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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur produktionsledarna på Volvo GTO i Umeå 

arbetar med introduktionen av nya medarbetare i jämförelse med riktlinjerna för 

introduktionsprocessen från ledningshåll. Detta är en kvalitativ studie där resultatet baseras på 

intervjuer med åtta produktionsledare, såväl som två möten med ansvarig HR-chef, samt en 

HR business partner. Intervjuerna har utgått från frågor om vilka syften produktionsledarna 

anser att introduktionsprocessen har, hur de beskriver sina egna attityder och upplevelser 

kring processen samt hur de utformar introduktionen. Resultaten tyder på att 

produktionsledarna anser att en standardisering av processen är positiv, men att det behövs 

mer utbildningsmaterial för att förtydliga vad som skall ingå under introduktionen. De 

efterfrågar även en mer noggrann uppföljning från HR:s sida samt en tydligare 

kommunikation kring syftet, från ledningens håll, såväl som mer delaktighet i processen.  

 

Nyckelord: Chef, introduktion, kommunikation, nya medarbetare 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till Olle Åberg och Linnea Östensson som jobbar på HR-avdelningen 

på Volvo GTO Umeå. Dels för att ha tagit emot oss så vi fått chansen att genomföra detta 

examensarbete, dels för den behjälpliga attityd de haft mot oss samt för ovärderlig input under 

arbetets gång. Vi vill även tacka de produktionsledare som har ställt upp som informanter. 

Utan er – ingen studie. Till sist vill vi tacka vår handledare Johan Örestig på Umeå 

Universitet. Den dialogen vi haft med dig, oavsett om det varit bollande av idéer, positiv 

feedback, konstruktiv kritik eller att du spontant ger förslag på formuleringar som är bättre än 

allt vi själva kunnat formulera under flera timmar, har höjt nivån på både studien och 

rapporten. De kunskaper och erfarenheter vi tar med oss från detta arbete är något vi 

värdesätter högt och som vi tror att vi själva kommer ha stor nytta av i arbetslivet efter 

examen.  

- Jens Sjöström & Niclas Jonsson, maj 2018 
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1 Inledning  

Har du någon gång varit ny på ett jobb? Du kanske har känt den där nervositeten av att inte 

riktigt veta vad som väntar dig, fjärilarna i magen som uppkommer när du är på väg mot ditt 

första arbetspass och svettiga handflator när du stiger in genom dörren första dagen. De flesta 

av oss kan nog känna igen denna situation, åtminstone mer eller mindre. Vad hade fått dig att 

känna dig mest trygg i ovanstående sits - att kastas in i hetluften eller en genomtänkt 

introduktion av en erfaren kollega? Faktum är att forskning har visat att en noga förberedd 

och väl utförd introduktion både gör att en nyanställd medarbetare lär sig den nya tjänsten 

snabbare, kommer in i den sociala gemenskapen på arbetsplatsen bättre och kan påverka hur 

personen presterar på arbetet (Elg, 2009). Det har även visat sig att medarbetare som får en 

bra start på det nya jobbet stannar längre (Ibid.) och att risken för olyckor minskas 

(Arbetsmiljöverket, 2017).  

 

Studier inom ämnet har också visat att organisationer överlag lägger stor vikt samt mycket tid, 

pengar och energi på att anställa rätt personer (Snell, 2006; Acevedo & Yancey, 2011). 

Däremot läggs det inte i närheten lika stor fokus på introduktionen av nya medarbetare och 

planering, genomförande och uppföljning är sådant som ofta skulle kunna förbättras 

(Granberg, 2011). Om vi ser till de juridiska ramverken så ställer arbetsmiljölagstiftningen 

kravet på arbetsgivaren att man genomför en introduktion av nyanställda medarbetare. Utifrån 

vår studies perspektiv är det mest vitala lagkravet mot arbetsgivaren att en introduktion 

genomförs, att medarbetaren får en uppfattning om sina arbetsuppgifter samt en genomgång 

av risker inom verksamheten (SFS 1977:1160). Även ekonomiska incitament verkar föreligga 

för en ordentlig introduktion. Vision visade i en undersökning bland sina medlemmar att 

totalkostnaden för en ny medarbetare uppgår mot 550 000 kronor (Vision, 2015). Att det finns 

stor ekonomisk vinning på att förbättra introduktionen för nyanställda råder det inget tvivel 

om (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 

Vad och vilka påverkar introduktionsprocessen?  På Volvo GTO Umeå använder de sig delvis 

av standardiserade mallar som är framtagna på koncernnivå samt en introduktionsmodell som 

HR-avdelningen tagit fram. Detta kommuniceras till områdescheferna och vidare till 

produktionsledarna som primärt blir ansvariga för genomförandet av introduktionsprocessen 

eller delegering av densamma. Hur väl det slutgiltiga genomförandet uppnår det egentliga 
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syftet av introduktionen kommer att påverkas mycket av kommunikationen mellan 

organisationens många olika nivåer. Exempelvis har mellanchefens tolkning av budskapet 

från övre instans stor påverkan på hur det faktiska genomförandet faller ut genom 

introduktionsprocessen. De har då möjligheten att översätta budskapet genom de hierarkiska 

nivåerna och skapa motivation i frågan (Beck & Plowman, 2009). Kan koncernen upprätta en 

tillräckligt relevant mall för arbetarna på golvet och kan produktionsledarna i slutändan 

leverera det HR-avdelningen avser att uppnå? Information, förväntningar, tydlighet och 

prioritet ska komma igenom en snäv hårnål genom sättet att kommunicera. Under hösten 2017 

genomförde vi en studie på Volvo Trucks mot nyintroducerade medarbetare1 som tydligt 

påvisade en lucka mellan det de olika nivåerna i organisationerna vill uppnå och det som i 

slutändan levereras till medarbetarna. Vidare visade studien att det skiljer sig mycket i 

genomförande beroende på genomförande chef. Vad är problemet? Var uppstår luckan som 

skapar ett varierat genomförande av en så viktig del som den standardiserade 

introduktionsprocessen är på sitt nya jobb?  

 

En annan viktig aspekt som avgör huruvida en introduktionsprocess är lyckad eller ej är som 

vi tidigare nämnt hur en medarbetare snabbt kommer in i gemenskapen på den nya 

arbetsplatsen. Det är en form av socialisation där den nya medarbetaren försöker lära sig hur 

den nya gruppen fungerar samt lära känna gruppens normer (Granberg, 2011). När en ny 

medarbetare integrerar och tar sin plats i gruppen på ett positivt sätt skapar detta ett större 

engagemang gentemot organisationen vilket i förlängningen ger positiva effekter för både 

arbetsgivare och arbetstagare (Cirilo & Kleiner, 2003). Chefer har visat sig ha en stor del i 

socialiseringsprocessen av nya medarbetare och det medför mycket positiva effekter om 

chefen är en del av introduktionen, t.ex. har man kunnat observera en ökad motivation hos 

medarbetarna (Cirilo & Kleiner, 2003). Så hur upplever cheferna att de kan påverka och 

främja medarbetarnas socialisering in i organisationen?  

