engagemang.  

5.1.3 Hur kan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen utveckla sin intro-

duktionsprocess utifrån respondenternas upplevelser av introduktionen?  

Med utgångspunkt i vår empiriska datainsamling kan vi dra slutsatser om att det finns flera 

områden inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens introduktionsprocess som 

kan utvecklas. Ett identifierat utvecklingsområde är att förbättra den information som ges 

ut till nyanställda. Att som nyanställd komma till en arbetsplats där det exempelvis råder 

andra rutiner och ett annat arbetssätt rekommenderas därför att förvaltningen använder sig 

av en mapp som tydligt samlar all den information som kan vara bra att ha vetskap om den 

första tiden på nya arbetsplatsen. Mappen kan innehålla alltifrån städschema i fikarummet 

till brandrutiner och inloggningsuppgifter.   

 

En annan slutsats vi konstaterat är att en mer strukturerad introduktion behövs, förslagsvis 

med hjälp av ett introduktionsprogram som Granberg (2011, s 467) beskriver det som. 

Denna bör innehålla en tydlig tidsplanering som är uppdelad i ett antal tidsperioder för när 

åtgärder ska inträffa och bör avslutas med ett samtal mellan chef och medarbetare för att 

höra hur denna har upplevt sin första tid inom organisationen.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kan även utveckla sin användning av sitt 

intranät Solsidan där funktionen kan vara lättare utformad. Detta främst genom att utveckla 

sökverktyget på ett smidigare och enklare sätt. Ett annat förslag är att Solsidan bör vara av 

bättre kvalité, vara mer lättnavigerad samt mer lättanvänd för att medarbetarna ska få en så 

bra kvalitet på det de söker som möjligt. Vilket vi tror kommer göra det lättare för 

nyanställda att finna den information de kan behöva, särskilt i början av sin anställningstid. 

 

Resultatet i studien visar på en positiv syn och upplevelse för de respondenter som har haft 

en mentor eftersom mentorn har varit ett bra verktyg för dem att acklimatisera sig samt 

socialisera sig på arbetsplatsen, men framförallt för att hen har gett stöttning till den 

nyanställda. Stöttning är något som efterfrågats hos respondenterna och därav drar vi en 

slutsats om att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kan utveckla sin 

introduktionsprocess genom att lägga mer resurser på att ge tillgång till ett mentorskap till 

samtliga nyanställda. En rekommendation är även att förvaltningen tydliggör vad den 
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uttalade mentorn har för ansvarsområden samt hur länge denna kommer finnas tillgänglig 

för den nyanställde.  

 

En annan slutsats som konstaterats genom resultatet är att Gymnasie- och vuxen-

utbildningsförvaltningen kan utveckla sin förmåga att följa upp och återkoppla via 

personliga samtal med de som är nyanställda. Samtalen kan innehålla frågor om hur den 

första tiden har varit för den nyanställda samt vad respondenten och arbetsgivaren behöver 

ändra eller förbättra 

5.2 Diskussion 

I vår studie har vi exemplifierat ett intressant område inom forskningen samtidigt som vi 

själva har fått möjlighet att djupare undersöka ett ämne som vi har kunnat koppla till våra 

egna tankar och funderingar. Vår upplevelse av studien är att vi studerat ett ämne som vi 

anser att merparten av organisationer behöver arbeta och utveckla i sin verksamhet. 

Samtidigt har vi skapat en tanke för utveckling till introduktion i de organisationer där det 

finns potential till att förbättra samt stärka en redan befintlig process. I studien 

framkommer det att respondenterna i olika grad är nöjda med den introduktionsprocess de 

utfört samtidigt som samtliga upplever att de har blivit socialt introducerade på ett 

tillräckligt sätt. Det förekommer dock brister i olika delar i introduktionsprocessen vilket 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kan arbeta med och utveckla för att dra 

nytta av i framtiden.  

 

För att en organisation ska lyckas och blomstra i sin introduktionsprocess är individerna 

den viktigaste resursen att förvalta (Lindelöw 2016, s 17 f). Genom att ge samtliga en god 

start i anställningen oavsett om de är internt eller externt rekryterade anser vi att det skapar 

ringar på vattnet som får de nyanställda att bli mer produktiva och engagerade samt hålla 

kvar vid den positiva känslan en nyanställd har vid ett nytt arbete. En organisation som 

visar tydlighet i sina rutiner och riktlinjer anser vi har större chans att skapa trygghet hos 

de anställda. Detta är ett av de utvecklingsområden respondenterna berättade om och som 

finns med under förslagen till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen under avsnitt 

4.3. 

