
 

  

Personalvetarprogrammet, 180hp 

Examensarbete i sociologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15hp.  

VT 2017  

  

  

  

  

Introduktion för ny anställda 

  

- 
  

En studie   om   timvikarier i  äldreomsorgen s särskilda boenden   

inom Kalix Kommun 
  

  

Mikaela Hjärtström   

  

  

  

  

  

  

  

  
    



 

  

Förord  

Jag vill tacka Kalix kommun och socialförvaltningen för att det förtroendet som de gav mig i 

och med denna utredningsuppgift. Tackar även för den information som de samt 

arbetsgivarenheten har tillhandahållit mig för att underlätta mitt arbete, även kollegorna på 

arbetsgivarenheten förtjänar ett stort tack för deras stöttning och hjälp!  

Till min handledare Leif Stening- Tack för din handledning och ditt engagemang.  

  



 

  

Sammanfattning  

Denna studie är utförd på uppdrag av Kalix kommun och deras socialförvaltning för att 

kartlägga hur introduktionen går till i dagsläget och vad som skulle kunna ändras inom denna 

på de särskilda boendena (SÄBO) inom kommunen. Introduktion är något som sker inom alla 

organisationer, dock mer eller mindre medvetet. I dagens samhälle är just vård och omsorg en 

yrkesgrupp som är i stora behov av personal och i och med detta behövs det snabbt mer 

duktig och kunnig personal inom bland annat SÄBO. På grund av detta är det mycket 

personal som idag arbetar som timvikarie inom kommunen. I och med det är en väl 

fungerande introduktion A och O, för att snabbt kunna täcka upp ett behov på en arbetsplats. 

Eftersom en introduktion ger första intrycket av hur en organisation och arbetsplats fungerar, 

är den denna som ligger till grund för hur personalen kommer in på en arbetsplats och om de 

väljer att stanna kvar eller börja arbeta någon annanstans.   

Under studiens gång framkommer både enhetschefers och timvikariers synpunkter gällande 

vad de anser om introduktionen som den är idag och vad vilka områden de skulle vilja se en 

förbättring inom. De mest framträdande utvecklingsområdena från båda parterna är bristen på 

rutin gällande information, vem som ska ge vilken information och inom vilken tidsram. Det 

sker inte heller något samtal med vikarierna ett tag efter introduktionen för att fånga upp 

eventuella problem och liknande innan en liten sak kan bli väldigt stor. Överlag är vikarierna 

dock positiva till de bemötande som de fått från både chefer och nya kollegor.  
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Inledning/bakgrund  
Enligt Socialstyrelsens Äldrerapport (2016) sker det i Sverige, som i många andra länder, en 

utveckling där befolkningen idag blir allt äldre och äldre. På grund av detta står vi inför en 

utmaning gällande hur vi ska kunna tillgodose de äldres behov av vård och omsorg. I och med 

detta behöver vi även mer personal inom just vård och omsorgsyrket som då inkluderar 

äldreomsorgen och då även inom de särskilda boendena
1
 (hädanefter kallat SÄBO). Det finns 

redan idag stora svårigheter att hitta personal till detta arbete, framför allt personal med rätt 

kompetens (Kommunal, 2016). Detta gör det extra viktigt att ta hand om personalen som 

redan finns om vårdyrket, men även att ta väl hand om de nyanställda, oavsett om det är 

rekryterade till en tillsvidareanställning eller om de ska börja arbeta som vikarie. Taleo (2006) 

menar på att ytterst få, om ens någon, vill som ny komma till en arbetsplats där ingen tar emot 

dig, ingen hälsar och inget är fixat fast än de visste att du skulle komma.  

Enligt bland annat Stensson och Ström (1985) och Taleo (2006) är vikten av en väl 

fungerande introduktion grunden till att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt, trivas på sin 

arbetsplats och känna sig trygg. Att bara hälsa på en ny medarbetare på dennes första dag kan 

räcka långt. Bengtsson (2003) säger samtidigt att ha en strukturerad plan och se till att allt 

praktiskt är klart när den nya kommer, nästan är A och O. Bengtsson (2003) poängterar även 

betydelsen av vikten på kollegors arbetssätt gentemot varandra och att en god relation med 

både chef och kollegor är extremt viktigt för att trivas på sitt arbete. Din arbetsplats är där du 

spenderar en väldigt stor del av dagen och det ska inte kännas som en klump i magen att 

behöva arbeta.  

Enligt Arbetsmiljöverkets förvaltningssamling 2001:1 § 7 är det dessutom arbetsgivarens 

ansvar att introducera en ny medarbetare så fort som möjligt i arbetet. Introduktionen bör 

bland annat ge den nya medarbetaren en uppfattning om sina arbetsuppgifter och hur 

organisationen fungerar. Arbetsgivaren bör enligt riktlinjerna anpassa introduktionen efter 

ålder, erfarenhet, språk och eventuella funktionshinder. Med grund i detta bör arbetsgivarna 

tydligt se vikten av en god och strukturerad introduktion. Att arbeta med människor innebär 

ett stort ansvar och för många som har behov av omvårdnad på sina äldre dagar, är personalen 

inom vården deras dagliga kontakt med en person. Det kan vara dagens höjdpunkt när 

                                                 
1
 Särskilda boenden är äldreboenden med dygnet runt personal som skall finnas till hand för de äldre och deras 

dagliga behov (IVO, 2015) I resterande av studien kommer de särskilda boenden som finns inom kommunen att 

benämnas som SÄBO.   
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exempelvis hemtjänsten kommer förbi alternativt när personal på ett boende pratar om gamla 

minnen och något intresse som den äldre har kvar.   

Denna studie är baserad på ett uppdrag av Kalix Kommun, då kommunen idag inte har någon 

specifik rutin för hur introduktion av nya vikarier skall ske inom socialförvaltningen. Inom 

kommunen finns det en introduktionsplan i deras handbok för cheferna
2
. Detta material är 

något som inte kan användas av enhetscheferna på grund av att de inte matchar hur det 

fungerar inom SÄBO. Sedan är det många enhetschefer som inte känt till att detta material 

finns och var de ska hitta det. Något som också bidragit till att den inte efterföljs är att om vi 

tittar specifikt inom socialförvaltningen och den äldreomsorg som finns, råder det en hög 

personalomsättning bland enhetscheferna. Bara under år 2016 är det över tre enhetschefer som 

valt att byta arbetsplats. Följaktligen blir det extra svårt att få introduktionerna för de olika 

enheterna att gå till på ett konsekvent sätt. Av den anledningen är det skiftande på de olika 

boendena hur mycket information som vikarierna får och hur de ska gå tillväga för att få 

denna. För detta krävs att de chefer som innan har varit ansvariga på ett boende måste 

informera den nya chefen om att denna plan finns. Eftersom det är arbetsgivaren och cheferna 

på de olika enheterna som ska få introduktionerna att fungera, samtidigt som de vill få 

introduktionerna så effektiva och stabila som möjligt. För att detta ska kunna uppfyllas 

behöver det finnas någon form av grund alternativt rutin att kunna vända sig till för stöttning, 

så inget steg glöms bort. Uppdraget i och med denna studie är därför att i förlängningen ge 

förslag till förbättringsområden inom introduktionsrutinen som finns i dagsläget inom Kalix 

Kommun. Den nya medarbetaren ska bli uppmuntrad och intresserad av att fortsätta arbeta för 

kommunen och inom de särskilda boendena, istället för att bli avskräckt och riskera att aldrig 

komma tillbaka.  

Informationen som skall tilldelas till vikarierna utgör en säkerhet för både arbetsgivare och 

den enskilda medarbetaren. Det är dock inte bara arbetsgivaren och arbetstagarna som gynnas 

av en ordentlig introduktion, även brukarna inom Kalix kommuns SÄBO kan gynnas av detta. 

Att ha personal runt om kring sig som är trygg och säker i sina arbetsuppgifter är något som 

efterfrågas av både arbetsgivare men även indirekt gentemot brukarna och deras anhöriga.  

Under arbetets gång har jag kommit i kontakt med några kommuner i mestadels östra 

Norrbotten för att se om de har någon introduktionsplan i dagsläget, hur och om den följs 

samt vem ansvarar för introduktionen inom kommunen. De flesta kommunerna har angett att 

                                                 
2
 Ni kan se denna i bilaga 1, där det redovisas en checklista för hur de olika delarna gällande timvikarier ska 

ansvaras för.  
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introduktion för vikarier mestadels är varje respektive avdelningschef/enhetschefs ansvar. En 

del av kommunerna som exempelvis Piteå kommun har personal på deras bemanningsenhet 

som fungerar lite som rekryterare. Det vill säga; de tar emot ansökningar via öppna 

intresseanmälningar till de olika områdena inom kommunen, för att sedan vara första 

kontakten med den möjliga nya vikarien. Det är denna personal som tar referenser och 

hänvisar personen vidare till någon enhetschef. Sedan är det upp till chefen att ta hand om 

själva introduktionen i deras verksamhet, med introduktionsdagar och liknande. Alla 

kommuner som jag kontaktat har dock en fungerande introduktionsplan och en checklista för 

den som fått en tillsvidareanställning eller för de som ska börja på ett längre vikariat.  

Några av de kommunerna som jag pratat har nämnt att en introduktionsplan gemensamt för 

hela kommunen och för deras timvikarier är något som de saknar, men att det är på gång att 

arbeta fram ett fungerande material. Vikten av en god introduktion för just vikarier är något 

som blivit mer påtaglig under senare tid, då behovet av vikarier är så pass stort. Om ni ser på 

bilaga 6, kan ni se delar av Luleå kommuns checklista som skulle kunna gå att anpassa till just 

timvikarier. Umeå kommun har nämnt att även de använder sig av en checklista, den används 

dock bara till de medarbetarna som blivit anställda tre månader eller längre.  

En tidigare kandidatuppsats genomförd i Luleå Kommun inom detta ämne författad av 

Engström och Karlqvist (2005), beskriver hur Luleå kommun gjorde då och vilken 

introduktionsrutin de hade vid detta tillfälle. Vikten av gott bemötande, rutin, längd på 

introduktion och chefsansvar är några av de delar som de poängterar med både medarbetar-

och chefsperspektiv likväl. Det finns fler kommuner som säkerligen har någon form av rutin, 

som Kalix kommun kan ta nytta ifrån. Om en annan kommun av liknande storlek, har fått en 

rutin att fungera borde även Kalix kommun kunna överföra till sina verksamheter.  Dock är 

det lite forskning som berör just detta specifika område gällande introduktion. 

Denna studie kan även gå att tillämpa till andra kommuner, specifikt de särskilda boendena, 

som använder sig av samma eller liknande system gällande introduktion som vad Kalix 

Kommun gör i dagsläget. Detta på grund av att studien bidrar med en djupare inblick av hur 

introduktion kan se ut och tolkas från olika perspektiv inom en kommun. För att på så sätt 

kunna fånga upp hur det skulle lämpa sig bäst att genomföra en introduktion, inom SÄBO där 

det är stora behov av personal som då även inkluderar timvikarier. 



4  

  

Syfte  

Studiens syfte är att kartlägga hur timvikarier samt enhetschefer inom Kalix kommun anser att 

introduktionen inom Socialförvaltningen och de särskilda boendena fungerar i dagsläget. 

Ambitionen med studien är att den sedan ska komma att användas som hjälp till att forma en 

ny, uppdaterad och effektivare introduktionsplan inom förvaltningen.   

Frågeställningar  

För att uppfylla studiens syfte kommer jag att besvara följande frågeställningar:  

- Hur ser rutinerna ut för introduktionen för en ny timvikarie inom kommunen idag?  

- Vad tycker vikarierna om den introduktion som finns idag på arbetsplatserna inom 

specifikt de SÄBO inom socialförvaltningen?   

- Vad anser enhetscheferna om introduktionen?   

- Hur tycker vikarierna att de blir bemötta i samband med introduktionen på 

arbetsplatserna?  

- Hur går den befintliga rutinen att ändra för att förbättra arbetet gällande 

introduktionen?  
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Teori och tidigare forskning  
I detta kapitel kommer det att redovisas några centrala teorier och tidigare forskning gällande 

introduktion av nyanställda och nyanställda timvikarier. Inledningsvis kommer definitionen 

av introduktion att presenteras, vad en introduktion är, strukturens samt kulturens innebörd.  

Definitionen av introduktion  

Granberg (2011, s.640) definierar introduktion som följande ”Med introduktion menas de 

åtgärder som vidtas för att underlätta övergången till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater 

och ny miljö”. Armstrong (2009, s 603) beskriver i sin tur att en introduktion har fyra olika 

syften:   

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

den nye.  

• Att snabbt grundlägga en positiv inställning till företaget hos den anställde så att han 

eller hon vill stanna.  

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

• Att minska risken för att den anställde snabbt slutar.  

Stensson och Ström (1985) menar att en introduktion på en arbetsplats innebär för en helt ny 

medarbetare att en går igenom alla åtgärder för att få denne att anpassa sig till sin nya 

arbetsplats. Introduktionen bör enligt författarna ha en tydlig struktur och vara anpassad till 

arbetets art. Att den nya medarbetaren får någon form av handledare på arbetsplatsen är till 

stor fördel. Då vet den nya lätt vart hen ska vända sig om frågor, problem eller osäkerhet 

uppstår.  