 

Syftet med denna studie är tvåfaldigt. Dels vill vi skapa en fördjupad förståelse för relationen 

mellan intentionen och det faktiska genomförandet av introduktionsprocessen, och dels vill vi 

bidra till förståelsen av hur cheferna på ett stort tillverkningsföretag jobbar med 

introduktionsprocessen. Ur detta perspektiv är introduktionsprocessen ett pedagogiskt 

problem som innefattar kommunikation och lärande, inte bara mellan den som håller i en 

                                                 
1 Detta i en icke-publicerad rapport, under ramarna för personalvetarprogrammet i Umeå.  
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introduktion och den som introduceras utan också mellan koncernledningens direktiv och den 

som introduceras via mellanled. Volvo Trucks Umeå är en intressant organisation att studera i 

sammanhanget då de är världsledande inom tillverkningsindustrin för tunga fordon och har 

väldigt höga krav på säkerhet och kvalité. De står, liksom de andra världsledande företagen 

inom respektive bransch, inför utmaningen att leverera i framkant på alla områden. (Volvo, 

2018). Koncernen sysselsätter ca 100 000 personer världen över, rekrytering är en del av 

vardagen inom organisationen och introduktionsprocessen en viktig del i att skapa en stark 

och sammansvetsad arbetsstyrka. Inom en så omfattande organisation och stor arbetsplats som 

utsätter medarbetarna för risker i sin industriella miljö är det vitalt att behålla fokus på 

medarbetarna och deras arbetsmiljö, trots att kunder och konkurrenter snarare drar fokus från 

dem och lägger mer vikt på produkten och ekonomisk tillväxt. Denna studie utförs på uppdrag 

av Volvo Trucks Umeå som en uppföljningsstudie av vår tidigare studie som utredde 

introduktionsprocessen inom organisationen, sett från medarbetarperspektivet. Volvo har efter 

denna studies genomförande uttryckt ett behov av att undersöka upplevelsen av processen 

från produktionsledarnas perspektiv. För att svara på vår studies syfte och frågeställningar 

kommer vi att utföra intervjuer med produktionsledarna. Vårt fokus kommer ligga på vilken 

kommunikation som genomförs för att syftet med introduktionen i slutändan ska nå de 

nyintroducerade medarbetarna, de upplevelser och attityder som produktionsledarna uttrycker 

kring introduktionsprocessen, men även till viss del på utförandet av och resonemang kring 

introduktionen. Vi kommer även att ta del av viss intern dokumentation från koncernen och 

reflektera över ledningens upplevelser som är viktiga i sammanhanget.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa en fördjupad förståelse för relationen mellan intentionen 

med, och det faktiska genomförandet av, introduktionsprocessen på Volvo GTO i Umeå. 

Detta gör vi genom att intervjua produktionsledare och genomföra en jämförelse mellan 

produktionsledares arbetssätt och attityder mot ledningens formella syfte med introduktionen.  

 

• Vilka syften anser produktionsledarna att introduktionsprocessen har?  

• Hur beskriver produktionsledarna sina egna attityder och upplevelser kring 

introduktionsprocessens betydelse och upplägg?  

• Hur utformar produktionsledarna introduktionen?  
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1.2 Centrala begrepp 

Produktionsledare – Första linjens chef. Tjänsteman som jobbar i fabriken med 

personalansvar över arbetarna inom olika avdelningar.  

Gruppsamordnare – Försteman i fabriken. Produktionsledarens förlängda arm med utökat 

ansvar. Dock inget personalansvar och jobbar alltid i produktionen. Förkortas SSO.  

Fadder – Arbetare i fabriken som av produktionsledaren fått förtroendet och ansvaret att 

introducera nya medarbetare till arbetslaget.  

Checklista – Standardiserad lista för introduktion. Framtagen för produktionsledarna för att få 

en så enhetlig introduktion som möjligt på de olika områdena.  

Område – Fabriken består av fyra stycken huvudsakliga avdelningar, kallade områden. Består 

av ett större antal olika mindre avdelningar.  

Central introduktion – Introduktionsdag för nyanställda. Heldag där olika områden som 

säkerhet, brand, HR, arbetsmiljö m.m. gås igenom. Skall genomföras av alla nyanställda.  

Lokal introduktion – Introduktionen på avdelningen de nya medarbetarna skall jobba på. 

Skall enligt Volvos standard vara cirka fyra veckor lång.  

 

1.3 Disposition 

Studien är indelad i sju stycken huvudsakliga stycken. I det första kapitlet har vi presenterat 

en bakgrund, samt syfte med studien och tillhörande frågeställningar. Vi har även förklarat de 

viktigaste centrala begreppen i studien. I det andra kapitlet kommer vi att presentera tidigare 

forskning samt den teoretiska referensramen som studien bygger på. Kapitel tre går igenom 

det metodologiska tillvägagångssättet som studien har haft och i kapitel fyra presenteras 

empirin. I kapitel fem redovisar vi för en analys som bygger på den teoretiska referensramen 

samt empirin. Här kommer vi även att presentera våra viktigaste slutsatser samt förslag på 

förbättringsarbete framledes. I det avslutande kapitlet kommer vi att ha en avslutande 

diskussion, metoddiskussion och förslag på framtida forskning.  
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning kring introduktion som process samt inom 

organisationer. Vi kommer även fördjupa oss i kommunikation och olika teorier inom 

kommunikationsområdet, som är relevanta för vår studie. Den tidigare forskning vi 

presenterar i detta kapitel utgör de teoretiska referensramarna för studien.  

 

2.1 Introduktion som process 

Att introducera en ny medarbetare är mer omfattande än första dagen på jobbet. Det är en 

process och inte enstaka handlingar. Forskning på området visar att det är mycket som 

påverkar hur en ny medarbetare ska trivas och lyckas på det nya arbetet och ska därför 

beskriva introduktionen som den process den är. Det mest grundläggande syftet med en 

introduktion av en ny medarbetare är att lyckas skapa en naturlig väg in i den nya 

organisationen genom en smidig övergång till nya arbetsuppgifter, nya kollegor och en ny 

miljö (Granberg, 2011). De syften som är viktigast med en introduktion är att ta emot nya 

medarbetare och få dem att känna sig trygga, att ge dem en positiv inställning till företaget så 

de vill stanna, att de nya medarbetarna kommer in i arbetet och visar goda resultat på kortast 

möjliga tid samt att minska risken för att den anställde slutar snabbt. Armstrong beskriver 

introduktionsprocessen såhär:  

 

“Introduktionen är den process att ta emot och välkomna anställda när de börjar på ett företag 

och ge dem den grundläggande informationen de behöver för att snabbt och på ett 

tillfredsställande sätt komma till rätta och börja arbeta” (Armstrong, 2009, s. 603).  