5.2.1 Diskussion angående Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens 

utvecklingsmöjligheter  

Det har förekommit en tydlig variation om hur våra respondenter har upplevt Gymnasie- 

och vuxenutbildningsförvaltningen introduktionsprocess. Det vi tycker är intressant är att 

de som har haft en introduktion är relativt nöjda med den men att den skulle varit ännu 

enklare och bättre om hen haft tillgång till ett introduktionsprogram. Enligt Granberg 

(2011, s 467) bör ett introduktionsprogram upprättas som anger de olika momenten i en 

introduktionsprocess. I linje med detta rekommenderar vi att Gymnasie- och vuxen-

utbildningsförvaltningen använder detta i kommande introduktioner. Dels för att vi i 

studien inte ser att förvaltningen har använt sig av ett sådant program, dels för att det är 

något som skulle göra deras introduktionsprocess bättre eftersom flera av våra 

respondenter nämner att introduktionen har varit ostrukturerad och inte så välplanerad. Ett 
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introduktionsprogram hade gett våra respondenter en bättre förståelse för hur deras 

introduktionsveckor skulle vara uppbyggda, vad som förväntas av dem samt vad de 

kommer att lära sig under sin introduktion. 

Det har varit stort fokus från samtliga respondenter, oavsett om de fått en introduktion 

eller inte, att socialiseringen vid introduktionen är betydelsefull, som får den nyanställde 

att komma in i arbetsgruppen samt får den värdefulla vi-känslan att etableras. Likt 

Caldwell och Peters (2018) resonemang kring mentorskap och hur en sådan tillgång kan 

hjälpa den nyanställde att komma in både i det sociala på arbetsplatsen och i sina nya 

arbetsuppgifter ser vi likheter mellan vår teori och empiri. I vår mening vore det därför 

relevant att förvaltningen, som har som mål att bli en attraktiv arbetsgivare, att satsa 

resurser på stöttningen av sina medarbetare samt att de skapar plats för lärande i sin 

organisation. Detta förslagsvis genom mentorskap vid introduktionsprocessen både för de 

som är internt och externt rekryterade.  

Utifrån en av de avslutande frågorna under våra intervjuer fick samtliga respondenter 

rangordna vad de ansåg vara de tre viktigaste metoderna vid en introduktion. Utifrån vår 

empiriska data framträder en majoritet inom tre områden vilka är; en mer strukturerad och 

tydligare arbetsbeskrivning, en uttalad mentor att vända sig till för att få stöttning, och som 

ska göra att det blir lättare att komma in i verksamheten för den nyanställde både i det 

sociala och i de nya arbetsuppgifterna, en välkomstmapp med praktisk information, rutiner 

och sitt personliga introduktionsprogram. Därför rekommenderar vi att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen tar dessa i beaktning eftersom våra respondenter anser att 

dessa är de viktigaste metoderna att ha med i introduktionsprocessen samt att Granberg 

(2011, s 464 ff) beskriver dessa tre som de metoder som organisationer bör använda sig 

utav i processen. Granberg (2011, s 464 ff) beskriver metoderna som introduktions-

material, mentorskap samt introduktionsutbildning men där samtliga områden beskriver 

liknande områden som respondenterna önskat.  

 

Genom studiens resultat kan vi dra en slutsats om att informationen som förmedlas genom 

en envägskommunikation till exempel genom organisationsschema, den nyanställdes 

kommande arbetsuppgifter samt introduktionsprogram vill respondenterna ha tillgång till i 

en välkomstmapp. Denna önskas för att nyanställda själva ska kunna välja när och var de 

vill ta del av informationen. Vi anser att denna typ av information är bra att ha samlad på 

ett och samma ställe eftersom det blir lättare för de nyanställda att gå tillbaka till och läsa 

igen. En välkomstmapp är inte något specifikt som vi nämner i vår teoridel men Granberg 