Mål med en introduktion  

Varför finns det introduktioner inom organisationer? En introduktion är enligt Granberg 

(2011) oftast en början på ett förhoppningsvis långt samarbete mellan den nyanställde och 

arbetsgivaren. På grund av detta bör det vara i arbetsgivarens intresse att ge den nyanställde 

en sådan god start inom organisationen som möjligt, för att denne ska stanna kvar inom 

organisationen. 

Taleo (2006) skriver att en effektiv introduktion för nya medarbetare är en förutsättning för ett 

gott arbete och god arbetsmoral. En perfekt första dag kan vara att alla papper är i ordning, allt 

material finns, nycklar och handledare är redan fixat när medarbetaren kommer. Tyvärr ser 

inte verkligheten ut på det här sättet i dagens samhälle. På grund av detta och faktorer som 

exempelvis: tidspress och budgetbegräsningar, finns det många arbetare inom olika 

organisationer som anser att introduktionen är inkonsekvent och de är överlag missnöjda med 

hur den går till. Antagandet är; om processen för introduktion är väl strukturerad och de 
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berörda parterna har ett samspel med varandra, skulle introduktionen vara smidig och många 

nya medarbetare skulle komma in fortare i organisationen. Detta skulle kunna gynna hela 

organisationen, bidra till både nöjda medarbetare och säkra chefer, vilket är något som inte 

ska underskattas (ibid).  

Stensson och Ström (1985) anser att ett av de grundläggande kraven när en ny medarbetare 

kommer till arbetsplatsen är att hälsa personen välkommen, det är steg ett. Att chefen sedan 

ska presentera de delar som innefattar personens arbete och hur samt när dennes 

arbetsuppgifter ska genomföras. De hävdar på att det är viktigt att den nya medarbetaren bör 

få börja med mindre saker för att sedan gradvis kunna arbeta sig uppåt. På så sätt blir inte 

arbetet lika skrämmande i början och chansen för att den nya känner sig motiverad och 

behövd ökar. När personen känner sig säkrare ökar även arbetsuppgifterna succesivt och hen 

kan möta fler utmaningar och succesivt få mer komplexa arbetsuppgifter.   

Klein, Polin och Sutton (2015) skriver i sin studie att organisationer använder sig av olika 

introduktionsprogram så kallade onboardingprogram för att både minska risken för onödig 

stress och för att minska osäkerhet hos den nya medarbetaren. Detta används även för att 

hjälpa dem att förstå arbetet och arbetsmiljön samt för att kunna ge den nya all nödvändig 

information. Detta för att de ska kunna bli en sådan god och effektiv medarbetare som möjligt 

i deras roll inom organisationen   

Klein, Polin och Sutton (2015) trycker i sin studie även på att en introduktion sker redan när 

en medarbetare kommer in i organisationen, medan socialisering är en kontinuerlig process 

som är genomgående under en persons karriär inom en organisation. Detta visar på att 

socialisering är en viktig del i arbetslivet då det är något som är ständigt återkommande 

oavsett hur många år en person har jobbat inom en organisation. Bengtsson (2003) skriver att 

en god kommunikation och relation mellan arbetskollegor och chefer är en viktig del för att 

trivas på arbetsplatsen. Då en person spenderar en stor del av sin tid på sin arbetsplats är det 

extra viktigt att trivas på sitt arbete. Detta skulle kunna motverka sjukfrånvaro och öka 

prestationsförmågan bland exempelvis vikarierna (ibid).    

Granberg (2011) menar att den anställdes introduktion, oavsett befattning, är lika viktig för 

den enskilde som för företaget. Om en introduktion inte sker på rätt sätt är chansen att den 

nyrekryterade slutar efter en kort tid på företaget, då personen inte känner sig säker på sina 

arbetsuppgifter och inte heller ordentligt omhändertagen och därigenom inte känner sig viktig 

för företaget eller organisationen. Detta skulle skapa en merkostnad för företaget då de lagt 

ner resurser på en introduktion som de inte har någon användning för i efterhand.  
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Då en introduktion är till för att underlätta för en ny arbetstagare inom organisationen är det 

viktigt att tänka på vad arbetsgivare kan göra för att hjälpa sin nya medarbetare. Den 

nyanställde får inte bara en ny arbetsplats, denne får även nya arbetsuppgifter, nya kollegor 

och en ny arbetsmiljö samt att hen måste hitta sin plats inom organisationen och 

arbetsgrupperna. Denna måste även Lära sig vilka rutiner samt direkta och indirekta regler 

som gäller på arbetsplatsen, för att komma in i arbetsgruppen.  

Metoder för introduktionen består av olika delmål och den tar ofta lång tid att genomföra 

ordentligt. Tre av de vanligaste metoderna som bör finnas vid en introduktion skriver 

Granberg (2011) består av: Introduktionsmaterial i form av exempelvis broschyrer eller en 

länk på intranätet för den nyanställde där hen kan hitta introduktionsmaterial lätt. Fadder och 

mentorskap, vilket innebär en erfaren och respekterad person inom arbetsgruppen där den nya 

ska börja, för att hjälpa den nya att komma in i arbetet och gruppen på arbetsplatsen. Den sista 

av de vanligaste metoderna är en så kallad Introduktionsutbildning som är någon form av 

utbildning som den nya får genomgå i början av sin anställning. Denna utbildning kan ske 

antingen gruppvis eller individuellt. Den kan innefatta systemgenomgångar och andra 

arbetsplatsspecifika frågor.   

Vikten av en introduktionsplan  

Granberg skriver följande ”Alla de åtgärder som tillsammans utgör introduktionen bör 

sammanställas till en introduktionsplan. Denna bör ange de olika momenten, när de bör 

inträffa samt arbets- och ansvarsfördelning” (2011:467). Han menar på att en 

introduktionsplan ska skrivas ner för att säkerhetsställa att inget steg inom introduktionen 

glöms bort eller blir otydlig.  

Enligt Granberg (2011) finns det olika steg inom en introduktion, som skrivet ovan finns det 

olika delmål som bör genomföras. Inom en introduktionsplan bör även dessa skrivas ner. 

Något som Granberg trycker på är rätten att ha ett utvecklingssamtal efter ungefär sex 

månaders anställning. Dock rekommenderas det att ha någon form av samtal tillsammans med 

den ny anställda efter den första månaden inom företaget. Under detta samtal är det meningen 

att chefen likväl som medarbetaren ska kunna ta upp frågor som kan uppstått under den första 

introduktionstiden. Vissa arbetstagare kanske exempelvis känner sig osäker på någon specifik 

arbetsuppgift eller en viss avdelning.   

Aronsson (2012) skriver också gällande just utvecklingssamtal/uppföljningssamtal, att de är 

en viktig träffpunkt för arbetstagaren att få möjligheten att sitta tillsammans med 
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arbetsgivaren och gå igenom hur de tycker att det fungerar på arbetsplatsen. Detta istället för 

att, i detta fall vikarien, kan komma att sluta arbeta för att hen känner sig osäker, är det bättre 

om det går att kommunicera om problemen innan de blir för stora.    

Vad säger lagen?  

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger lagen gällande introduktion som följande:   

Arbetsgivaren bör så tidigt som möjligt introducera arbetstagaren i arbetet. Det gäller särskilt 

arbetstagare som saknar tidigare erfarenheter inom arbetslivet. Introduktionen bör ge en 

uppfattning om arbetstagarens egna arbetsuppgifter och sambandet med andras, inblick i hur 

verksamheten i stort fungerar och om vilka risker som finns i verksamheten. Introduktionen bör 

också beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel vem arbetstagaren skall vända sig 

till när det gäller arbetsmiljö (AFS 2001:01, Granberg 2011)  

Ser vi på det ovanstående citatet framgår det att introduktion framförallt ska röra de personer 

som tidigare inte har arbetat inom yrket tidigare och som även saknar tidigare erfarenheter 

inom arbetslivet. 

Krav-kontroll och stöd-modellen  

Karasek och Theorell (1990) har tillsammans tagit fram en modell som kallas för krav, 

kontroll, stöd-modellen. Modellen innebär att en medarbetare inom ett företag kan befinna sig 

i olika stadier på sin arbetsplats, beroende på hur kraven på arbetsplatsen ser ut, vad det finns 

för möjligheter för medarbetaren att känna kontroll över arbetet och vilken typ av stöd som de 

får på arbetsplatsen. Om vi ser på figur 1 nedan, kan vi se vart medarbetaren kan befinna sig.  

 
Figur 1. Bild från www.psoriasisforbundet.se   

Känner medarbetare hög kontroll, har låga krav och högt stöd så befinner de sig i ett idealt 

läge. Ibland menas även att en blandning mellan den avspänd och aktiva rutan är där idealet 

är. Det vill säga att medarbetaren känner hög kontroll, har högt stöd men är någonstans i 

mitten när det gäller kraven.  Detta för att inte bli för avspänd och tappa glöden för sitt arbete 

men samtidigt inte heller bli för stressad så att arbetet blir något negativt (Karasek & Theorell, 

1990).   

http://www.psoriasisforbundet.se/
http://www.psoriasisforbundet.se/
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Chefens betydelse  

Då första kontakten är viktig enligt Granberg (2011) och ledarskapet är det som ska genom 

speglas i enheterna krävs det att chefen är en kompetent ledare. En chef är en formell titel som 

du får vid en arbetsplats, medan ett väl fungerande ledarskap bygger på bland annat tillit från 

personalen (Bergengren, 1998). Därför är även ledarskap framtaget som något som kan ha stor 

betydelse för en arbetsgrupp. Om en ledare uppfattas som stöttande och närvarande på 

arbetsplatsen känner personalen en tillit till ledaren och har då även lättare att ta upp saker 

som kan vara av mer personligkaraktär (Bengtsson, 2003).   

Psykologiska kontrakt  

I boken Tillitens ansikten av Aronsson och Karlsson (red, 2001) har Kerstin Isaksson skrivit 

ett kapitel som handlar om tillit och psykologiska kontrakt i arbetslivet. Hon skriver att det 

finns en formell och en informell sida inom en anställning mellan en arbetstagare och 

arbetsgivare.   

I den formella regleras exempelvis lagar och regler som måste följas inom organisationen och 

yrkesgruppen (som exempelvis socialtjänstlagen). Inom den informella sidan återfinns de 

vardagliga relationerna på en arbetsplats, som bygger på hur givna villkor tolkas, exempelvis 

förväntningar och löften. Inom den informella sidan finns något som kallas för det 

psykologiska kontraktet. Det är detta kontrakt som beskriver relationen mellan arbetstagaren 

och arbetsgivaren och vad de har för förväntningar på varandra. Isaksson skriver följande om 

definitionen av det psykologiska kontraktet: ”… vanligast utgår från de anställdas perspektiv 

och deras upplevelser av vilka förväntningar arbetsgivaren har på dem och vilka förväntningar 

de själva har på arbetsgivaren.” (2001:177)  

Ett psykologiskt kontrakt startar dock redan när en person väljer att söka en ut annonserad 

tjänst på ett företag. Om den anställde sedan får komma vidare till en intervju diskuteras 

kontraktet vidare i form av formella villkor, rättigheter och skyldigheter. När sedan den 

anställde genomgår sin första tid på arbetsplatsen uppkommer kärnan i det psykologiska 

kontraktet, nämligen den subjektiva tolkningen av de formella villkoren. Här visas det hur 

arbetsplatsen egentligen fungerar i praktiken (Aronsson, 2012). Det psykologiska kontraktet 

kan med andra ord innehålla både frågor gällande löneförhöjning eller utökade 

arbetsuppgifter, chans till befordran och förmåner. Detta kontrakt är dock inte något som är 

skrivet i sten utan kan komma att ändras med tiden, då det fortgående sker ett samspel mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren och förutsättningar kan komma att ändras under 
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medarbetarens anställning inom organisationen. Aronsson (2012) påpekar även att ändringar i 

det psykologiska kontraktet även styrs mycket genom kollektiva regleringar i lagar och avtal.   

Isaksson (Aronsson & Karlsson, red, 2001) skriver mycket om hur de tillsvidareanställdas 

kontrakt kan se ut och vilken relation de skapar till organisationen och deras arbetssätt. Men 

hon nämner även kontraktet mellan en tillfälligt anställd och arbetsgivaren. Att den tillfälligt 

anställda styr sitt engagemang i sitt arbete och kan anpassa sina förväntningar till en lagom 

nivå. För att detta ska kunna ske behöver dock den anställde veta vad som är inom dennes 

kontrakt med arbetsgivaren. Ändras kontraktet så kan även förväntningarna på hur den 

anställde ska arbeta ändras.  

Tidigare forskning gällande introduktion inom äldreomsorgen  

Engström och Karlqvist, två studenter från Luleå tekniska universitet, har år 2005 gjort en 

studie om hur introduktionen inom äldreomsorgen fungerade i Luleå kommun. I sin analys tog 

de upp ett flertal punkter gällande vad de kommit fram till med hjälp av intervjuer med både 

enhetschefer och undersköterskor samt vårdbiträden. Bland annat kom de fram till att 

introduktionen då vad mer eller mindre en praxis att ha en eftermiddag och en förmiddag för 

den nyanställde personen. Introduktionen upplevdes även vara mer positiv om det var någon 

som hälsar dem välkommen och att de fick en specifik handledare istället för flera.   

I studien framgår det även att den ordinarie personalen ansåg att om det bara kastas in någon 

helt ny i verksamheten utan någon introduktion skapar det mer stressmoment och arbetsbörda 

för personalen samtidigt som den nya får en dålig start i verksamheten. Cheferna ansåg att de 

är av stor vikt att de informerar den nya bland annat gällande olika policys, de praktiska 

sakerna och kontakter med sjuksköterska för delegering.   