 

Det existerar många nivåer av kontext gällande en introduktion av en ny medarbetare och 

Estelle & Pettersson (i Wafin, 1985) menar att introduktion kan delas upp i tre olika typer av 

områden, bestående av information, kommunikation och relationer som ses som de primära 

områdena att ta hänsyn till. Med information, kommunikation och relationer kan man binda 

samman den nya medarbetarens möjligheter att ta till sig de avgörande momenten för att 

trivas och lyckas på den nya arbetsplatsen (Lawson, 2015). Informationen är det som den nya 

medarbetaren får möjlighet att ta till sig, och på vilket sätt det genomförs påverkas av hur det 

kommuniceras. Oavsett hur det är kommunicerat och hur vital informationen som ges är, 

kommer den påverkas av de relationer som introduktionen strömmar igenom. Aspekter som 

makt, förtroende och stöd är alla viktiga att balansera väl för att medarbetarens möjligheter till 
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en positiv introduktion ska vara möjlig. Oavsett vilka områden man delar upp introduktionen i 

är det viktigt för organisationen och för medarbetaren att den lyckas och att man är mån om 

att utveckla introduktionsprocessen löpande. Om man inte är mån om att 

introduktionsprocessen sker på ett bra sätt, beskriver Granberg (2011) att organisationen löper 

stor risk att ha rekryterat en nyanställd som inte trivs vilket skapar både sociala och 

ekonomiska nackdelar. Det sociala samspelet är en allmänt känd nyckel till att få en ny 

medarbetare att känna sig trygg och trivas på den nya arbetsplatsen och det finns många 

aspekter som påverkar det samspelet som vi nu ska titta närmare på.  

 

2.1.1 Introduktion inom organisationer 

Introduktionsprocessen är den fas som har störst påverkan på medarbetares utveckling. Trots 

det är det få organisationer som tar tillvara på tillfället till fullo (Acevedo & Yancey, 2011). 

Många mjuka delar påverkar arbetsgivaren och arbetstagarens attityder och motivation kring 

introduktionsprocessen, men det finns formella krav som styr processen från grunden, vilket 

också är en motivationsfaktor. En introduktion för en ny medarbetare i sig grundar sig i 

lagstiftning mer än eventuella fördelar för organisationen och medarbetaren. Arbetsgivaren är 

skyldig enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 3 § (SFS 1977:1160) att introducera den nyanställde i 

arbetet. I regel är det närmaste chef som är ansvarig för introduktionen i samarbete med HR-

avdelningen. Utformandet av en introduktionsplan är ofta konstruerad från ett övergripande 

organisatoriskt perspektiv och genererar med fördel checklistor för den ansvarige och nya 

medarbetaren att följa under sin första tid på arbetsplatsen. Rubenowitz (2004) menar att 

organisationer som infört en standardiserad introduktion skapar förutsättningar för att viktiga 

moment i introduktionen inte glöms bort. Introduktionsplanen kan dock vara skapad långt 

ifrån produktionen, med checklistor som inte är fullt relevanta för det uttalade syftet. Det kan 

skapa ett utrymme för egna bedömningar på områden som den ansvarige chefen tycker är mer 

eller mindre relevant som inte beskrivs till fullo i checklistorna. Medarbetare inom samma 

organisation får sedemera olika typ av introduktion. Granberg (2011) beskriver vidare att 

introduktionens kvalité främst varierar beroende på cheferna och kollegornas aktivitet och 

engagemang. 

 

Utgångspunkten att närmaste chef i regel är ansvarig för introduktionen är logisk men också 

problematisk menar Lindelöw (2008) som förklarar att det är organisationen som har ansvaret 

över en introduktion men att en stor påverkan för om det ska bli lyckat eller inte ligger på den 
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utförande chefens axlar. Från organisationens sida krävs det en medvetenhet kring den 

omfattande process som en introduktion är, och de formella samt personliga nivåer som 

påverkas för att få ett optimalt utfall. Johansson och Bladh (2015) beskriver också en 

utmaning för ansvariga chefer genom att förväntningarna på cheferna och dess arbetsuppgifter 

ökar från flera håll i dagens samhälle. Cheferna har krav på sig att åstadkomma samma eller 

bättre resultat på mindre tid och genomföra ytterligare arbetsuppgifter än tidigare vilket i sin 

tur logiskt sätt ökar risken för minskad kvalité i utförandet och subjektiva bedömningar när 

det kommer till checklistor som ska genomföras. Genomförandet av introduktionen präglas 

till viss del av en beroenderelation mellan olika personer på olika nivåer inom företaget. Den 

som oftast blir ansvarig för introduktionen av nya medarbetare är närmsta chef, eller så 

delegeras ansvaret nedåt till någon typ av mentor eller kollega. Både i fallet med en närmsta 

chef som sköter introduktionen eller i fallen med en erfaren och väletablerad kollega eller 

mentor kan vi tala om en ojämn maktbalans i relationen mellan deltagarna. En väl genomförd 

introduktion kräver därför inte bara god planering och tydliga riktlinjer, utan även att 

ansvariga personer etablerar ett förtroende hos de nyanställda (Granberg, 2011).  

 

Rubenowitz (2004) förklarar att den närmast överordnade chefen spelar den viktigaste rollen i 

introduktionsarbetet och bör ansvara för densamma. Även om kontexten avgör vem som är 

mest lämpad för att ansvara för och genomföra introduktionsprocessen, finns det tydliga 

rekommendationer på området. De formella checklistorna och introduktionsprocessens flöde 

är oftast strategisk planerade av HR-avdelningen och ledningen, med det är den närmast 

överordnade chefen som bör vara ansvarig för introduktionen. Han beskriver den närmaste 

ledaren som en nyckelperson i introduktionsprocessen utifrån flera aspekter. Men negativa 

attityder och kommentarer gällande introduktionen kan utgöra ett hinder. Det kan handla om 

uppfattningar som att introduktionsprocessen bara “stjäl tid” från chefernas egentliga arbete. 