(2011, s 464 f) beskriver en slags broschyr som ska innehålla liknande information som 

våra respondenter önskar i en välkomstmapp. I linje med detta anser vi att mappen skulle 

vara till god hjälp för den som är nyanställd samtidigt som det även underlättar för 

arbetsgivaren. Detta för att om den nyanställde får information i välkomstmappen behöver 

inte personen springa till chefer eller medarbetare och fråga om sådant som hen kan hitta i 

mappen. Vi anser att det sparar tid för den som är nyanställd samt för chefer och 

medarbetare och att den nyanställde inte behöver känna sig besvärad över att fråga om 
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information. Denna välkomstmapp anser vi kommer uppskattas hos de nyanställda, men vi 

vill även förmedla att det kan vara bra att ge ut den i en digital version eftersom fysiska 

dokument enkelt kan försvinna. 

 

Den sociala delen av introduktionen har visat sig vara av stor betydelse för respondenterna 

och är något som även stämmer överens med vad Graybill et al. (2013) har beskrivit i sin 

studie. Genom den fick de fram idéer för hur den nyanställde skulle känna sig välkommen 

på den nya arbetsplatsen, bland annat genom en presentpåse, en välkomstceremoni eller att 

förmedla att arbetslaget är glada att få hen som ny medarbetare. Det är något som vi vill ge 

som förslag till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att ge den nyanställde en 

presentpåse eller till och med kanske en blomma första dagen. Eftersom vi tror att de flesta 

skulle känna sig välkomna om det stod en blomma eller en presentpåse på sitt nya kontor 

första dagen när de anländer till sin nya arbetsplats. 

 

5.2.2 Vidare forskning 

För vidare forskning anser vi att det kan vara intressant att göra en kvantitativ studie som 

berör både den offentliga och privata sektorn eftersom det skulle ge en bredare uppfattning 

om vårt studerande ämne. Det kan även vara intressant att se på olika generationer kopplat 

till introduktion för att se om det skiljer sig mellan generationers introduktionsprocess samt 

om eller hur den har förändrats historiskt.  

 

5.2.3 Avslutande ord  

Vår studie har inte kunnat generaliseras på samtliga organisationer eller kommuner 

eftersom organisationerna kan ha olika introduktionsprocesser samt att de upplevs 

varierande beroende på vilken organisation eller kommun den nyanställda arbetar på. 

Däremot anser vi att vår studie ur ett större perspektiv kan väcka tankar och idéer hos 

andra organisationer och kommuner om hur de kan utveckla samt förbättra sina 

introduktionsprocesser. Vi tror att många organisationer idag aktivt arbetar med 

introduktion men att vår studie kan leda till nya perspektiv för verksamheten samt att de 

kan se hur verkligheten inom verksamheten ser ut. Vi anser att det i detta ögonblick finns 

möjlighet för organisationer att reflektera och därmed bli öppna för förändring. Vi anser att 

organisationer som aktivt arbetar med att utveckla sin organisatoriska socialisering samt 

introduktionsprocess skapar större möjligheter för dem att bli mer attraktiva och hållbara 

på arbetsmarknaden.  
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7. Bilagor 

 

Bilaga 1 – Informationsbrev nr 1 

 

Hej! 

Vi är två̊ studenter från personalvetarprogrammet på̊ Karlstads universitet som nu är inne 

på̊ vår sista termin och då även i full gång med att skriva vårt examensarbete i 

arbetsvetenskap. Vårt valda ämne är introduktion.  

 

Syftet med detta arbete är att få en insyn på hur introduktion av internrekryterande upplevs 

inom Karlstads kommun. Vi vill ta reda om hur Karlstad kommun arbetar kring sin 

introduktion, samt även hur den upplevs hos de anställda.  

 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur inom det aktuella ämnet, men har även för 

avsikt att ta hjälp av er genom intervjuer. Därmed vill vi intervjua dig, som har kunskap 

och erfarenheter som är värdefulla för oss i vårt arbete. Intervjun kommer att bestå̊ av x-

antal frågor och vår förhoppning är att en givande diskussion kommer att uppstå̊. Intervjun 

tar mellan 45-60 minuter och vi hoppas att du på̊ något sätt har möjlighet att delta. 