Detta och att den nya medarbetaren ska få vetskap om brukarna, för att kunna hjälpa dem på 

bästa sätt, verkar vara den viktigaste informationen i början av sin anställning. Några av de 

hinder som kan uppkomma är budgeten som chefer måste följa, kulturella skillnader om det är 

någon med invandrarbakgrund som är ny, att tiden är för liten och inte anpassas ordentligt 

efter den enskilda medarbetaren samt att det inte sker några riktigt strukturerade 

uppföljningssamtal.   
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Metod  
Nedan kommer jag att redovisa mitt tillvägagångssätt i arbetet, mitt urval och vilken litteratur 

som kommit till användning. Kapitlet kommer även beröra hur material har bearbetats, 

analyseras och hur reliabiliteten och validiteten hanterats.   

Tillvägagångssätt  

Tanken med detta arbete är att med hjälp av kartläggning av erfarenheter och därefter kunna 

utveckla förslag till en fungerande rutin när nya vikarier kommer in inom Kalix Kommun och 

dess äldreomsorgsarbeten inom SÄBO. Arbetet genomförs inom ramen för sociologi genom 

en kvantitativ metod (enkätundersökning) samt även genom en kvalitativ metod (intervjuer). 

Varför jag valt en kvantitativ metod och enkätutskick, är för att ha möjlighet att nå ut till fler 

vikarier. Detta för att få en bred bild av hur de ser på introduktionen, vad som är viktigt och 

vad som är mindre viktigt för vikarierna gällande den. Anledningen till varför jag sedan även 

valt en kvalitativ metod och intervjuer med både timvikarier samt enhetschefer är för att få en 

möjlighet till att ställa följdfrågor och gå in lite djupare på ämnet. Orsaken till att jag inte gjort 

ett enkätutskick även till enhetscheferna är på grund av att de inte är cheferna som genomgår 

introduktionen. Det är vikarierna som genomgår en introduktion och ser vad som fungerar 

bättre respektive vad som behöver utvecklas. Medan cheferna är de som ska vara 

huvudansvarig för att introduktionsplaner finns och efterföljs. Nedan förklaras de specifika 

tillvägagångsätten inom respektive metod mer kortfattat: 

Enkäten 

Innan utskicket av enkäten är det lagt ner mycket tid med att studera relevanta frågor, hur de 

kan tolkas, hur förvaltningen är uppbyggd, vilka kontaktvägar som finns med mera. Jag har 

även pratat mycket med personer inom Kalix Kommun och framförallt socialförvaltningen 

samt arbetsgivarenheten. Detta för att kunna utbyta tankar och idéer för att få enkäten så 

heltäckande för möjligt. När arbetet med utformningen, frågorna och urvalet var klart var det 

dags för utskicket.  

Tanken var frånbörja att endast skicka ut enkäten via jobbmailen till de timvikarierna som 

berörs av urvalet. Dock kom det fram att de flesta av timvikarierna inom socialförvaltningen i 

kommunen inte hade fått vetskap om att de har en egen jobbmail och hur de ska gå tillväga för 

att kunna läsa den hemifrån. På grund av detta har jag först lagt ned ett stort arbete för att se 

till att alla vet om att den finns och hur de kan logga in. Efter detta valde jag även att skicka 

ett sms till alla berörda vikarier med en länk till den externa webbadressen. Har även mottagit 

ett flertal samtal från timvikarier som behövt ytterligare hjälp med inloggningen. 
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Sammanställningarna av enkäten genomfördes med hjälp av programmet EsMaker, resultatet 

från detta blev sedan grund till de intervjuer som denna studie består av. 

Intervju 

I studien är det genomfört olika intervjuer som finns med i studien, både med tre enhetschefer 

inom det berörda området men även med tre timvikarier. Detta för att få en bild av hur 

enhetscheferna ser på situationen, vad de ser för förbättringsområden, finns det något som de 

saknar och i sådana fall vad, hur de upplever att introduktionerna fungerar idag, har de dykt 

upp frågor från den ordinarie personalen och liknande. Det är enhetscheferna som ska ta hand 

om vikarierna i början, men frågan är om cheferna känner att de har det underlag som de 

behöver för att kunna genomföra en väl fungerande introduktion? Med timvikarierna 

genomfördes även som sagt tre intervjuer, efter det att jag kunde börja se något resultat av 

enkäten. Intervjuerna genomfördes för att ge en djupare inblick i frågorna som ställdes i 

enkäten och även en chans för vikarier att förklara mer djupgående och detaljerat om hur de 

känner gällande den introduktionen som de har varit med om.  

Intervjuerna med enhetscheferna genomfördes på enhetschefernas arbetsplatser, där vi kunde 

sitta ostört och pågick mellan 30–45 minuter. Samtalen spelades inte in, utan jag skrev ner 

anteckningar under samtalets gång och upprepade de jag skrev ned för att se att inga 

missförstånd skett. Jag hade redan innan intervjuerna gjort en intervjuguide (bilaga 4) som 

även andra personer fått läsa igenom för att kolla att den fungerade för att få svar på mitt syfte 

och mina frågeställningar.  

Då timvikarier är en svår grupp att nå, på grund av att de arbetar på olika arbetsplatser, har 

olika arbetstider och inte har någon direkt chef som jag kunde nå, genomfördes intervjuerna 

via olika kanaler. Närmare bestämt via telefonsamtal, mail och ett personligt möte, efter de 

frågor jag hade i intervjuguiden för vikarierna (bilaga 5). Samtalet via telefon samt det 

personliga mötet varade 30-40 minuter men är inte heller inspelat, detta eftersom att jag 

antecknade under samtalens gång och hade färdiga frågor för att hålla samtalet inom ramen 

för studien. Vid längre citat gällande en fråga som varit av stor vikt i resultatet av studien, då 

det kompletterat enkäten genom en djupare inblick, skrev jag ned ordagrant och upprepade till 

personen de jag skrev för att minska risken för missförstånd. Kontakten via mail är sparad och 

följdfrågor kunde skickas om något behövde förtydligas eller för att minska risken för 

missförstånd. 



13  

  

Urval  

Eftersom studien handlar om timvikarier och deras situation kring den rådande introduktionen 

inom kommunen, är urvalet timvikarierna inom socialförvaltningen, specifik de som arbetar 

inom SÄBO. Har även genomfört tre intervjuer med enhetschefer inom det berörda området, 

för att få åsikter från olika håll av berörda parter inom organisationen.  

 

Enkät 

Vikarierna som ombetts svara på enkäten har valts ut genom ett så kallat obundet systematiskt 

urval (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2012). Ett obundet systematiskt urval innebär kort att 

den mängd av totala populationen som mitt urval är baserat på delas upp på en godtagbar 

procent. Detta innebär att valet av personer som får svara på enkäten väljs genom siffror på 

den vikarielistan som kommunen tillhandahåller mig med. Den totala mängden av timvikarier 

inom SÄBO uppgick till cirka 110 personer. Jag har valt att skicka ut cirka 60 enkäter, med 

andra ord lite mer än 50 procent av populationen som finns inlagt i systemet inom kommunen 

under mars månad 2017. Som ovan skrivet är de utvalda genom den vikarielista som jag 

tillsammans med bemanningen inom kommunen tagit fram via Utdata
3
. Ungefär varannan 

person på listan blev slumpmässigt utvald.   

Då studien fokuserar på just aktiva timvikarier, är urvalet avsmalnat genom att jag har valt att 

ta bort de personer som tidigare arbetat inom kommunens verksamheter men som i dagsläget 

arbetar extra emellanåt som pensionär. Har även valt att bort de personer som nyligen (under 

de 4 senaste månaderna) konverterat
4
 in till en tillsvidareanställning. Varför jag valt att göra 

detta är för att listan med vikarier annars skulle blivit väldigt lång och inte ge en rättvis bild, 

då de inte tillhör den kategorin med de personer som har intermittenta avtal och som studien 

bygger på.  

Intervjuer 

Urvalet för de vikarier som jag valde att intervjua närmare utfördes via listan på de utvalda 

vikarier som enkäten skickades ut till. Där valde jag slumpmässigt ut vikarier och började 

kontakta dessa via telefon för att förklara mer gällande vad jag undersöker samt varför för att 

se om de kunde tänkas ställa upp. Då många tackade nej av olika anledningar, fick jag välja ut 

nya under processen för att få ett relativt brett underlag.  

                                                 
3
 Utdata är ett program som kommunen använder sig av för att ta ut statistik och olika rapporter bland annat 

gällande personalen inom kommunen.  

4
 Att en timvikarie konverterar in innebär att denne har rätt till en tillsvidare anställning, i detta fall inom 

kommunen. Det infaller den 721a dagen som personen arbetar inom kommunen.  
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De cheferna som jag genomfört intervjuer med valdes ut genom att jag skickade ut en 

förfrågan till alla chefer inom SÄBO om vad och varför jag skulle undersöka just hur 

introduktionerna går till. Här blev mitt urval de aktiva enhetschefer som valde att svara på 

mitt mail. 

Litteratursökning  

För att kunna hitta relevant litteratur i det område som berörs i detta arbete har jag fått råd av 

både kollegor på mitt arbete samt av min handledare, men även från tidigare studenters 

forskning. Har använt mig av både böcker, artiklar, tidigare uppsatser och relevanta hemsidor 

så som Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, fackförbundet Kommunal, Inspektionen för 

vård och omsorg samt Socialstyrelsen. Material har även hämtats från den berörda kommunen 

och olika delar inom organisationen.   

Sökord i databaser som jag använt mig av är: New employees, organizational socialization, 

onboarding, newcomer adjustment, vikarie, onboarding och äldreomsorg. För att hitta böcker 

av relevans har områden som: Personalarbete, Kommunikation, Arbetsmiljö, Introduktion, 

Äldreomsorg samt Kvalitativ och Kvantitativmetod använts.   

Bearbetning och Analys  

För att bearbeta studien på ett lämpligt sätt har enkäten skapats i ett system som kommunen 

använder sig av idag, kallat som ovan nämnt för EsMaker. Systemet sammanställer resultatet 

från enkäten i passande diagram och tabeller och kommer även kunna genomföra olika 

korstabuleringar utifrån de olika frågorna som ställts i enkäten. På så sätt har jag kunnat 

jämföra resultat och bearbeta mig djupare in i ämnet. För att kunna se eventuella samband 

mellan frågor kommer det som ovan nämnt att utföras olika korstabeller med frågorna som 

finns i enkäten, se bilaga 3.  

Intervjuerna med cheferna har delvis citeras och de olika intervjuerna är ställda mot varandra. 

Detta för att se vad det finns för likheter respektive olikheter mellan de olika boendena. De tre 

djupare intervjuerna som jag har haft med vikarierna ger en djupare förståelse av det som 

framkommit i resultatet av enkäten. Samtidigt som även dessa kan jämföras mot vad som 

framkommit från enhetschefernas sida.  

Alla intervjuer har genomförts via en semistrukturerad intervju (Bryman, 2011), vilket innebär 

att jag haft olika styrande frågor för att få reda på det jag behöver för studien. Dock har mina 

informanter själva fått bestämma ordningen och prata mer fritt. Detta på grund av att jag inte 

ville låsa mig fast vid en specifik mall, utan ha ett mer lätt samtal som tar bort lite av det 
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formella och skapa en trygghet för personerna att våga prata och inte känna sig obekväma. 

Intervjuerna har även kodas upp i olika kategorier för att kunna bearbeta materialet för att 

hitta likheter och olikheter mellan personerna.   

För att kunna bearbeta allt mitt material i analysen har jag även valt att använda en abduktiv 

ansats, där man pendlar mellan induktion och deduktion (Kvale & Brinkmann, 2014). Det vill 

säga att jag växlat mellan att se teorier och vad som framkommit i resultatet, för att få en 

helhet och djupare förståelse i min studie.  

Då både en kvantitativ metod i form av enkäten samt en kvalitativ metod i form av 

intervjuerna genomförts i studien, bidrar detta till en fallstudie (Bryman, 2011). Detta innebär 

att jag blandat olika metoder för att få ett djup i mitt material och i min studie.  

Validitet, reliabilitet och etik  

Eftersom att jag använt mig av en enkät ville jag försäkra mig om att frågorna jag ställer mäter 

rätt saker och att de uppfattas på rätt sätt. Därför har en pilotstudie att genomförts med ett 

femtal personer, för att se om något i min enkät behövde ändras eller inte. På grund av att jag 

själv inte arbetat inom vård och omsorg har jag att tagit hjälp ifrån några personer inom den 

sektorn i utformandet av enkäten. Har även valt att ta hjälp ifrån chefer ifrån området för att 

de ska vara med i studien, då det är dom som eventuellt kommer att implementera olika 

förslag till ändringar. Om alla är med på något sätt hoppas jag att det är som Bryman (2011) 

skriver om, att det blir enklare att få fram material och rättvisande resultat i studien.  

Studiens syfte är att resultatet som framkommer sedan kan transformeras till riktlinjer och 

överföras till alla vikarier inom den berörda förvaltningen inom kommunen. Enkäten fick 

cirka 43 procents svarsfrekvens och i och med de kompletterade intervjuerna (bilaga 3 & 4) 

kan resultatet räknas som representativt för populationen (Bryman, 2011).   