Sådana attityder kan vara ett tecken på att de ansvariga inte ser betydelsen av alla steg i 

introduktionen eller inte förstått det egentliga syftet. Rubenowitz (2004) exemplifierar vidare 

problem i de kommentarer som kan uppstå från arbetsledare när introduktionsprocessen 

nämns som påfund från HR-avdelningens sida. Dessa typer av värderingar och attityder tyder 

på brist i utbildning och kommunikation från ledningens sida som i sin tur leder till en 

bristfällig introduktion för den nya medarbetaren. Därför är det av yttersta vikt för det 

systematiska introduktionsarbetet att chefer med personalansvar får information och 

utbildning i frågan och själva ser betydelsen av en väl utförd introduktion och lyckas förmedla 

detta, beskriver han. Hur organisationen förmedlar budskapet och syftet kring introduktionen 
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beror således på kommunikationen och hur medarbetaren i sin tur blir bemött och 

omhändertagen under introduktionsprocessen är även det beroende av nivån på 

kommunikationen.  

 

Putnam och Mumby (2014) skriver om hur kommunikationen påverkar den nya 

medarbetarens tid som ny på jobbet och formar hur personen tolkar den sociala omgivningen 

inom organisationen, såväl som arbetsuppgifter och organisationsprocesser. Man har sett att 

kommunikationen som sker, och informationens som ges, under rekryteringsprocessen samt 

introduktionen är nära kopplat till både förtroende för- samt personalomsättningen inom 

organisationen (Phillips, 1998). I grund och botten handlar således introduktionsprocessen om 

hur just kommunikation skall gå genom olika led och riktningar samt att hitta rätt mottagare 

med avsett budskap och lyckas förmedla ursprungliga intentioner, om dem är sakligt grundade 

i organisationens och medarbetarnas verkliga behov. Kommunikationen har bevisligen en stor 

betydelse för den sociala omgivningen på en ny arbetsplats samt utförandet och utformandet 

av introduktionsprocessen, och vi vill därför fördjupa oss vidare i ämnet och bilda oss en 

bredare förståelse för begreppet och innebörden av kommunikationen i relevant kontext till 

vår studie. 

 

2.2 Kommunikation  

“Om utveckling av de mänskliga resurserna ska fungera måste kommunikationen fungera” 

(Lindmark & Önnevik, 2011, s. 186)  

 

Kommunikation är ett brett begrepp och i samband med en introduktionsprocess sker 

kommunikation på många plan som i slutändan påverkar den nya medarbetaren. Vi diskuterar 

begreppet främst som ett budskap som ska färdas genom organisationen. Alltså från 

bestämmelser från exempelvis ledningen, ned till första linjens chef som i sin tur introducerar 

medarbetaren på sin nya arbetsplats. Eftersom kommunikation med fördel går både upp och 

ned i organisationen kommer vi att problematisera båda riktningarna genom att se över 

nycklar både på individ- och organisatorisk nivå, för att utreda vilka förutsättningar som bör 

finnas eller kan skapas för lyckad kommunikation.  

En kommunikationsprocess är komplex och Miller (2012) beskriver att många genom åren 

har försökt kartlägga denna process för att förenkla förståelsen och kunna analysera 

densamma. En tidig teori som baserar synsättet på kommunikation genom en modell med fyra 

olika delar i processen som påverkar resultatet är SMCR. SMCR står för source, message, 
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channel och receiver. Man gör då en analys av processen på varje del genom att titta på källan 

(s) som innehar ett budskap (m), som ska gå genom olika kanaler (m) fram till en mottagare 

(r). Fördelen med denna modell är att den tydligt visar hur kommunikation är en process, och 

dessutom en relativt komplex sådan. Genom att analysera dessa fyra delar av 

kommunikationsprocessen diskuteras kvaliteten och komplexiteten i kommunikation. Vi 

förstår att om vi ser över dessa parametrar, och sätter in dem i en vald kontext på Volvo eller 

på Universitetet, så finns det väldigt många olika faktorer som påverkar hur pass väl 

budskapet når fram utifrån det egentliga syftet. Många gånger diskuteras ledarskapsstilar och 

kommunikation i frågan om hur väl ett budskap genomsyrar en organisation på ett 

förtjänstfullt sätt, och där ligger frågan om ledarstilen eller kommunikationen är det primära 

man diskuterar.  

 

Enligt Miller (2012) har forskningsfältet genom åren skiftat fokus på sin syn på ledarskap och 

kommunikation genom att mer frekvent beskriva en modell där kommunikation inte bara är 

ett verktyg som tjänar ett effektivt ledarskap, utan där det faktiskt är det medium genom vilket 

ledarskapsrelationer konstrueras. Om man utgår från att kommunikationen är nyckeln till ett 

lyckat ledarskap istället för personlighetsdrag och generella ledarstilar, så öppnar det upp till 

en mer komplex värld för en organisation att ta ställning till. Putnam & Mumby (2014) 

beskriver ett exempel på ämnet och förklarar begreppet “unmet expectations”, det vill säga 

om hur upplevelser av ett fenomen inte lever upp till förväntningar av detsamma hos nya 

medarbetare. Detta kan bero på antingen att medarbetarna har orealistiska förväntningar på 

fenomenet eller på grund av de löften som uttalats eller varit underförstådda, oftast från 

chefer.  

 

Förväntningar diskuterar även Miller (2012) med tyngd på rollbeskrivningen hos en ledare 

och förklarar den som en av de viktigaste aspekterna i hur pass väl en ny medarbetare kan 

introduceras på sin nya arbetsplats. Nyckeln till att förväntningarna och resultatet av 

rollbeskrivningen ska fungera är enligt henne kommunikationen. Det är arbetsgivarens 

uppdrag att kommunicera rollen som ledare med tydliga ramverk och skapa motivation för 

rollen och rollens betydelse. Ledaren ska i sin tur lyckas kommunicera det som förväntas av 

densamma till den nya medarbetaren. Denna process som uppstår mellan arbetsgivare och 

ledare förklarar Miller (2012) som en ständigt pågående rollförhandling som givetvis också 

påverkas av vilka förutsättningar ledaren har för genomföra och utveckla sitt beslutsfattande. 

Beslutsfattande i sig är allmänt känt som en organisations dagligt återkommande utmaning, 
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och det beslut man fattar är förhoppningsvis underbyggt med rimlighet av ett positivt utfall. 

Nutt (1999) redovisar att hälften av alla beslut som fattas i en organisation misslyckas på 

grund av bristfälliga beslutsstrategier från cheferna eller problem i kommunikationen. Den 

insikten är särskilt intressant för oss att ta med in i vår studie när vi vill fördjupa oss i första 

linjens chefers beslut och den tilldelade information de mottagit på olika sätt från 

organisationen gällande ramverket för introduktionsprocessen.  

 

Craig (1999) menar sammanfattningsvis att olika analysmodeller av kommunikation är viktigt 

men inte alls definitiva i sig själva. Han menar att kommunikation är så mycket större än de 

modeller man tidigare har försökt arbeta med och att en väl utarbetad modell endast ska ses 

som ett övergripande tankesätt om hur vi tänker och arbetar med kommunikation. Vi ser 

betydelsen av att beskriva vedertagna teorier som ger sig på att förklara komplexiteten som vi 

avser att fördjupa oss i genom vår studie. Vi presenterar nedan en teori som ger oss mycket 

vägledning på området och väcker många intressanta tankar i frågan om kommunikationens 

betydelse i introduktionsprocessen.  