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Detta innebär att deltagandet är frivilligt och anonymt och om du skulle vilja kan du när 

som avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt, vi önskar dock att få spela in intervjuerna där den kommer raderas när 

uppsatsen är bedömd men känns detta inte bekvämt är vi flexibla. Resultatet kommer 

enbart att användas i forskningsändamål. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 

kontaktperson Maria Kullgren på Karlstads Kommun för mer information. 

 

Hoppas vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Matilda Lind* 

Linn Svensson* 

  

Kontaktperson: Maria Kullgren* 

 

*Personlig information har tagits bort.  
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Bilaga 2 - Informationsbrev nr 2 

 

Hej! 

Vad kul att du visat intresse för att delta i vår C-uppsats. Vi uppskattar det jättemycket.  

Vi vill informera dig om att vi förhåller oss till forskningens etiska regler:  

  

Informationskravet - Din medverkan i studien är helt frivillig och Du har möjlighet att 

avbryta medverkan när Du vill.   

 

Samtyckeskravet - Du har själv rätt att bestämma om Du vill medverka i studien.   

 

Konfidentialitet - De uppgifter vi får i samband med intervjun kommer att hanteras med 

full konfidentialitet och försiktighet och obehöriga kommer inte att få ta del av 

uppgifterna. Din medverkan i studien kommer att vara anonym och vid citering kommer 

fiktiva namn att användas.   

 

Nyttjandekravet - Den insamlade informationen kommer enbart att användas till studiens 

ändamål. Efter slutbedömning av uppsatsen kommer ljudfilerna att raderas.   

Vi har några frågor som vi gärna önskar att du ska besvara och mejla tillbaka till oss. 

• Hur länge har du arbetat inom den rollen du har idag?  

• Mellan vilka tjänster har du bytt?  

• Hur ser det ut för dig de kommande två veckorna gällande intervju? 

 

Tack på förhand, trevlig helg! 

 

Mvh,  

Linn Svensson* 

Matilda Lindh* 

 

*Personlig information har tagits bort. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide  

Din medverkan i studien är helt frivillig och du har möjlighet att avbryta intervjun precis 

när du vill. Din medverkan kommer att vara helt anonym och vid citering kommer fiktiva 

namn att användas.  De uppgifter vi får i samband med din intervju kommer enbart att 

användas till studiens ändamål och kommer att hanteras med full konfidentialitet, 

försiktighet och obehöriga kommer inte att kunna ta del av uppgifterna. Förfrågan om 

ljudinspelning ställs. Efter slutbedömning av uppsatsen kommer ljudfiler och all annan 

information att raderas.  

 

Bakgrundsfrågor: 

Beskriv din bakgrund inom Karlstad kommun.  

• Vad lockade dig att söka dig till denna organisation?  

• Hur länge har du jobbat inom Karlstads Kommun? 

• På vilken enhet har du tidigare arbetat på inom kommunen? → Vad var din tidigare 

roll?  

• Vad är din roll idag?  

 

Uppstart: 

Tänk tillbaka på din intervju och perioden innan du började ditt nya arbete.  

• Berätta om två-tre saker som du kommer att tänka på som du lärde dig om ditt då 

kommande arbete och dina kollegor.  

• Hur upplevde du intervjun, och perioden mellan den och tills antagningsbeskedet 

kom. 

• Hur upplevde du antagningsbeskedet?  

• Vad hade du för förväntningar?  

• Vad för typ av information fick du innan du började arbeta?  

 

Första tiden:  

Berätta om din första tid på nya arbetsplatsen.  

• Upplevde du att du fick den information som du behövde? 

• Hur upplevde du din introduktion den första veckan?  

• Var det något du saknade & var det något som var onödigt? 

• Vilken var den generella känslan första veckan på̊ arbetet? Stämde det överens med 

hur du hade förväntat dig att det skulle kännas? 

• Upplevde du en anpassning till arbetsplatsen från din sida eller upplevde du att du 

kunde vara dig själv?  

• Upplevde du att du kommit in och förstår verksamheten? 

• Känner du samhörighet med arbetsgruppen?   

• Upplevelser av introduktionen?  
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Introduktionsprocessen: 

Berätta hur din introduktionsprocess kändes och gick till. 

Nämn de tre viktigaste sakerna från den introduktion som du lärde dig. 

• Fick du någon introduktion när du började på din nya arbetsplats?  

• Hur lång introduktion hade du? → Hade du önskat att den var kortare/längre?  