Informationsbrev (bilaga 2) skickades ut i mailform i samband med att enkäten skickades ut, 

detta för att försöka få vikarierna till att svara i största möjliga mån. Men även för att 

vikarierna skulle få se att de har möjligheten att säga vad de tycker och att de har möjlighet att 

påverka utformandet av deras arbetsmiljö, vilket hittills aldrig är gjort inom kommunen. Ett 

sms till berörda vikarier skickades även ut för att de ska veta att de har en mail, vad de är för 

webbadress till hemsidan och vad de har för inloggning samt lösenord.   

För att mitt urval skulle känna sig bekväma har även information gällande samtyckes-, 

konfidentialitets -, informations- och nyttjandekravet att upplysas i brevet. Det vill säga att de 

vet vad undersökningen går ut på, vem som ska få ta del av resultat och varför samt att de är 
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anonyma (Bryman, 2011). För att uppfylla detta har det förutom informationsmailet samt ett 

sms, förtydligats i enkätens inledning vad den går ut på och att de är anonyma. Innan och 

under mina intervjuer har jag även upplyst mina informanter varför jag valt att göra 

intervjuerna, vad de kommer att användas till samt att de är anonyma. Under resultatavsnittet i 

denna studie har informanternas namn från just intervjuerna anonymiserats och dolts. Ingen 

förutom jag som skickat ut enkäten vet heller vilka informanter som fått ta del av den, plus att 

varken jag eller någon annan inte har haft någon möjlighet att spåra deras svar.  
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Resultat  
Nedan presenteras vad som framkommit genom min studie. Till att börja med att redovisas 

vad som framkommit av enhetschefers erfarenheter och för att sedan gå över till resultatet av 

enkäten som skickades ut till de utvalda timvikarierna inom SÄBO. Resultatet av enkäten 

kommer att redovisas med ett antal diagram och tabeller. Slutligen redovisas intervjuerna med 

timvikarierna.  

Enhetschefernas synpunkter och önskemål  

Under mina intervjuer med ett antal enhetschefer inom den berörda förvaltningen framkom 

det några gemensamma punkter som de önskade skulle finnas för att underlätta deras arbete 

gällande just introduktionen för deras nya vikarier men även för de vikarierna som de har i 

dagsläget. Dessa synpunkter kommer att redovisas nedan: Tid och budget, vem ger 

information/kontaktperson, möten och del av arbetslaget.  

Tid och budget var en av de saker som berördes av samtliga. Då budgeten ibland kan vara 

snäv och besparingar ska ske, drabbar det alla inom de berörda boendena. Det finns ibland 

inte ekonomiska medel för att ge en person tillräckligt mycket introduktion, en gemensam 

ambition är dock att de försöker de alltid att ge den tid som den individuella vikarien behöver 

för att komma in ordentligt på arbetsplatsen. Dock kan vissa av cheferna uppleva att en del 

vikarier inte riktigt vågar flagga för om det är något de är osäker på eller att de behöver mer 

introduktion. Som nämnt i inledningen är just vård och omsorg idag ett område som mer eller 

mindre skriker efter personal, vilket skapar en tidspress. På grund av detta krävs det ibland att 

vikarier kommer in fort i både bemanningssystemen
5
 och på arbetsplatsen, för att kunna 

hjälpa till att täcka upp de luckor som finns i schemat, men även om någon blir sjuk. Däremot 

behöver de fortfarande personal som känner sig trygg i sina arbetsuppgifter, det går inte att 

komma undan.  

Vikten att veta vem som ska ge vilken information och vilka kanaler de ska gå igenom, 

framhölls också som bristfällig. Några enhetschefer saknade någon form av checklista för 

egen del samt för vikarierna, för att kunna säkerhetsställa att alla relevanta steg och all 

information genomförts på ett korrekt sätt. Som det ser ut idag hamnar en del saker i lite fel 

ordning. Detta förstärks av att vikarierna kan vara på många olika ställen under samma vecka, 

är det svårt att veta vilken information som fattas, vad som är påskrivet och inte samt vilka 

policys som de fått tagit del utav.  

                                                 
5
 Inom kommunen används det bland annat ett bemanningsverktyg som heter Time Care Pool där alla timvikarier 

ska vara inskrivna innan de kan börja arbeta inom kommunens verksamheter (intranät).  
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Det framhålls att det i dagsläget saknas en specifik kontaktperson för timvikarierna, för både 

enhetscheferna samt timvikarierna att vända sig till vid frågor. Just nu fungerar bemanningen 

som en del av informationskanalen mellan chef och medarbetare. Men eftersom vikarierna 

inte är med på exempelvis arbetsplatsträffarna riskerar de gå miste om värdefull information, 

då det heller existerar några medarbetarsamtal med denna målgrupp.  

Cheferna påpekade även att de önskar gemensamma möten för vikarierna, speciellt inför 

sommaren. Detta för att se till att de får all information på ett korrekt sätt, men även för att få 

en chans att samla vikarierna till ett och samma ställe. Alla cheferna var noga med att 

poängtera att vikarierna ska känna att de är en viktig del av en arbetsplats och att de tillhör ett 

arbetslag. Alla deras vikarier ska kunna känna att de hör till avdelningen och att de kan prata 

med chefen om eventuella frågor eller mer känsliga saker.   

Enkätresultat bland timvikarierna inom SÄBO  

Nedan kommer resultatet från enkäten som skickades ut bland vikarierna att redovisas i sin 

helhet, men även djupgående inom mer specifika delar. Eftersom det är många diagram som 

ska redovisas har jag valt att dela upp frågorna i olika sammanslagna kategorier, detta för att 

öka överskådligheten och göra det enklare att läsa. Det kommer att påvisas skillnader och 

likheter mellan olika huvudgrupper inom förvaltningen, så som vårdbiträden/undersköterskor, 

lång erfarenhet/kort erfarenhet och liknande.   

Antal svarande, kön och ålder  

Av det totalt antal tillfrågade vikarier som i den här studien var 60 stycken, är det 26 stycken 

som svarar. Vilket utgör en svarsfrekvens på 43 procent.   

 

Diagram 1. Åldersfördelningen bland de tillfrågade vikarierna.  

I diagram 1 ser vi hur åldersfördelningen av vikarierna ser ut inom de särskilda boenden som 

finns inom kommunen i dagsläget. Majoriteten av de svarande mellan 18–25 år.   
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Generellt sett om vi ser till den registreradedata och den totala åldersfördelningen bland alla 

aktiva vikarier inom SÄBO ser även den åldersfördelningen liknande ut. Detta framkommer 

av kommunens personalstatistik från HR-avdelningen. Detta styrker, trots det stora bortfallet, 

att svarsgruppen i princip speglar den faktiska vikariegruppens åldersstruktur.   

Yrkeskategorier, arbetslivserfarenhet och antal boenden   

Nedan kommer det att redovisas de frågor som handlar går in på de olika yrkeskategorierna, 

vilken arbetslivserfarenhet vikarierna har samt hur många boenden som de arbetar inom idag.  

  

Tabell 1. Fördelningen mellan undersköterskor, vårdbiträden samt andra yrkesgrupper  

Yrkesgrupp  Antal  

Vårdbiträde  12  

Undersköterska  12  

Annat  2  

  

I tabell 1 kan vi se hur fördelningen av de svarande ser ut bland de olika yrkesgrupperna som 

finns inom förvaltningen i dagsläget. Det är jämt uppdelat mellan vårdbiträden och 

undersköterskor, kategorin annat kan exempelvis vara vårdarinna eller vårdare. Tyvärr har de 

inte valt att ange detta i sina svar.   

Men utgår vi endast från uppdelningen från enkäten ser det ut att vara jämt mellan hur många 

undersköterskor och vårdbiträden kommunen har. Jag kommer längre fram i resultatdelen ta 

upp det som skiljer sig mest bland svaren mellan de olika grupperna.  

 
Tabell 2. Arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen  

År inom 

äldreomsorgen  
Antal  

0–1 år  10  

2–3 år  6  

Över 3år  9  

  

Ser vi nu på tabell 2, går det att utläsa att skillnaden mellan arbetslivserfarenheten inom min 

målgrupp. Här kan vi se att majoriteten jobbat mindre än ett år inom äldreomsorgen, strax 

efter ser vi att de som arbetat över 3 år är nästa grupp. Att tillägga är dock att detta gäller 

arbetslivserfarenhet i allmänt inom äldreomsorgen, inte specifikt inom just Kalix Kommun 

och då preciserat just inom SÄBO. I diagram 2, kan vi utläsa om det finns något samband 

mellan arbetslivserfarenhet och yrkesgrupp.   
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Diagram 2. Antal år efter yrkeskategori inom SÄBO  

Som visat tidigare i tabell 1 skiljer det sig relativt mycket inom hur länge vikarierna arbetat 

inom äldreomsorgen. Vi kan i det ovanstående diagrammet utläsa att de personer som jobbar 

som vårdbiträde i dagsläget har arbetat färre år inom äldreomsorgen, än vad de som tillhör 

yrkeskategorin undersköterska gjort. Vid sidan om min undersökning har detta framkommit 

från bland annat bemanningsenheten inom kommunen, att många av de som idag arbetar som 

undersköterska har arbetat inom SÄBO på sidan om, under tiden de studerat till 

Undersköterska, då som vårdbiträde. Detta kan vara en förklaring till varför det ser ut på det 

sättet.  

  

 

Diagram 3. Antal arbetsplatser inom SÄBO alternativt hemtjänsten.  

I diagrammet kan vi se resultatet från fråga 5, vi kan utläsa att ungefär hälften av vikarierna 

arbetar på fler än ett boende inom kommunen. Detta innebär att de varit på introduktioner på 

flera olika ställen och inte bara på ett specifikt boende. På så sätt går resultaten att överföras 

till alla boenden.  
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Introduktionsdagar  

De tillfrågade fick några frågor om introduktionens längd. Utfallet visar här på hur många 

dagars introduktion att de har fått och de flesta haft tre till fyra dagar, var av två personer 

skrivit in att när de sedan skulle börja arbeta på ett till boende så fick de endast en dags 

introduktion där. 81 procent har svarat att de tyckt att den introduktionen räckt för att klara 

och känna sig trygg sina arbetsuppgifter. Detta innebär att nästan var femte angett att de känt 

att de behövt mer introduktion, men på grund av någon anledning har de aldrig fått det.  

Uppfattningar om chefens roll  

Nedan kommer det att redovisas de frågor som handlar som chef och chefskap i enkäten. 

Tabell 3. Antal timvikarier som fått träffa sin chef.  

Fick du personligen träffa din chef i samband 

med introduktionen på arbetsplatsen?  

Ja 22  

Nej 4 

  

Här kan vi se att det är fyra personer som inte fått träffa sin chef i samband med 

introduktionen. Vad kan det beror på, fyra personer i jämfört med det totala antalet svarande 

är ganska högt, då det är en viktig del inom introduktionen. Det kan ha sin förklaring att de 

tolkat frågan om cheferna varit in på boendet/avdelningen och hälsat på vikarien under 

introduktionen. Det som syftades i frågan var om de fått ett ansikte på vem chefen är och fått 

en personligt bemötande för att få introduktionsmaterial, avtal med mera. På fråga hur de 

blivit bemötta av chefen på arbetsplatsen (fråga 19) är det 77 procent som angett att de anser 

att de blivit bemötta på ett gott sätt. Dessa frågor kan därför höra ihop med varandra, för har 

man inte träffat sin chef så blir även det ett bemötande.  

Handledare  

Går vi till frågor om handledare vid introduktionen (fråga 9-10) går det att utläsa att 43 

procent inte blivit tilldelad någon inför deras introduktion. Samtidigt uppger 74 procent att de 

inte har haft samma handledare vid introduktionspassen. Återkommer i resultatet från 

intervjuerna gällande vad det kan bero på att så många inte blivit tilldelade någon handledare 

eller att de upplevt att de inte blivit tilldelad någon.  

Praktisk information  

Några frågor i enkäten berörde hur praktisk information fungerat vid introduktionerna. Nedan 

kan vi utläsa resultatet på dessa.  
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Diagram 4. I vilken utsträckning har kommunens policys redovisats till vikarierna.  

I diagrammet kan vi se att de flesta fått ta del av hygienpolicyn och den som minst antal 

vikarier sett är alkohol- och drog policyn. På den här frågan är det dock endast 69 procent som 

har svarat, vilket kan ha sin förklaring i att många inte vet om vad en policy innebär och det 

inte har hört talas om detta. På grund av de kan de ha valt att inte svara på något som de inte 

vet vad de står för.  

På fråga 14 är det 11,5 procent som angett att de ännu inte fått skriva under något 

sekretessavtal vilket innebär en stor integritetsrisk då det kan vara mycket personlig och 

känslig information som de får ta del av på boendena.   

Ser vi på frågan gällande medicindelegering, är det 16 procent som inte har någon sådan på 

arbetsplatsen ännu. När de svarat på varför har de flesta angett att de inte fått någon 

information om hur de ska gå tillväga för att få delegeringen. En har skrivit att det är på grund 

av att hen inte vill ha det stora ansvaret ännu.  

Frågan som handlar om medvetenheten kring hur de ska anmäla en olycka eller tillbud (fråga 

16) har över 80 procent svarat ja. Resterande har valt att inte svara på den frågan och då kan 

en fundera på varför?  

Timvikariers värderingar kring introduktionen   

Nedanstående diagram visar en sammanställning på de olika delfrågorna (fråga 19), som i 

enkäten varit värdestyrda, (se även bilaga 3). Under vissa frågor kommer jag visa på olika 

korstabuleringar mellan olika värden. Exempelvis om antalet introduktionsdagar visar på 

någon skillnad bland de svarande.  
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Värdena på de siffrorna som timvikarierna fått välja mellan 

genom alla nedanstående frågor är dessa  

 
1. Stämmer inte alls  

2. Stämmer sällan  

3. Varken eller  

4. Stämmer delvis  

5. Stämmer helt  

 
  

  

 
Diagram 5. Hur upplever vikarierna att de blivit bemötta av cheferna.  