 

2.2.1 The Black Box Theory 

Hur kommer det sig att det som kommuniceras från ledningshåll inte är det som sker i 

slutändan? Vad händer på vägen från policys och riktlinjer till det faktiska arbetet som utförs i 

verksamheten? Finns det några nyckelfaktorer som alla HR-modeller behöver för att kunna nå 

avsedda resultat? För att svara på dessa frågor talar forskare om ”the black box problem” 

(Purcell, Kinnie, Hutchinson, Swart och Rayton, 2003). Teorin undersöker vilka faktorer som 

påverkar processen från ett beslutsfattande om hur man som organisation skall arbeta med en 

fråga (input) till vad som faktiskt görs (output). 

 

I stort sett all forskning på området som undersöker länken mellan HR:s arbete och 

organisationers prestationsförmåga ser anställdas attityder och beteenden som en 

nyckelfaktor. Viktiga faktorer för att lyckas skapa de utfall som är avsedda är bland annat att 

jobba med anställdas förmågor kopplade till arbetet, motivation, möjlighet att utföra arbetet, 

att organisera arbetsstyrkan samt positiva attityder hos medarbetarna (Boxall & Purcell, 

2011). Det som är viktigt att tänka på i denna modell är dock att det inte kommer att ge de 

önskade resultaten av att fokusera på dessa faktorer om något går fel i själva processen med 
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att jobba med dem. Wright och Nishii (2004) beskriver i fem steg ett typiskt förlopp av hur 

implementeringen av en HR-strategi vanligtvis ser ut inom en organisation: 

 

1.  Avsedd HR-strategi 

2.  Faktiskt HR-strategi 

3.  Uppfattad HR-strategi, vilket i sin tur leder till: 

4.  Medarbetarnas reaktioner, vilket slutligen leder till: 

5.  Organisatoriska resultat 

 

Det modellen betonar är att det kan finnas stora gap mellan ledningens intentioner och 

ledningens handlingar, vilket påverkar medarbetarnas attityder samt beteenden och i slutändan 

även organisationens resultat. Detta är gångbart även när man talar om t.ex. 

organisationskultur, där de flesta företag idag presenterar en vision, en mission och olika 

värderingar som organisationen skall jobba utefter. Problemet med detta är att de anställda 

ofta ser uttalanden likt dessa som retorik, och kommer istället bilda sig en egen uppfattning 

om till vilken grad det manifesteras och följs i verkligheten. På så sätt kan de skapa sig en 

åsikt om hur pass viktigt det faktiskt är att efterleva anvisningarna. Det är därför viktigt att de, 

från ledningens håll, uttalade värderingarna ligger nära de kollektiva handlingar som utförs 

från chefer och ledning  (Boxall & Purcell, 2011).  

 

Att vara konsekvent i vad man förmedlar och vad man gör är inte enbart viktigt för ledande 

befattningshavare utan även för linjechefer. Boxall och Purcell (2011) beskriver hur 

linjechefernas agerande ofta är skillnaden mellan om medarbetarna tar till sig de förmedlade 

HR-policyerna eller ej. Vidare menar de att vissa HR-policys i princip endast kan omvandlas 

till handling av just linjecheferna. Detta då deras beteenden och handlingar från 

medarbetarnas synvinkel ofta visar organisationens “riktiga kultur”, snarare än den kulturen 

som förmedlas från ledningens håll (Truss, 2001). Ibland dör policys också av i 

linjechefsledet, oftast på grund av att de anser att policyn är ogenomförbar eller går emot 

deras intressen. När det händer beror det oftast på att ledning eller HR har introducerat nya 

policys utan samråd från linjecheferna (Boxall & Purcell, 2011). Detta är ytterst relevant för 

vår studie då det är första linjens chefers upplevelser samt genomförande vi kommer 

undersöka. Boxall och Purcell (2011) argumenterar också för The Black Box theory är mer 

relevant och av större betydelse i stora, byråkratiska organisationer, en kategori man skulle 

kunna argumentera för att Volvo tillhör.  
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Figur 1: Modell av The Black Box Theory. Tagen från: George & Banks, The influence of internal HRM activity 

fit on the dynamics within the “black box”.  

 

2.2.2 Kommunikation som ett delat organisatoriskt meningsskapande 

Cooren, Taylor och Every talar i sin bok “Communication as organizing” om synen på 

organisationsprocesser som system av delat meningsskapande (Cooren, Taylor & Every, 

2006) och de redogör för en relevant teori som handlar om att ha gemensam, delad mening i 

det man gör inom organisationen. Denna delade mening mellan individerna i organisationen 

blir fundamental för att alla ska dra åt samma håll och jobba för samma mål - och i slutändan 

resultatet för organisationen. När individerna inte ser meningen i att jobba mot ett specifikt 

mål eller för en delad mening kan resultaten försämras, arbetsuppgifter förkastas och 

meningsskiljaktigheter samt konflikter uppstå. Vidare menar de att konflikter under 

organisatoriska beslutsprocesser är förekomster i en organisations vardag där den uppenbara 

hierarkin bland individerna är synligt utmanad och den delade meningen kan komma nära att 

kollapsa. Därför menar Cooren et al. (2006) att det är en grundläggande 

kommunikationsstrategi att jobba för ett delat, organisatoriskt meningsskapande.  

 

Med andra ord måste det finnas fungerande kommunikation inom organisationen som skapar 

en konsensus om vad som är viktigt och vad man vill uppnå. Mänskligt handlande ses som 

något som aktualiseras genom språket - i form av information och kommunikation. Taylor 

och Robichaud (2004) säger att det är i samtalet som organisering sker:  
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“The practical effect of the conversation is to establish a basis of action, and to maintain the 

coordination of members of the organization” (Taylor & Robichaud, 2004, s. 397).  