• Var det någon speciell del under introduktionen som fick mer fokus?  

• Hur var introduktionsutbildningen uppbyggd? (Var introduktionen digital, per-

sonlig från en kollega, eller fick du söka fram information själv?)    

• Hur såg din del ut i introduktionen? 

• Upplevde du att det fanns en förväntning av att du skulle kunna mycket inom 

organisationen i samband med att du bytte roll?  

• Kunde du påverka din introduktion? (På vilket sätt?) (varför/varför inte?) 

 

Relationer: 

Berätta om vilka relationer du skapade under din introduktion?  

• Fick du en relationsrelaterad introduktion (Personlig kontakt med kollegor, chefer 

m.m.)? I så fall, beskriv den.  

• Upplever du att du får/fick stöd från din närmaste chef/kollegor? 

• Under din introduktion, fick du någon presentation av kollegor eller fick du själv ta 

initiativ till kontakt? → När i din introduktion skedde detta?  

• Fick du tilldelat dig en mentor? → Eller var det en relation med en kollega som 

utvecklades till ett mentorskap?  

• Vad tycker du om att ha en mentor eller någon att gå till i början av en anställning?  

• Upplevde du att andra medarbetare och chefer var intresserade av dig?  

• Vad önskar du att din chef eller arbetsgivare hade fått lära sig av dig under första 

delen av din anställningstid?  

 

Värdegrund, Policys & Bakgrundsinformation  

• Fick du någon information om företagets värdegrunder och policys? Om du fick de 

- när fick du informationen om detta?  

• Fick du någon information om bakgrunden av organisationen?  

• Om du fick de - när fick du den? 

• Hjälpte bakgrundsinformationen dig i din introduktion? 

• Känner du att värdegrunden genomsyrar organisationen? 

• Känner du att du kan påverka innehållen av Karlstad kommuns värdegrund/ 

policyer? 
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Uppföljning/Avslutningsdel:  

Berätta din helhetsbild av introduktionen och hur den följdes upp.  

• Fick du en formell introduktion om exempelvis arbetsplatsen, dator, telefon,  

• nycklar, passerkort?  

• På vilka sätt hjälpte din introduktionsprocess dig att komma in i organisationen, få 

kontakt med kollegor och blomstra i dina nya arbetsuppgifter?  

• Var det någonting som du upplevde bra eller dåligt under din introduktion? 

 → Något som saknades/ något som det var för mycket av? För lång/kort? 

• Upplevde du att du fick nytta av din introduktion? 

• Upplevde du att denna introduktion var annorlunda jämfört med andra 

introduktioner du haft? 

• Fick du all den information som du upplevde att du behövde under din 

introduktion? 

• Kan du uppskatta när introduktionen var slut? → Hur märkte du det i så fall?  

• Var har du för förslag på hur introduktionen kan förbättras? 

• Om du får välja fritt, vilka tre saker är viktigast att ha med i en introduktion? 

 

Om intervjupersonen inte haft någon introduktion: 

• Upplevde du att det fanns en förväntning av att du skulle kunna mycket inom 

organisationen i samband med att du bytte roll? 

•  Följdfråga: Tror du att detta kan ha varit en orsak till tror du att du ej fick någon 

introduktion? 

• Hade du önskat en introduktion och i så fall hur hade du önskat att den sett ut? 

• Hur tror du att en introduktion hade kunnat hjälpa dig i dina kommande arbets-

uppgifter? 

• Hade du velat ha en mentor som visade dina kommande arbetsuppgifter?  

Om ja - vad exakt hade du velat att denna skulle visat/lärt dig? 

• Om nej - hade du då velat lära dig själv via dokument eller ett intranät eller hur 

hade du velat få information som du behövde? 

• Hade du önskat att du haft någon specifik person som du vetat att du alltid kunde 

gå till i början av en anställning när frågor uppstod? 

• Fick du en formell introduktion om exempelvis arbetsplatsen, dator, telefon, 

nycklar, passerkort? 

•  Om ja - när fick du detta? Och hur såg informationen ut om dessa saker? Fick du 

hjälp? Eller fick du göra och förstå det själv? 

• Avslutningsvis - Om du får välja helt fritt, vilka tre saker anser du är viktigast att ha 

med i en introduktion? 

 