I detta diagram kan vi se att majoriteten på 77 procent av de svarande anser att det fått ett gott 

bemötande av sin chef på arbetsplatsen i samband med sin introduktion. Dock är det över en 

femtedel som inte anser att de blivit väl bemötta av sin chef. Vi kan koppla till tabell 3, 

gällande om vikarien fått träffa sin chef eller inte. Där är det inte alla vikarier som fått träffa 

sin chef och har de aldrig träffat chefen är det svårt att säga om hen varit väl bemötande.  

 
Diagram 6. Hur upplever vikarierna att de har blivit bemötta av sina kollegor.  
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Ser vi till diagram 6 där det påvisas hur de anser att de blivit bemött av sina kollegor under 

introduktionen, ser vi att majoriteten på 58 procent, tycker att de fått ett gott bemötande.  

Däremot är det över nära en tredjedel av de svarande som angett att detta stämmer delvis.  

 
Diagram 7. Hur delaktig kände sig vikarien under introduktionen?  

  

Här kan vi från de andra värdereglerade diagrammen utläsa lite mer spridda resultat. 

Majoriteten anser att de känt sig delaktig under sin introduktion men en femtedel har angett att 

det inte alls stämmer eller att det varken kände sig delaktig eller inte delaktig.   

  

 
Diagram 8. Hur anser vikarien att de har blivit bemötta av stödfunktionerna inom kommunen.  

I detta diagram kan vi utläsa att majoriteten på 65 procent av de svarande uppgett att de tycker 

att de fått ett gott bemötande från stödfunktionerna inom kommunen. Cirka 19 procent har 

uppgett att de stämmer delvis alternativt varken eller.  
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Diagram 9. I vilken grad känner sig vikarien trygg i sina arbetsuppgifter efter introduktionen och är hen positiv 

till fortsatt arbete.  

I detta diagram kan vi utläsa att 48 procent av de tillfrågade timvikarierna inte känner sig helt 

trygg i sina arbetsuppgifter och resterande känner sig en aning osäker. Detta kan bidra till att 

vikarien inte fortsätter arbeta på arbetsplatsen eller att hen arbetar utan att känna sig trygg 

vilket försämrar arbetsmiljön och säkerheten betydligt.  

  

   
Diagram 10. Upplever vikarien en positivitet gentemot sitt arbete.  

  

Här kan vi utläsa att det är en väldigt stor majoritet av de svarande som har en positiv 

inställning till sitt arbete. Endast 4 procent har angett att det varken är positiva eller negativa. 

Detta verkar vara en genomgående trend inom yrket, då många av vårdbiträdena samt 

undersköterskorna verkligen verkar tycka om sitt arbete.   

  

Efter att använt en korsjämförelse där svaren från alla frågorna delas upp efter huruvida de 

svarat på frågan ”jag är positiv till mitt arbete”. Där har det framkommit vilka de personerna 

som har svarat att det inte alltid stämmer att de har en positiv inställning till sitt arbete. Det är 

både vårdbiträden och undersköterskor, kvinnor mellan 18–25 år och de mellan 41-60 år. 

Överhängande har de arbetat cirka tre år och arbetar inom flera olika boenden. Alla har haft 
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standarden med tre till fyra introduktionsdagar och hälften av personerna har känt att den 

introduktionen inte räckte för att de ska känna sig säker.   

Dessa ovanstående personer har inte blivit tilldelade någon handledare inför deras 

introduktion och de har inte heller haft samma handledare under introduktionen. Dessa 

personer har inte heller blivit introducerade för sina kollegor på den nya arbetsplatsen i 

samband med introduktionen. Ingen av personerna har haft någon form av uppföljning 

tillsammans med sin handledare eller chef. Alla av dessa personer har även svarat en trea eller 

fyra på frågan gällande hur om de blev bra bemötta av chefen på arbetsplatsen. Dessa vikarier 

har även svarat mellan två till fyra på frågan om de blev bra bemötta av kollegorna på 

arbetsplatsen och de har även angett högst en fyra på frågan om de känner sig trygg i sina 

arbetsuppgifter och positiv till att fortsätta arbeta på arbetsplatsen.  

    

Åsikter på den öppna frågan  

I slutet av enkäten fick vikarierna själva skriva in om det hade något att tillföra som inte tagits 

upp i enkäten. Detta är exempel på vad som framkom:  

... skulle vara väldigt uppskattat om timvikarier fick med sig ett introduktionspapper 

efter introduktionen (t.ex. på denna arbetsplats sköter vi tvättningen såhär, soprummet 

hittar du i nedersta våningen, måltiderna serveras dessa tider) för det kan vara lite 

svårt att se allt sin introduktion på arbetsplatsen.  

Samt:  
Personligen tycker jag att introduktionen borde vara aningen längre. En vecka skulle 

ha känts bra. Jag fick fler dagar efter att jag insisterade. Jag förstår att man vill ha folk 

som arbetar så fort som möjligt men jag anser inte att det är bra att kasta in någon för 

fort i en helt ny miljö på egen hand. Det hade känts bättre för mig om jag hade fått 

några dagar till eftersom jag inte hade någon erfarenhet alls av yrket sedan tidigare.  

Enligt det som vikarierna själva skrivit ovan tycker de att det saknas någon form av 

introduktionspapper och att det inte varit en nackdel om introduktionen varit länge. Att 

tillägga är att dessa personer inte är någon av de som svarat att de har en mindre positivitet till 

sitt arbete.  

Resultat från hållna intervjuer med timvikarierna.  

Genom djupare samtal med tre vikarier inom SÄBO öppnades möjligheten att ställa mer 

djupgående frågor och motfrågor som inte enkäten riktigt lyfte fram. Informanterna kommer 

att benämnas som I1, I2 eller I3 vid citat från intervjuerna.  

Introduktionen  

Överlag tycker vikarierna att introduktionerna har varit väl fungerande utifrån de 

förutsättningarna som funnits på arbetsplatsen. Oftast har någon ordinarie personal träffat dom 
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i entrén vid sitt första introduktionspass för att sedan visat vikarien runt på arbetsplatsen. 

Dock är det inte alla som fått det bemötandet, en har själv fått hitta till avdelningen som denne 

ska ha sin introduktion på. Detta på grund av missförstånd av det som vikarien själv har 

förstått. De har dock alltid haft en handledare på alla sina introduktionspass, inte alltid samma 

person men inte mer än två olika. Sedan har många av dem upplevt att introduktionen känts 

något kort för att hinna komma in ordentligt på arbetsplatsen och hinna se allt gällande vilka 

rutiner med mera som är avdelningsspecifika.   

Bemötande  

Informanterna har upplevt ett gott bemötande i sin introduktion av både chef, handledare och 

den ordinarie personalen på arbetsplatsen. De har blivit introducerade för kollegorna under 

introduktionen och kollegorna har hälsat hen välkommen och hjälp till om handledaren inte 

funnits nära tillhands.  

Två av informanterna (I) uttryckte sig så här gällande hur de blev bemötta av kollegorna:   

Jag kände mig väl bemött av mina nya kollegor... det jag kunde känna var att personalen 

var stressade och på grund av detta blev min introduktion i alla fall väldigt stel och tiden att 

visa rutiner och liknande fanns inte i den mån jag hade hoppats på. (I2)  

Och: ” … det finns alltid personer som ska vara ens kollegor som inte bemöter en lika bra som 

alla andra, men jag antar att det är en del av arbetslivet.” (I1). Detta medan den sista kände att 

det fanns ganska gott om tid för handledaren-/arna att förklara och visa hur rutiner med mera 

fungerar.  

Det finns en hel del funktioner kring personalen inom kommunen som jag tidigare nämnt 

bemanning- och lönavdelningen som är en del av arbetsgivarenheten. Informanterna har 

upplevt att det känner att det är lätt att ringa och prata med funktionerna och att de är 

hjälpsamma. Oftast pratar de mer med framförallt bemanningen om olika problem, än med 

berörd chef. Något som de dock kan känna att det saknat är när de var ny i början att veta vem 

de ska vända sig till för att få komma in inom poolen.  

Informationskanaler och gemenskap  

Vid intervjuerna framkom även att det är mycket information som kom från alla håll och 

kanter i början, men lite av materialet var skriftligt och förvann i mängden. Att hålla reda på 

både brukare, arbetskollegor, sina arbetsuppgifter och dessutom information gällande policys, 

rutiner och likande samtidigt under samma dag är nästan omöjligt.  
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Det jag tyckt varit jobbigast är att få information, ibland fungerar det bättre och ibland 

sämre. När jag började arbeta på X hade jag aldrig arbetat inom vården tidigare, vilket 

bara det var en stor omställning. Att då information om diverse inte finns lätt 

tillgängligt, ja de underlättar ju inte. (I3)  

Alla tog upp att de aldrig fått någon information om att de har en jobbmail och hur det ska gå 

in på denna. Det var först när enkäten skickades ut och uppmaningen via sms gick ut som 

vikarierna insåg att dem också har en mailadress kopplat till kommunen. Två av 

informanterna tycker att mailen kan vara en smart informationskanal för att förmedla 

information från verksamheterna. Men även för att skicka allmän information som nu ges ut i 

pappersform vid introduktionsstart eller som de bara fått se, men inte fått en egen kopia på. 

Den tredje vikarien uppgav att hen är lite dålig att vara in och läsa av sin egen mail och att 

jobbmailen skulle troligt bli liknande. Men att ett samlat dokument i pappersform skulle ha 

varit fördelaktigt. Hen påpekar dock att skicka via mail säkert fungerar för många vikarier, 

men att valmöjligheten bör finnas, då det även kan hända att inte alla har tillgång till dator på 

hemmaplan.   

Vikarierna nämnde även att delegeringen varit lite otydlig, då en del varit tvungen att göra om 

den när de börjat arbeta på ett till boende, vilket inte alltid kunnat ske på en gång. Information 

om delegering kom inte direkt vid introduktionen utan det tog ganska länge innan de fick 

information om hur en skulle gå tillväga, vilket medförde att dem kände sig i vägen på 

arbetsplatsen på kvällar framförallt.  

Sedan nämnde de att de aldrig fått vara med på möten som exempelvis arbetsplatsträffar eller 

haft något medarbetarsamtal eller liknande. Detta trots att en person ändå varit vikarie ganska 

länge på ett av boendena: ”När vi aldrig är med på APT eller möten så är det inte lätt att veta 

om det tillkommer något nytt på boendet samtidigt som man inte riktigt känner sig som en del 

av gruppen.” (I3). Utan att få delta i diverse aktiviteter tillsammans med den ordinarie 

personalen likaväl som tillsammans med de andra vikarierna på boendena, blir 

tillhörighetskänslan inte speciellt stor. Ser vi nedan förklarar en av informanterna hur de 

upplevt just detta: ” … givetvis saknar man att få umgås med kollegor annat än på 

arbetsplatsen, så som jag varit med om inom andra organisationer.” (I1) och fortsätter: 

”Känner mig inte alltid tillhörande en arbetsgrupp, mer som lite mitt emellan och ibland 

bortglömd.” (Ibid) Här kan vi tydligt se ett mönster från samtliga att de saknar känslan av att 

tillhöra arbetsplatsen och arbetsgruppen, då de inte är med på diverse aktiviteter.  
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En av informanterna arbetar även inom utbildningsförvaltningen, där de har ett lite annorlunda 

upplägg på introduktionen än inom SÄBO. Där har de ett vikariemöte som blivande vikarie 

måste delta på innan hen kan få ett introduktionspass och bli inskriven i bemanningspoolen. 

Informanten sa att mötet kan vara ’lite segt’ att ta sig till, men ändå nödvändigt. Speciellt när 

man aldrig arbetat inom den verksamheten tidigare. Frågan lyftes på grund av detta om hen 

tycker att även sådana möten inom SÄBO skulle vara en fördel, vilket hen också tyckte, 

speciellt för vikarier som aldrig arbetat inom kommunen eller vården tidigare.   

 

Drömintroduktionen  

När vi slutligen kom in på frågan om hur deras drömintroduktion skulle gå till var svaren 

ganska lika. Något som de alla tar upp var dessa fem punkter:   

- Gemensam planering av introduktion tillsammans med chefen innan 

introduktionsstart.  

- Inte behöva känna någon press på att introduktionen max får ta tre dagar, utan att den 

lika gärna kan vara en vecka.  

- Namnbricka och arbetskläder lätt tillgängligt och framställd första dagen.  

- Veta namnet på handledaren innan introduktionsdagen och att bli hälsad välkommen 

av handledare i entrén. Bli presenterad för kollegorna på boendet/avdelningen och 

känna sig välkomnad. Skulle inte heller vara en nackdel om chefen kom och visade sig 

och frågade hur det går under introduktionens gång och visa vart hen sitter.  

- Få information om rutiner, vart de hittar information om brukarna och hur de kan leta 

rätt på kontaktuppgifter till exempelvis anhöriga om det skulle behövas. Även få 

information om hur de vid behov kan få tag i sköterskan.  