 

Om då uppförandet av kollektiv mänsklig praxis ses som ett resultat av kommunikation inom 

organisationen, innebär det även att det ofta är ett resultat av (icke lyckad) kommunikation när 

mål ej nås samt uppsatta processer ej följs. Kärreman och Rennstam (2012) talar om 

beteendestyrning; att styra arbetsprocesser. Beteendestyrning inriktar sig på att utforma och 

ha tillsyn över arbetsprocesser. Tillvägagångssätt kan vara en direkt övervakning av närmsta 

chef, olika digitala styrmedel som kamera eller stämpelklocka eller byråkratisk styrning där 

man till exempel styr via olika policys eller styrdokument. Detta är extra intressant i vår 

studie då själva styrningen av introduktionsprocessen på Volvo är en form av 

beteendestyrning, där företaget försöker ha kontroll över hur introduktionsprocessen ser ut, 

samt vad som genomförs. Enligt dem själva lyckas de ej uppnå avsedda resultat och har 

noterat att processen inte når upp till önskad standard. Att mindre lyckad kommunikation 

leder till oönskade resultat är i sig inte förvånande, däremot kan det finnas flera orsaker till 

varför kommunikationen får anses ha misslyckats. Detta kan bland annat bero på att ledningen 

ej lyckats förmedla vad de vill uppnå på ett tydligt sätt vilket skapar förvirring för de anställda 

om vad de egentligen skall göra. Ytterligare en vanlig anledning är att ledningen lyckats 

förmedla informationen om vad man vill uppnå, men ej varför det är så viktigt till de 

anställda. Därav får man inte med sig de anställda i processen, vilket motverkar syftet att 

uppnå målet. Detta motverkas med en delad mening inom organisationen där både ledning 

och medarbetare anser att målbilden är viktig och relevant (Putnam & Mumby, 2014).  

 

Granberg (2011) beskriver hur introduktionen ofta inte fungerar på grund av att den dels är en 

socialpsykologisk process som handlar om att medarbetaren ska acklimatiseras in i en grupp, 

med allt vad det innebär. Men den är också en kunskapsprocess som handlar om att lära sig 

nya arbetsuppgifter, till exempel säkerhetsarbetet- och rutinerna på arbetsplatsen. En 

introduktionsplan är oftast inriktad mot information och fakta, medan den rent psykosociala 

sidan inte finns nedprintad. Ofta upplevs en introduktionsplan som en platt och rent 

informativ företeelse och det blir därför svårt, även om det finns en detaljerad tidsplan, att 

beskriva och finna riktlinjer för en komplex process som skall täcka upp båda dessa områden. 

Vidare diskuterar Granberg (2011) för att det är arbetsgruppen, närmaste chef och kollegor, 

som bör vara ansvariga för introduktionen av nya medarbetare. Men även att de bör ges 
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tillräckliga förutsättningar i form av att ha varit delaktiga i att utforma introduktionen samt en 

flexibilitet i hur dessa skall genomföras. Man skulle kunna argumentera för att denna 

flexibilitet kan ha ett viktigt syfte när det kommer till den rent sociala aspekten av 

introduktionen där den då kan och bör anpassas utefter individen man får in i gruppen. Ser 

man däremot till kunskapsområdet, till exempel säkerhetsaspekten på ett arbete, så är 

troligtvis de flesta överens om att denna typ av flexibilitet i introduktionen istället är direkt 

oönskad. Här handlar det om att säkra upp en lägstanivå bland medarbetarna och säkerställa 

att de nyintroducerade har erhållit den önskade kompetensen. Problemet med detta kan bli att 

ha den flexibiliteten i vissa delar av processen medan ledningen vill ha kontroll över andra, 

vilket kan resultera i att man antingen har för otydliga riktlinjer eller att ledningen försöker 

styra hela introduktionsprocessen och flexibiliteten då går förlorad. Här ligger också 

konflikten, att medarbetarna måste ges utrymme att lära sig identifiera, tolka och förstå sina 

arbetsuppgifter samtidigt som inget essentiellt missas på grund av att företaget släpper på 

kontrollen (Granberg, 2011).  

 

I och med detta kan vi också förstå hur pass viktig introduktionen faktiskt är för nya 

medarbetare. Vad som sägs och görs under introduktionen skapar också ett så kallat 

psykologiskt kontrakt mellan organisationen och individen. Här skapas förväntningar, delade 

meningar och mycket annat. Något vi kommer gå in närmre på i nästa stycke.  

 

2.2.3 Det psykologiska kontraktet och motivation 

De sociala relationerna och prestationerna i arbetet påverkas av det psykologiska kontraktet 

som upprättas mellan organisationen och individen på ett eller annat sätt. Detta är ett 

informellt avtal mellan människor, som på någon nivå är beroende av varandra och utvecklas 

genom löpande interaktion. Det innebär inte att man måste vara i hierarkisk beroendeställning 

utan blir också tillämpbart när man jobbar tillsammans med varandra, även fast en ledare kan 

ha stort inflytande på det kontrakt som kommer att upprättas (Seyranian, 2014). I ett 

psykologiskt kontrakt etableras regler och förtroende, kulturer, kommunikation och 

förväntningar. Introduktionen är ett av de forum där det psykologiska kontraktet formuleras, 

om än inte det enda. Jacobsen (2013) beskriver att alla som varit nya på en arbetsplats vet att 

man under de första veckorna ska “gå försiktigt fram”, och observera vad som gäller på just 

den arbetsplatsen, och det är inget som är överenskommet genom anställningsavtalet utan ett 

eget psykologiskt avtal. Vilket psykologiskt kontrakt som arbetsgivaren förhandlar fram med 
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sina arbetstagare kommer således att påverka vilka arbetsuppgifter de tar på allvar, och var de 

kan se mellan fingrarna. Vidare kan det också definiera vilka tongångar man lyssnar på och 

vilka man inte tar på lika stort allvar vilket kan påverka arbetsinsatsen, motivationen, 

motståndet och välmåendet i en arbetsgrupp på många plan. Just motivation är ett ord som 

alla vet påverkar kvalitén i arbetet och eftersom kvalitéten i kommunikationen är vital för vår 

studie ska vi förstå mer om ämnet.  

 

Frågan om i vilken grad man tar till ett budskap, eller genomför en arbetsuppgift besvaras och 

påverkas mycket av motivation från mottagaren. Hur den enskilde ser på varför just det som 

nu förmedlas är viktigt jämfört med intentionen från avsändaren av budskapet. Lindmark & 

Önnevik (2011) beskriver detta som motivationsklyftan. Om dialogen mellan ledarna och 

personalen inte fungerar, om informationen i sig är otydlig eller om syftet bakom insatsen inte 

är klart eller inte accepteras av en enskilde så finns det stor risk att tappa kunskap och 

förståelse på området eftersom man distanserat sig från det budskap man tidigare mottagit. 