Som vi kan se är det inte speciellt stora eller egentligen svåra punkter att uppfylla. Med 

förutsättning att introduktionen är välplanerad och att tid samt budget finns avsatt för 

introduktionsarbetet.  
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Analys   
För att nu kunna knyta ihop säcken och se vad som egentligen framkommit genom studien 

kommer jag nu nedan att ta hjälp av teorin. Detta för att styrka det som framkommit från både 

enkäterna och intervjuerna. Samtidigt vill jag tolka hur mina frågeställningar har blivit 

besvarade.   

Analys av studien och dess resultat  

Krav-kontroll och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) tar upp vart en medarbetar bör 

befinna sig för att vara i det ideala läget på en arbetsplats. Vi kan se i tabell 4, hur mycket 

timvikarierna har inom de olika områdena och vart de befinner sig i boxen i dags läget utifrån 

detta.  

Tabell 4. Här ser vi vikariernas upplevda krav-kontroll och stöd som det ser ut idag.  

Krav  Kontroll   Stöd  

Från arbetsgivaren  Arbetstid  Kollegor  

Från kollegor  Val av boende  I vissa fall chefen  

Från brukare samt anhöriga    

  

  

 

  

  

  

Klara av arbetsuppgifterna  

Vara tillgänglig för arbete  

 

De ovanstående faktorerna inom de olika kategorierna är viktade gentemot vad som 

framkommit i enkäten lika väl som genom de intervjuerna som genomförts med både 

vikarierna men även med enhetscheferna. Om vi räknar inom kategorierna är det relativt 

många krav gentemot om vi ser till hur mycket stöd och kontroll vikarierna har gällande 

arbetet och arbetsplatsen. Detta placerar många av vikarierna i det som representerar det mest 

utsatta läget (se sida 8). Där de har höga krav, låg känsla av kontroll och lågt stöd. Nu är det 

inte säkert att alla vikarier inom SÄBO har just detta, men det som deltagit i studien hamnar 

där idag. En del kanske mer än andra, då medarbetare även kan ha höga krav på sig själva som 

inte bara är påverkat av arbetet (Bengtsson, 2003).  

Det som framkommit i studien är bland annat att vikarierna saknar att ha ett samlat dokument 

med information. Skälet till detta är att mycket information gällande just arbetet skulle kunna 

bli mer lättillgängligt. Klein, Polin och Sutton (2015) skriver om onboardingprogram som 

egentligen är ett introduktionsprogram för företag att använda sig av vid nyanställningar. 

Skulle de inom Kalix Kommun använda sig att ett fungerande introduktionsprogram skulle 
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både informationen nå ut till vikarierna på ett bättre sätt och även osäkerheten kunna minskas. 

Även kraven skulle kunna minskas om timvikarierna får veta vad som förväntas av dem, vilka 

är deras uppgifter och vad det exempelvis innebär att vara på en introduktion på en arbetsplats 

(Taleo 2006 & Klein, Polin och Sutton 2015). Som det ser ut i dagsläget vet vikarierna inte 

riktigt vad det innebär att vara medarbetare inom Kalix Kommun.  

Om kommunen dessutom skulle genomföra något samtal med respektive vikarie efter att de 

har arbetat under en period, som exempelvis efter en månad som Granberg (2011) 

rekommenderar. Då skulle både känslan av stöd kunna öka samtidigt som känslan av låg 

kontroll minska. Får vikarierna en chans att sitta ner och prata med sin chef om hur allting 

fungerar, kan eventuella osäkerheter tas upp, relationen med chefen bli bättre och en viss 

känsla av samhörighet kan uppstå samtidigt som vikarien får en möjlighet att påverka (ibid). 

Att chefen visar; fast än du är vikarie hos oss så är ditt arbete värdefullt, lika väl som dina 

åsikter, välmående och funderingar.   

Att introduktion sedan är något som är lagstyrt, om vi ser till AFS:en (Granberg 2011), 

påvisar vikten av en välfungerande introduktion extra mycket. Det står att det är 

arbetsgivarens skyldighet att se till att det finns en fungerande introduktion på arbetsplatsen 

och just nu känns det lite osäker på några punkter om vi ser till vad som framkommit i 

resultatet och även i de som är skrivet ovan i tabell 3. Ser vi även på diagram 3 (sida 24) att 

det är relativt många som ändå inte känner sig trygga i sina arbetsuppgifter. På diagram 4, sida 

21, kan vi även se att det är ett stort antal av vikarierna som inte läst alkohol-och drogpolicyn. 

Båda dessa punkter är något som skulle kunna bidra till en sämre arbetsmiljö och en del 

säkerhetsrisker för alla på en arbetsplats.  

Både Granberg (2011) och Stensson och Ström (1985) trycker på att en väl fungerande 

introduktion är A och O för att en ny medarbetare ska trivas och vilja fortsätta arbeta. Ser vi 

till vad Bengtsson (2003) skriver gällande arbetsgrupper och att det krävs att en trivs med sina 

kollegor för att trivas på arbetsplatsen. Även Klein, Polin och Sutton (2015) skriver som 

nämnt tidigare att socialisering på en arbetsplats är väldigt viktig för att en medarbetare ska 

trivas på arbetet och detta är något som hela tiden fortlöper. Kan vi koppla detta till hur 

vikarierna har svarat på enkäten kan vi se att det är 12 procent som har svarat att det inte alltid 

stämmer att de blivit bemötta på ett sätt från sina kollegor som upplevts som positivt. Detta är 

något som en kan tycka är lite oroväckande med tanke på att det även är dessa kollegor som 

ska finnas som handledare för vikarien och även kunna stötta vikarien i början. Om vikarien 

då inte känner att hen inte får ett acceptabelt bemötande, blir det nog också svårare att vilja 
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fråga om hjälp samt att det kan ta emot att vilja åka tillbaka till en arbetsplats om de inte 

riktigt trivs. För som Bengtsson (2003) skriver utgör många gånger arbetsplatsen den plats 

som en person befinner sig många timmar under en dag.  

Vi har tidigare berört betydelsen av det psykologiska kontraktets vikt och innehåll (Isaksson, 

2001). Inom Kalix kommun och SÄBO i dagsläget är det väldigt få som har fått ett ordentligt 

utvecklingssamtal med chefen på arbetsplatsen där de befinner sig. Något som Aronsson 

(2012) och även Granberg (2011) påpekar är viktigt, för att den anställde ska ha chans att 

exempelvis fråga om någonting känns osäkert och på så sätt har även arbetsgivaren chans att 

fånga upp problem och ha möjlighet att kunna förhindra att en vikarie slutar på grund av 

osäkerhet. Även stora delar av de chefer jag pratat med saknar själva ett väl fungerande och 

strukturerat sätt att se till att alla vikarier får samma information, ska kunna känna sig säker på 

arbetsplatsen och att inget glöms bort i det tempo som nu råder inom SÄBO. Sedan är det ett 

antal som svarat att de inte träffat sin chef, i och med detta är det i princip omöjligt för dessa 

personer att veta vad som förväntas av hen. De kan inte heller veta vad som ingår inom 

dennes arbetsuppgifter. Detta är något som kan komma att påverka deras psykologiska 

kontrakt på ett negativt. På grund av att den anställde inte riktigt vet vad som förväntas av hen 

och de har inte heller möjlighet att diskutera med sin chef i början om något exempelvis skulle 

kännas osäkert (Isaksson, 2001). Som nämnt i inledningen är det få om ens någon ny anställd 

oavsett befattning som vill komma till en ny arbetsplats där ingen tar emot en och inget är 

klart (Taleo, 2006).   

Armstrong (2009) menar att definitionen och målet med en introduktion är att ge en positiv 

inställning till den nya medarbetaren gällande hens bild av företaget, att personen ska stanna 

inom företaget och prestera goda resultat inom kort tid. Även detta är viktigt att se till även för 

Kalix Kommun då detta även gäller för dem och deras vikarier. Det är redan nu svårt att 

rekrytera in personal inom äldreomsorgen i stort (Kommunal, 2016) och så även inom Kalix 

Kommun och SÄBO och det verkar inte heller bli enklare, därför måste en vara rädd om de 

vikarier som de har. Ser vi till de 16 procent som i diagram 10 svarat att de inte är fullständigt 

positiva till arbetet, det är sådana personer som arbetsgivaren bör hitta vägar för att försöka 

förhindra att de slutar.  
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Diskussion  
Under studiens gång har det framkommit en del punkter som är både positiva och mer mot 

den utvecklingsbara sidan gällande introduktionen, detta från lite olika sidor som studien 

kommit i kontakt med inom kommunen. Nedan har jag sammanfattat detta under fem olika 

områden som jag nedan kommer gå in mer djupare på:  

Vem gör vad och när?  

Om vi börjar med vad som upplevs vara lite av en av de större utvecklingsbara sidorna; hos 

vem ligger ansvaret för de olika delarna inom introduktionen? Genom studien har det 

framkommit från både vikarier och chefer att otydligheten gällande vem som ska göra vad, är 

relativt stor. En del information når inte alla vikarier och på grund av detta så blir kunskapen 

bland vikarierna bristfällig. Får de inte informationen hur ska de då veta vad som gäller eller 

ska göras? Information försvinner lätt i mängden av stressade arbetsförhållanden, både för 

vikarier samt chefer. Det introduktionsmaterialet som finns inom kommunen och cheferna 

idag används inte då framförallt de nya inte vetat om att det finns och sedan är vissa delar 

ogenomförbara eller inte aktuella i dagsläget. Det sker även förändringar inom 

socialförvaltningen hela tiden, med nya chefer, nya vikarier, uppdaterade policys och så 

vidare. Vilket gör det extra viktigt att ha någon form av rutin nerskrivet för att minska risken 

för att något steg inom introduktionen glöms bort.  

Vikarier på deras första arbetsplats samt krav, kontroll och stöd-modellen  

För de timvikarier som börjar arbeta inom SÄBO som deras första arbete någonsin samt för de 

som aldrig arbetat inom vården tidigare är det extra viktigt att nå ut med information och 

skapa en säkerhet och trygghet för att de ska känna att de klarar av sitt arbete och veta vem 

som de kan vända sig till för stöd eller frågor. För dessa personer är en god relation med chef 

och andra stödfunktioner, samt tillräckligt med information A och O. Som både Granberg 

(2011) och Taleo (2006) tagit upp är en introduktion starten av ett arbetsförhållande mellan 

arbetsgivare och arbetstagare, oavsett vilken tjänst som den nya medarbetaren börjar arbeta 

på. En timvikarie kan bli en framtida tillsvidareanställd och en mycket viktig person inom 

kommunen.   

Inom just äldreomsorgen och den enkät som det här arbetet handlar om, kan vi koppla 

vikariernas arbetssituation utifrån hur de känner att deras introduktion fungerat. Känner de att 

det finns höga krav på dem som ny vikarie samtidigt som de inte känner stöd och samhörighet 

med varken chefen eller kollegor? Medan de inte heller ha någon delaktighet till att vara med 

att planera eller kontrollera sin introduktion eller våga säga till om något inte känns okej. Då 
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befinner de sig i det värsta tänkbara läget och kanske tappar viljan och lusten till arbete inom 

förvaltningen och boendet (Karasek och Theorell 1990).  

Detta skulle bidra till att rekryteringskostnaderna med introduktion och resurser, helt plötsligt 

blir bortkastat. Om det tvärtom skulle vara en vikarie som känner sig delaktig och hörd, har 

acceptabla krav för att vara ny och känna stöd från chef och kollegor, då är det i en helt annan 

situation, nämligen idealet som jag nämnde om ovan. Detta i sin tur kan istället bidra till att 

vikarien väljer att stanna kvar och känner en samhörighet med arbetsplatsen som gör att hen 

vill prestera sitt bästa och utvecklas inom arbetsplatsen (Bengtsson, 2003). Där får 

arbetsgivaren, i det här fallet en vikarie som kan stanna kvar och arbeta inom förvaltningen 

och bidrar då med en mycket viktig och efterfrågad arbetskraft. Just på grund av att det är 

sådan brist på vårdpersonal (Kommunal, 2016), är det extra viktigt att hålla kvar de vikarier 

som finns och fungerar på arbetsplatserna.  

Brister i kommunikation  

Att ytterst få ens visste om att de hade en jobbmail kopplat till kommunen, får en att fundera 

angående hur mycket information som vikarierna missar? Hur får de reda på information om 

det varken kommer in på intranätet, får vara med på möten eller får information via mail? Det 

är inte konstigt att många vikarier inte direkt känner sig delaktig i sin introduktion, och av vad 

som framkommit av intervjuerna har de svårt att känna sig som en del av medarbetarna inom  

Kalix kommun. Det blir lite ”vi” och ”dom” känsla som uppstår mellan vikarierna och de som 

är tillsvidareanställda, detta fast de ska arbeta tillsammans och fungera som stöd åt varandra. 

Det är som att efter att vi arbetat på en arbetsplats under något år glömmer bort hur det är att 

vara ny, något som vi faktiskt är under någon period i livet på en arbetsplats.  

Hur ska detta glapp mellan personalen minskas? Jo som några av enhetscheferna var inne på 

när de intervjuades, är att trycka på att vikarien är mycket viktig för arbetsplatsen och att de 

fyller en viktig funktion. Oftast i dagsläget så tar bemanningen emot samtal när en timvikarie 

anmäler sig sjuk, chefer har inte alltid koll på vem som är borta då de redan har mycket 

ordinarie personal under sig att hålla reda på. Frågan är ju då också, vem ringer vikarien och 

frågar hur det är om denne varit borta under några dagar? Om en person inte känner att det 

spelar någon roll om hen är borta eller inte en dag, då kommer hen förmodligen även vara 

borta fler gånger. Arbetsmoralen sjunker om det inte finns någon mening eller 

tillhörighetskänsla med att arbeta.  
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Även uppföljningssamtal är önskvärt, då får vikarien chansen att känna sig sedd och hörd, 

känna sig som en del av verksamheten (Granberg, 2011). Samtidigt som det går att ta upp om 

någonting fungerat bra eller fungerat mindre bra. Nu finns det bland annat ingen specifik 

kontaktperson för en timvikarie att vända sig till vid frågor gällande hens anställning eller om 

det sker något på arbetsplatsen som hen inte kan ta upp med den chef som finns där.  

Timvikarierna är lite av en arbetsgrupp som ramlat mellan stolarna och väntar på att någon 

ska komma och visa att de har en betydande del inom verksamheten och att deras åsikter är 

värda något.   

Tidspress och budget  

Jag kan förstå att tidspress och budget sätter många synliga och osynliga gränser för chefer. 

Det finns inte tid eller pengar att ge alla vikarier en veckas introduktion, det finns inte heller 

resurser att genomföra medarbetarsamtal med de vikarierna som brukar arbeta inom deras 

boende. Men det som skulle gå att göra för att underlätta för cheferna skulle vara att göra 

någon form av rutin för vem som ska göra vad, en form av checklista. Som egentligen redan 

finns idag men kanske en uppdaterad och lättillgänglig sådan skulle vara av intresse.  

Inspiration från andra avdelningar och kommuner  

Som nämnt i resultatet från en intervju med en av vikarierna, använder sig 

utbildningsförvaltningen av ett annat introduktionssätt än SÄBO, genom vikariemöten en 

gång varje månad för nya vikarier. Detta möte är till för att ge cheferna en chans att 

personligen träffa vikarierna och för vikarierna att se dem. Cheferna går även igenom en del 

riktlinjer, hur det fungerar med ”timrapporter”
6
, vad det innebär att vara representant som 

medarbetare för Kalix kommun som arbetsgivare, hur viktiga vikarierna är och ger chansen 

till vikarierna att ställa frågor.   

Under studiens gång har jag som nämnt i inledningen varit i kontakt med några olika 

kommuner placerade i östra Norrbotten. Detta för att få fram mer material och tips för 

kommunen att arbeta med. Jag frågade kommunerna hur de ser på introduktion för vikarier, 

vart och hos vem ansvaret ligger på att introduktionen går rätt till och om finns det någon 

rutin, checklista alternativt informationsblad om detta. Det som framkom var att ingen har 

någon direkt rutin för hur detta ska gå till och vilken rutin de ska använda sig av. En del 

                                                 
6
 Timrapporter även kallat T2, är något som timvikarierna inom utbildningsförvaltningen använder sig av då 

bokningssystemet och lönesystemet inte är ihopkopplat ännu. Vilket gör att vikarierna skriver hur de har arbetat 

under varje månad på ett papper som chef sedan godkänner och skickar till löneassistent.  
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kommuner har börjat se över processen och andra planerar att se över den. Med andra ord är 

det ett lite outforskat område hos kommunerna i Norrbotten.   

Det som framkommit från de olika kommunerna är att det är cheferna som är ansvariga för att 

det ska fungera med introduktionerna på deras enheter. Sedan är det en av kommunerna som 

jag pratat med som har en kvalitetsavdelning som har det övergripande ansvaret för att 

underlätta för cheferna. Det vill säga att det är den avdelningen som tar fram underlag för att 

kunna skapa rutiner. En annan hade specifika personer som sitter med rekrytering av via 

vikarier och en hade uppföljningssamtal med nya vikarier efter tre månader för att se hur 

allting fungerar. På så sätt hindrar de även kommunen att få in personal som inte fungerar 

inom organisationen, innan de får företrädesrätt. Det skapar en enorm trygghet för chefer men 

även medarbetare som vet att de får någon form av återkoppling. Detta skulle ju också vara 

önskvärt för Kalix Kommun att titta vidare på.   

Som nämns i inledningen är det många av kommunerna som jag kommit i kontakt med genom 

studiens gång som har en specifik process för just rekrytering inom kommunen, även när det 

kommer till rekrytering av nya timvikarier. Är det någon i dagsläget som tar in CV, personligt 

brev och ringer referenser när de anmäler att de vill börja arbeta som timvikarie inom Kalix 

Kommun? De personer som arbetat inom andra enheter inom kommunen och söker sig vidare 

till en eller flera andra enheter, brukar många av cheferna kolla runt bland andra chefer och 

bemanningen hur de har fungerat innan de bokar ut någon för introduktion. Vad händer med 

de som inte arbetat inom kommunen? Jag kan anse att det är lite onödigt samt kostsamt att ta 

in ny personal utan att ha kollat på hur de fungerat på andra arbetsplatser, om referenser finns 

från tidigare arbeten. Många gånger kommer det in personal i systemet som går sin 

introduktion i två dagar och sedan försvinner dom och tar aldrig mer pass. Men de har ändå 

kvar en anställning ett år, detta på grund av att ingen vet vem ansvaret ligget hos att avsluta 

vikariens anställning.   

Delegering  

Något som vikarier var inne på under intervjuerna var frågan gällande delegering, varför den 

behöver genomföras på varje ny arbetsplats trots att den ser likadan ut på varje boende? Under 

studiens gång kontaktade jag Luleå kommun för att se hur de hanterar delegering och inom 

deras kommun behöver delegering endast göras en gång i början av vikariernas anställning, så 

länge det inte tillkommer något specifik som det krävs mer fördjupad kunskap inom på ett 

specifikt boende. I det fallet gör vikarierna en komplettering på den befintliga delegeringen. 

Vore inte detta ett mer tidseffektivt samt kostnads besparande sätt för även Kalix Kommun att 
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använda sig av?  Då vikarier kan arbeta istället för att göra delegering på arbetstid, 

sköterskorna slipper godkänna det stora antalet delegeringar som de gör idag och det ger 

cheferna större kontroll över vilka som får ge medicin och inte.  

Metoddiskussion  

Min uppsats uppnådde inte det måttet på antal svar som hade önskats i enkäten. Ett stort 

problem som stöttes på redan i början av mitt uppsatsskrivande, var när jag såg att inte alla de 

utvalda vikarierna inom SÄBO hade en egen jobbmailadress inlagt i alla system. Eftersom 

enkäten skickades ut till den mailen, då vikarierna är på många olika boenden inom 

kommunen och på så sätt svåra att få tag i, då de heller inte är med på möten på boendena. För 

att kunna skicka ut enkäten till alla på ett relativt smidigt sätt och förhoppningsvis nå ut med 

information, ansågs mailen vara ett bra sätt att lyckas. Detta visade sig dock som sagt vara 

klurigare än vi trodde, då en del vikarier hade mailadresserna inlagt manuellt, andra inte och 

vissa saknades helt, var jag tvungen att gå in på alla utvalda individers personers personliga 

sida i lönesystemet och lägga in de mailadresser som saknades eller var ofullständiga. Nästa 

problem som dök upp var att det knappt var någon vikarie som visste om att de hade en 

mailadress kopplat till kommunen. Vilket betydde att jag fick förutom mailet med förklaring 

gällande enkäten och dess syfte samt vem jag är, skicka ut ett sms till alla vikarier med 

information om webbadress till mailen samt vad de hade för användarnamn samt lösenord till 

mailen. Detta tror jag har varit en betydande del till varför bortfallet tyvärr är en aning stort på 

just enkäten. Däremot blev det väldigt betydelsefullt att några vikarier, efter enkäten var 

sammanställd, gick med på att ställa upp på en intervju. På grund av detta styrks även en del 

av det som tas upp i resultatet i denna studie. Sedan genomfördes även tre intervjuer med 

chefer för att se om deras bild stämmer överens med vikariernas samt för att få höra hur de ser 

på introduktionerna i dagsläget.   

Hade jag vetat det jag vet nu i efterhand gällande att vikarierna inte visste om att de hade en 

mail och att varken lösenord och inloggning skulle fungera, skulle jag nu i efterhand gärna 

valt att göra fler djupgående intervjuer och inte fokuserat så mycket på enkäten. Timvikarier 

är en svår målgrupp att nå då ingen riktigt har ansvaret över dom och de samlas aldrig 

tillsammans. Sedan arbetar många av dom i princip heltid fast än att de är vikarier, blandade 

schemapass där bland både dag, kväll, natt och helg. Detta är det jag tror kan vara en orsak 

som har bidragit till mitt begränsade antal intervjuer. Ingen vikarie vill tacka nej till arbete 

samtidigt som de är osäker på vad de vågar säga och inte säga.  
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Slutsatser 
Mitt syfte med denna studie var att kartlägga hur introduktionen inom Kalix kommuns SÄBO 

anses fungera, både genom timvikarier samt enhetschefers ögon. Jag hade fem frågeställningar 

som jag använt mig av för att kunna kartlägga detta, som jag anser genom studiens gång har 

blivit besvarade.  

Rutinerna för introduktionen gällande timvikarierna är i dagsläget olika beroende på boende 

och vad de har haft för rutiner förr. Den plan som finns på papper är något som inte följs då 

den är gammal och inte uppdaterad eller styrd direkt mot SÄBO. Den plan och checklista som 

finns är generell gentemot alla timvikarier, vilket gör den svår att applicera. Både 

timvikarierna samt enhetscheferna anser att introduktionen är en fråga om kommunikation 

som nu inte fungerar som den ska. Budgetregleringar och tidspress är något som genomsyrar 

introduktionen och även om chefer vill ge mer resurser vid introduktion är de styrda och 

begränsade. Bemötande gentemot vikarierna anses mestadels vara positivt, både från 

kollegorna samt chef på den nya arbetsplatsen men även av andra stödfunktioner. 

Genom studien har det framkommit en del som behöver arbetas med för att kunna förbättra de 

rutiner som finns nu gällande introduktion. Det behöver bland annat tydliggöras vem som ska 

göra vad och när. Nu är cheferna osäkra på om vikarien fått all information och om någon 

annan chef möjligtvis gett samma information tidigare eller om något har glömts bort att 

meddelas för att det inte finns någon checklista på vad som ska tas upp, hur och när. Om vi ser 

till krav- kontroll- och stödmodellen kan vi tänka oss att för dessa timvikarier är det viktigt att 

veta vem de kan vända sig till, vad som förväntas av dem och att de får vara med och planera 

sin introduktion utifrån deras förutsättningar för arbetet. Utan detta faller de lätt till en icke 

önskvärd plats inom organisationen, bestående av höga krav, låg känsla av kontroll och lågt 

stöd. Tidspress och budget framkommer både från chef men även timvikarie, att två- tre dagar 

med introduktion på en helt ny arbetsplats egentligen är för lite samtidigt som budgeten är 

tight. Medel för introduktion bör vara avsatta i budgeten för att kunna ge de bästa 

förutsättningar som det går för en ny medarbetare, även för dessa timvikarier.  

Förslag till vidare forskning  
Eftersom just timvikarier verkar vara en arbetsgrupp som emellanåt ramlar mellan stolarna 

inom kommunen, då det inte finns någon direkt huvudansvarig för dessa, skulle det vara 

mycket som kan vara intressant att kolla djupare på för bland annat arbetsgivaren. Detta för att 

fånga upp vikarier och framtida medarbetare på ett bättre sätt. Det skulle även exempelvis 

vara intressant att fortsätta och gå djupare in på ämnet med introduktioner inom 
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äldreomsorgen, genom att göra en kvantitativ enkätstudie till fler vikarier alternativt en mer 

djupgående kvalitativ studie med ett större antal intervjuer. Detta skulle kunna tillföra ännu 

mer kunskaper gällande vad de har för erfarenheter av introduktionerna, även inom andra 

enheter än just specifikt SÄBO. Det skulle kunna komma till nytta för både arbetsgivaren, 

enhetscheferna men även för vikarierna, för ett framtida förbättringsarbete kring just 

introduktion och vikariers arbetsmiljö.  

Det skulle gå att jämföra hur introduktionen går till i andra förvaltningar för att se vad som 

fungerar på de olika arbetsplatserna, för att kunna ta tips och idéer från varandra och få 

möjligheten att se vad som kan behöva utvecklas. Något som även skulle vara intressant är att 

se om sjukfrånvaron bland vikarier kan ha någon koppling med hur deras introduktion varit. 

På grund att sjukfrånvaro kan innebära många underliggande faktorer som en inte kan se med 

blotta ögat och påverka vikariers arbetsmoral och vilja till att arbeta. Det är något som skulle 

kunna vara kopplat till beroende på vilken introduktion vikarierna fick och hur de blev 

bemötta av både chefer och kollegor.  

Förhoppningar om framtiden  

Genom arbetet som är nedlagt på detta arbete hoppas jag att mina fynd genom teori, enkät 

samt intervjuer ska hjälpa kommunen att ta fram en ny introduktionsplan för specifikt SÄBO 

men även ta nytta av den för att kunna skapa en för övriga förvaltningar i deras arbete med 

deras timvikarier. Introduktion är inte något som bara används inom Kalix Kommun och den 

specifika del som jag undersökt, introduktion bör användas inom alla organisationer på rätt 

sätt för att ge goda förutsättningar för den nya medarbetaren men även för organisationen att 

kunna ta emot medarbetaren på ett korrekt sätt. Jag hoppas att introduktion börjar att anses 

som en investering inom samtliga organisationer, utan personal finns det ingen verksamhet 

och med välmående och kunnig personal ökar förutsättningarna för att organisationen att gå 

framåt.  
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Bilagor  
  

Bilaga 1-Introduktionsrutinen från 2013 inom kommunen  

Checklista för Chefer inom SÄBO vid timvikarier  

Vikariens namn:  

Anställningsform:  

Vem är ansvarig för introduktionen:  

Checklistan ska användas som hjälpmedel för att kvalitetssäkra introduktionen av nyanställda inom 

Kalix kommun. Samtliga punkter BÖR genomföras, eventuellt kan kompletterande uppgifter vara 

aktuella beroende på arbetsuppgifter.  