Lindmark & Önnevik (2011) förklarar att denna process är löpande och risken att klyftan 

endast ökar över tid är stor, när man sällan är medveten om glappet i organisationen eller 

prioriterar att ta upp frågan om en bra dialog igen. Detta är vanligt i en förändringsprocess och 

åtgärder att föredra i sammanhanget kan vara att genomföra kontinuerliga avstämningar, så att 

man får en gemensam bild om arbetet samt att utarbeta nya konstruktiva ideer från olika 

nivåer i organisationen. Lindmark & Önnevik (2011) påvisar vidare att om ledningen 

tillhandahåller en genuin dialog och löpande information om arbetets förlopp med de 

anställda ökar man chanserna till hög motivation, förändring i gamla beteendemönster samt 

att man kan upprätta en känsla av delaktighet inom organisationen som är betydande för 

utfallet av nya budskap i berörda arbetsgrupper och för att skapa ett intresse att arbeta fram 

nya förbättringsförslag.  
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3  Metod      

I detta avsnitt presenteras och förklaras vårt val av metod samt metodologiska 

utgångspunkter. Vi kommer vidare att presentera urval, datainsamlingsmetoder, bearbetning, 

analys samt etiska överväganden.  

 

3.1 Kvalitativ inriktning 

Vår studie är en fallstudie som utreder hur chefer ser på introduktion av nyanställda 

medarbetare. Vårt syfte är att förstå processen vad som händer, från vad ledningen 

kommunicerar och det som ledarna i slutändan genomför av introduktionsprocessen. På grund 

av detta, och att vi ville gå på djupet med produktionsledarna, valdes kvalitativa intervjuer 

som metod. De ger oss utrymme att fånga nyanser i informanternas attityder och öppnar 

möjligheten för oss att fördjupa vår förståelse i hur man faktiskt arbetar med 

introduktionsprocessen, samt varför. Vårt val av metod är att föredra då vi i första hand är ute 

efter en förståelse av informanternas upplevelser (Bryman, 2011). Vårt förhållningssätt är 

induktivt, där studien genomgår en process utan på förhand bestämd teori och där vi utgår 

från varje unikt fall för att dra slutsatser från den empiriska data vi samlar in (Bryman, 2011).  

     

3.1.1 Forskningsansats 

Denna studie är inspirerad av fenomenologi som ansats. Fenomenologi används ofta för att 

förstå sociala företeelser utifrån de studerade personernas egna synvinklar (Kvale, 2009). Då 

vi huvudsakligen är intresserade av att studera hur informanterna upplever ett visst fenomen, i 

detta fall handlar det mer specifikt om produktionsledarnas upplevelser av 

introduktionsprocessen, kommer vi ta intryck från fenomenologin. Vi gör dock en mjukare 

tolkning av fenomenologi snarare än att skriva vår studie genom en strikt fenomenologisk 

ansats. Eftersom vi vill utreda vad som sker från ledningens kommunikation av vad 

introduktionen ska innefatta och till det faktiska genomförandet behöver vi en metod som 

öppnar för att informanterna ska kunna ge sin bild av processen. Inspiration från den 

fenomenologiska ansatsen hjälper oss med det.  

Fenomenologi handlar om att sätta informanternas upplevelser i fokus samt att inte låta 

tolkningar styras av förförståelser (Kvale, 2009). Vi har i denna studie satt vår förförståelse 

inom parantes i ett försök att fånga den underliggande meningen i det som sägs i intervjuerna. 

Men vi kommer även lyfta det som ligger utanför den fenomenologiska ramen. Vi kommer att 

använda oss av en öppen kodning av materialet vi får från intervjuerna. Öppen kodning 
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förknippas ofta med fenomenologi som ansats och innebär att vi inte kommer utgå från några 

förutbestämda kategorier eller ämnen som vi ämnar undersöka, utan vi tittar på all data 

förutsättningslöst för att försöka hitta substanser och innebörder. När vi hittar koder med 

liknande innebörd sammanför vi detta till mer övergripande kategorier (Kvale, 2009).  

 

3.2 Urval 

Efter dialog med uppdragsgivare för studien beslutade vi oss för att intervjua åtta stycken 

chefer. Vi kunde nöja oss med ett par färre informanter, men vår hunger av att få fram mer på 

ämnet och se eventuella likheter och skillnader hos produktionsledarna, samt möjligheten att 

intervjua två produktionsledare per arbetsområde gjorde beslutet enkelt. För att nå studiens 

syfte måste chefen varit ansvarig chef för nyintroducerade medarbetare vilket gör vårt urval 

målstyrt (Bryman, 2011). Efter att vi tagit fram en lista på de femtiotal produktionsledare som 

matchade vår studie, slumpade vi fram två produktionsledare per område. För att kunna ge en 

rättvis bild av studien och för att maximera våra chanser att produktionsledarna skulle ställa 

upp om de blev tillfrågade, började vi med att gå ut och informera om studien. Detta gjorde på 

ett möte per område, där närvarande personer var produktionsledarna samt deras närmsta 

chef. Efter detta skickade vi ut förfrågan om deltagande till de framslumpade 

produktionsledarna. Alla tillfrågade utom en tackade ja till att medverka i studien. Personen 

som tackade nej angav byte av jobb inom en nära framtid som anledning till att hen inte ville 

delta. Vi slumpade då istället fram en ny person som tackade ja till att delta i studien.  

 

3.3 Datainsamling 

Den metod som vi valt som grund för datainsamlingen i denna studie är semi-strukturerade 

intervjuer. Denna metod ger oss möjligheten att återkomma till alla informanter med på 

förhand valda och viktiga teman, samt att det öppnar för vår ambition att gå ned på djupet 

med på förhand icke valda fördjupningsfrågor som vi i specifik intervju anser vara relevanta. 

Vi fokuserade på öppna och neutrala frågeställningar för att få informanten att påbörja ett 

område som kan tänkas vara intressant för att kunna komplettera med ytterligare följdfrågor 

som gav oss en djupare förståelse av produktionsledarnas synvinkel. Dessa typer av intervjuer 

är ett lämpligt verktyg vid kvalitativ forskning då de är riktade på att förstå informanternas 

inställning och attityder till olika fenomen, samt är passande för att få utförliga och 

uttömmande svar (Bryman, 2011), vilket är precis det vi var ute efter. Ytterligare en fördel 

med att använda sig av semi-strukturerade intervjuer, till skillnad från strukturerade- eller 
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ostrukturerade intervjuer, är att du upprätthåller en viss grad av struktur där alla informanter 

får samma typ av frågor. Det underlättar analysarbetet efteråt och gör det enklare att hitta 

mönster och teman i svaren. Samtidigt behåller man flexibiliteten att följa upp och utforska 

intressanta sidospår när de dyker upp under intervjutillfällena, som skall undvikas i en 

strukturerad intervju (Bryman, 2011).  

 

Innan produktionsledarna fick förfrågan om intervju genomförde vi en pilotintervju. Detta 

gjorde vi för att utvärdera att vår intervjuguide var relevant mot det syfte som studien avser att 

uppnå, att vi undersöker det vi vill undersöka, samt tidsaspekten (Bryman, 2011). 

Pilotintervjun medförde även att vi själva fick en känsla för intervjuguidens gång och frågorna 

vi valt, samt fackspråk och det sociala samspelet vilket vi fick god feedback på.  