Närmaste chef ansvarar först för att:Signatur  

• Träffa den intresserade vikarien och hålla en intervju  

  

• Skriva ett intermittent anställningsavtal med personen och lämna till löner  

  

  

• Upplys om kontouppgifter och intyg för lönesättning samt upprätta  

Anställningsavtal  

  

• Prata med den nya vikarien gällande vilka dagar som passar för introduktion  

Samt tilldela en handledare för dessa pass  

  

• Skicka in beställningar för introduktionspass, så bemanningen vet att någon  

ny är på väg in i systemet och kommer att bli tillgänglig.  

  

  

• Planera introduktionsdagar, avsätt realistisk tid i planering  

  

  

• Färdigställa material som är viktiga för anställningen inför första arbetsdag  

(ex. namnskylt, skåp, kontor, mail, e-legitimation, behörighet etc)  

  

  

• Boka tid för utbildning i självservice samt meddela Time Care Adm om att  

skapa användare  
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INTRODUKTION TIMANSTÄLLD FÖRSTA ARBETSDAG  

Namn:  

Anställning:  

Ansvarig för introduktion: Bemanningsplanerare för respektive förvaltning  

Checklistan ska användas som hjälpmedel för att kvalitetssäkra vår introduktion av nyanställda. 

Denna introduktion skall tillämpas på timanställd inför sitt första pass hos Kalix kommun. 

Eventuellt kan kompletterande uppgifter vara aktuella beroende på arbetsuppgifter.  

  

Bemanningsplanerare ansvarar för följande punkter inför första arbetsdag:                    

Signatur  

• Berätta kortfattat om vad det innebär att vara timanställd vid Kalix kommun 

samt vilka förväntningar arbetsgivaren har.  

  

• Skapa användare i Time Care  

  

  

• Gå igenom Time Care och hur den timanställde använder programmet  

  

• Ta emot kontouppgifter för löneutbetalning  

  

  

• Ta in arbetsgivar- samt studieintyg för rätt lönesättning  

  

  

• Ta in eventuellt utdrag ut belastningsregistret  

  

  

• Gå igenom skriftligt material tillsammans med den timanställde  

  

  

• Presentera den timanställde för löneavdelningen  

  

  

  

  



44  

  

INTRODUKTION TIMANSTÄLLD NY ARBETSPLATS  

Namn:  

Anställning:  

Ansvarig för introduktion:  

Checklistan ska användas som hjälpmedel för att kvalitetssäkra vår introduktion av nyanställda. 

Denna introduktion skall tillämpas på timanställd som gör sitt första pass på en ny enhet samt vid 

behov av repetition för att kunna utföra sitt arbete på ett kvalitativt sätt. Samtliga punkter SKALL 

genomföras, eventuellt kan kompletterande uppgifter vara aktuella beroende på arbetsuppgifter.  

Första arbetsdagen:                                                                                                                         

Signatur  

• Visa arbetsplatsen och presentera kollegor  

  

  

• Kort information om arbetets uppgifter och innehåll  

  

  

• Informera kort om avdelningens huvudsakliga uppgifter och organisationen  

  

  

• Gå igenom regler, formella och informella   

(Delegering, sekretess, lagar etc.)  

  

• Informera om arbetstid, sjukanmälningar och förmåner.  

  

  

• Informera om säkerhetsdetaljer. Utrymning, placering av brandredskap etc.  

  

  

• Informera om eventuell skyddsutrustning och hur den används  

  

  

• Informera om stödfunktioner (löneadministration, bemanningsenhet etc.)  

  

  

• Information om arbetsskaderisker gällande exempelvis o Tunga lyft  

o Farliga ämnen och vätskor o Eventuella maskiner och 

arbetsredskap o AFS, Arbetsmiljöinformation  

o Skriftlig information kring arbetsskaderisker  
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Bilaga 2-Brev till vikarierna vid mailutskick.  

Hej i vårvädret,  

Jag heter Mikaela Hjärtström och studerar nu min sista termin på personalvetarprogrammet i 

Umeå. Under våren kommer jag att göra min c-uppsats åt Kalix Kommun och undersöka hur 

introduktionen fungerar för vikarierna inom äldreomsorgens boenden. Varför jag vänder mig 

till er vikarier är för att det är ni som är ute i verksamheterna inom äldreomsorgen och 

upplever hur introduktionen fungerar. På grund av det skulle det vara väldigt intressant om ni 

vill lyfta era åsikter. Det tar max 15 minuter att svara på den och jag skulle därför vara 

jättetacksam om ni kunde svara så mycket och ärligt som möjligt.  

Länk till enkäten (för att kunna klicka på länken kan ni vara tvungen att trycka ner knappen 

”ctrl” på tangentbordet): xxx  

Ni är givetvis anonyma i enkäten, varken jag eller någon annan är ute efter att se vad ni svarar 

som enskildperson och kommer inte kunna spåra era svar.  

Om ni har några frågor eller problem med att svara på enkäten får ni gärna kontakta mig.  

Sista svarsdagen: 30/4–2017.  

Med vänliga hälsningar  

Mikaela Hjärtström   

  

Mail: xxx  

Telefon; xxx  
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Bilaga 3-Enkät till vikarier  

 

Hej i vårvädret,  

   

Jag heter Mikaela Hjärtström och studerar nu min sista termin på 

personalvetarprogrammet i Umeå. Under våren kommer jag att skriva min 

C-uppsats för Kalix Kommun och undersöka hur introduktionen fungerar 

för vikarierna inom äldreomsorgens boenden. Varför jag vänder mig till 

just er vikarier är för att det är ni som är ute i verksamheterna inom 

äldreomsorgen och upplever hur introduktionen fungerar. Ni är givetvis 

anonyma, varken jag eller någon annan är ute efter att se vad ni som 

enskildperson svarar och kommer inte kunna spåra era svar.  
   

Det tar max 15 minuter att svara på enkäten och jag skulle vara 

jättetacksam om ni tar er tid att svara på så mycket ni bara kan. Om du 

skulle ha mer åsikter än vad som tas upp i enkäten, får du gärna skriva in 

de i den öppna rutan i slutet eller skicka ett mail till mig för vidare dialog.  

Sista svarsdagen: 30/4-2017.   

Med vänliga hälsningar  

Mikaela Hjärtström  

Om ni har några frågor eller problem med att svara på enkäten får ni gärna kontakta mig.  

Mail:   

Telefon:   

  
1. Kön 

       
Kvinna

  

 Man
  

 Annat
  

  

  

2. Ålder  
 18-25 år  

 26-40 år  

 41-60 år  

 Över 60 år  
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3. Är du anställd som  

 Vårdbiträde 

 Undersköterska  

 Annat:  

  

4. Hur lång arbetslivserfarenhet har du inom äldreomsorgen?  

 0-1 år  

 2-3 år  

 Över 3år
  

  

5. Hur många olika boenden inom Kalix kommun arbetar du inom?  

 1
  

 2-3  

 Mer än 3
  

 Plus hemtjänsten  

  

6. Fick du personligen träffa din chef i samband med introduktionen på arbetsplatsen? 

            Ja
  

 Nej
  

  

7. Hur många dagar fick du introduktion när du började arbeta inom äldreomsorgen?  
 1-2  

 3-4  

 Mer än fyra dagar  

Övrigt:   

  

8. Räckte introduktionen du fick för att du ska känna dig trygg med dina 

arbetsuppgifter? 

       
Ja

  

 Nej
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9. Fick du tilldelat en handledare inför dina introduktionspass?  

 Ja
  

 Nej
  

 Annat:  
  

  

10. Har du haft samma handledare under hela din introduktion?  
 Ja  

 Nej  

Övrigt:  

11. Blev du introducerad för dina arbetskamrater när du började in introduktion?  

 Ja
  

 Nej
  

 Annat:
  

  

12. Har du fått en rundtur i samband med introduktionen på arbetsplatsen så att du vet 

vart bland annat nödutgångar och brandsläckare?  

 Ja
  

 Nej
  

  

13. Har du fått ta del av någon följande policys?  
 Arbetsmiljöpolicy  

 Alkohol- och drogpolicy  

 Hygienpolicy  
   

14. Har du skrivit under något sekretessavtal?  

 Ja
  

 Nej
  

  

15. Har du fått någon medicindelegering?  

 Ja
  

 Nej  
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15a. Om nej, varför inte? (mer än ett alternativ är möjligt)  
 Inte fått någon information hur jag ska gå tillväga  

 Har inte fått tag i någon sköterska  

 Jag har inte tillgång till dator  

 Känner mig inte säker i mina arbetsuppgifter för att våga ge medicin  

 Annat:  

  

  
16. Om det händer en olycka/tillbud vet du vad du ska göra och vem du ska vända dig 

till då?  

 

 

  
17. Har det varit någon uppföljning efter din introduktion tillsammans med din chef eller 

handledare?  

 Ja
  

 Nej
  

Övrigt:  

  

18. Vilken av nedanstående alternativ har varit viktigast för min inskolning?  
 Min chef  

 Mina kollegor  

 Mina brukare  

 Anhöriga  

  Jag själv  
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19. Hur skulle du skatta följande påståenden:  

Jag blev bra bemött av chefen på arbetsplatsen  

    
   1  2  3  4  5  

Stämmer inte alls
 

 Stämmer helt  

  

  

Jag blev bra bemött av mina kollegor under min introduktion  

    
   1  2  3  4  5  

Stämmer inte alls
 

 Stämmer helt  

  

Jag kände mig delaktig under min introduktion  

    
   1  2  3  4  5  

Stämmer inte alls
 

 Stämmer helt  

  
Jag har blivit bra bemött av andra stödfunktioner (ex bemanning och löner)  

    

   1  2  3  4  5  

  

Stämmer inte alls
 

 Stämmer helt  

  
Efter mina introduktionspass kände jag mig trygg i mina arbetsuppgifter och positiv till 

att fortsätta arbeta på arbetsplatsen  

   1  2  3  4  5    

Stämmer inte alls
 

 Stämmer helt  

  

Jag har en positiv inställning till mitt arbete  

    
   1  2  3  4  5  

Stämmer inte alls
 

 Stämmer helt  
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Är det något som du inte tycker att jag tagit upp i enkäten som du skulle vilja framföra, 

positivt som negativt får du jättegärna skriva det nedan:  

  

 

 

 

  

Stort tack för din medverkan och för din hjälp med mitt arbete!  
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Bilaga 4-Intervjumall till enhetschefer inom SÄBO  

Känner du till den allmänna introduktionsplanen som finns inom kommunen idag?  

Har du i sånt fall fått information om hur den ska användas eller vart du ska vända dig om det 

uppstår frågor gällande den?  

- Om ni använder den: Hur tycker du att den fungerar?  

- Är den relevant?  

- Saknar du något i den?  

- Har du något förslag på förbättringar/förändringar?  

Vad har ni för rutiner i dag på X boende när nya vikarier ska inskolas? (från första dagen på 

introduktionen tills medarbetaren kan arbeta självständigt)  

  

Vad tycker du, är det positivt eller negativt att ha en introduktionsplan/rutin för 

nyanställningar?  

Använder ni er av handledare under introduktionen?  

- Går den nya medarbetaren tillsammans med flera olika handledare eller en och 

samma?  

- Vad har ni för kriterier för att en personal ska få vara handledare?  

- Kan en vikarie vara handledare hos er?  

- Vad tycker du att en handledare bör ha för egenskaper för att kunna hjälpa en ny 

timvikarie?  

Hur lång introduktion är det vanligtvis att en ny timvikarie får?  

- Någon skillnad mellan en utbildad undersköterska och ett vårdbiträde?  

Anpassas introduktionen mycket efter den enskilda indivien eller är den mer generellt 

uppbyggd?  

Vilken är den viktigaste informationen att ge till en ny timvikarie tycker du?  

Genomför du någon form av uppföljning tillsammans med vikarien alternativt handledaren 

efter introduktionen?  

  

Övrigt:  
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Bilaga 5-Intervjumall till timvikarierna inom SÄBO  

Om du beskriver introduktionens olika steg, hur skulle du beskriva dom?  

- Hur tyckte du att de stegen fungerade?  

- Om du fick välja två av stegen du hade önskat ändra på, vilka skulle de vara?  

- Varför började du arbeta just inom SÄBO? -  Hur länge har du arbetat?  

Vilken bemötande fick du från cheferna samt kollegor?  

Hur anser du att introduktionen fungerade?  

Saknar du någon information?  

- Vet du vart du ska hitta den eller vart du ska vända dig?  

- Vart vänder du dig om det uppstår något problem på en arbetsplats/ allmänt?  

Om du beskriver hur din dröm introduktion skulle se ut, hur beskriver du den?  

Arbetar du inom någon annan förvaltning eller arbetsgrupp inom kommunen än just SÄBO?  

- Om ja, hur skiljer de sig åt? Positivt/negativt?  

  

Övrigt:     
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Bilaga 6-Luleå kommuns checklista vid introduktion  

  