 

Vi spelade även in intervjuerna, efter informanternas medgivande. Detta kändes vitalt för att 

underlätta efterkommande analysarbete och vid behov kunna gå tillbaka i datamaterialet. Då 

det var intressant för oss både vad våra informanter säger, samt hur de säger det är 

inspelningar och efterföljande transkriberingar ett bra komplement till anteckningar under 

själva intervjuerna (Bryman, 2011). Därefter transkriberades allt material ordagrant i sin 

helhet.  

 

För att uppnå vårt syfte med att djupare förstå relationen mellan intension och utförande av 

introduktionsprocessen genomförde vi även två kompletterande samtal med VOLVO GTO:s 

HR-chef och en HR Business Partner. Dessa samtal grundade sig i att vi skulle få en djupare 

förståelse om hur de såg på introduktionens syfte, målbild och nuläge.  

Vårt syfte bygger delvis på den ursprungliga intentionen av introduktionsprocessen från 

produktionledarnas perspektiv, och även att fånga upp ledningens faktiska perspektiv på 

processen. Genom våra två samtal med HR-chef och HR Business Partner framkom några 

återkommande teman och åsikter. Till exempel framkom att uppföljning är ett område som 

helt saknas i produktionsledarnas arbetsrutiner i dagsläget. Något som även styrktes av 

studien som genomfördes i höstas, där medarbetarna uttryckte att de ej hade haft något 

uppföljningssamtal med närmsta chef efter introduktionen. Det gjorde oss intresserade att titta 

närmre på uppföljning som ämne varpå en fråga om detta togs med i intervjuguiden.  
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3.4 Bearbetning 

Att bearbeta vår data var på förhand ett av våra viktigaste uppdrag, eftersom det är där vi kan 

hitta nycklar för analysen och skapa ny förståelse för vad som faktiskt påverkar 

introduktionsprocessen. Eftersom bearbetning av data är en tidskrävande och energiprövande 

process beskriver Bryman (2011) att det är viktigt att avsätta gott om tid för detta när det 

kommer att påverka stor del av resterande arbete med studien. Vi började med att lyssna på de 

inspelade intervjuerna och ordagrant anteckna viktiga utsagor från samtalen tillsammans med 

intressanta citat. När vi sedan gick igenom transkriberingarna började vi med en öppning 

kodning av materialet. Kvale (2009) förklarar kodning som att man knyter en eller flera 

nyckelord till ett stycke text för att göra det lättare att identifiera ett uttalande senare i 

processen. I linje med den fenomenologiskt inspirerade ansatsen använde vi oss av en öppen 

kodning då vi ansåg att allt material var potentiellt användbart. Charmaz (2005) skriver att 

koder är korta och omedelbara och målet är att utveckla teman som fångar de studerade 

erfarenheterna eller handlingarna. Vi har använt oss av en datastyrd kodning, vilket innebär 

att vi själva utvecklade våra egna koder genom tolkning av materialet. Efter detta läste vi 

igenom materialet flera gånger till och började färgkoda olika teman som dök upp i 

intervjuerna. Detta gjorde att vi lättare kunde särskilja teman i texterna. Dessa teman hittade 

vi genom att söka igenom texterna och titta på de nyckelord vi plockat ut, för att sedan börja 

föra ihop dem i större teman. Vi har använt oss av en innehållsanalys där vi skrev upp alla 

teman och förde anteckningar på hur ofta de förekom i materialet. Detta gjorde att vi så 

småningom hittade tydliga centrala teman, som ligger som grund för resultatkapitlet.  

 

3.5 Analys 

Vår analys av kvalitativa data pågick kontinuerligt under datainsamlingsmomentet. Alla 

intryck, uttryck och all information vi fick under studien kunde bidra med något. Genom den 

kodning vi genomförde hade vi skapat ett brett men väldigt fylligt och skarpt material på olika 

teman. För att försäkra sig om att vi uppfattat informanterna rätt och arbetade med citat på rätt 

sätt var vi noggranna med att gå tillbaka till transkriberingen och utläsa hela sammanhanget 

av uttalandet. Robinson och Englander (2007) menar att det är vanligt att behöva gå tillbaka 

och genomföra upprepade läsningar av materialet vilket vi fanns oss själva göra många 

gånger. Analysen genomfördes genom att vi framförde det som informanterna återkommande 

betonat på de områden som var nära våra frågeställningar, med hjälp av de teman som vi 

arbetade med under kodningen av transkriberingen. För oss innebar analysen att vi arbetade 
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brett med produktionsledarnas upplevelser, oavsett om de var positiva eller negativa till olika 

aspekter av introduktionsprocessen. Det var viktigt för oss att få fram en bild som var så nära 

verkligheten som möjligt och att inte förvränga materialet med egna värderingar, tankar och 

tolkningar vilket vi påminde varandra om under hela processen.  Vi ville betona 

produktionsledarnas verklighet och att försöka hålla oss neutrala i en sådan process menar 

Robinson och Englander (2007) är svårt och av stor betydelse.  

 

Vidare arbetade vi fram en slutsats och förslag för Volvo GTO att arbeta med för att optimera 

förståelsen för- och kvalitén i introduktionsprocessen. 

 

3.6 Kvalitetsmått 

Bryman (2011) förklarar komplexiteten mellan forskare att komma överens om diverse 

kvalitetsmått inom kvalitativ forskning, när själva mätningen blir annorlunda jämfört med en 

kvantitativ studie. Betydande argumentation från kvalitativa forskare avgör vårt val av att 

använda tillförlighet med delkriterierna: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera, samt äkthet med delkritererna: rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet och taktisk autencitet. Detta för att de 

är mest anpassade efter vår kvalitativa metod och vårt syfte.  

 

3.6.1 Tillförlitlighet 

En studies tillförlitlighet kan delas upp i två delkriterier: trovärdighet och pålitlighet. Bryman 

(2011) menar att delkriteriet trovärdighet är grundat i de resultat som framkommer under 

studien och baseras på hur de utförs i enlighet med de regler som finns, samt att vi rapporterar 

resultatet till dem som är en del av studien. Vi informerade alla informanter innan intervjuerna 

att de skulle få ta del av allt de själva önskade av vårt material som rörde dem, samt att vi 

skickade ut alla citat som vi eventuellt ville använda från varje informant för godkännande. 

Vidare redovisade vi vår studie för avdelningen, och publicerar studien på Volvo GTO:s 

intranät för att alla ska ha möjlighet att se studien i sin helhet. Möjlighet till överförbarhet till 

andra miljöer anser vi vara stor, med tanke på hur vida känt kommunikationsproblem är i 

olika verksamheter. Senare i våra slutsatser ser vi naturliga kopplingar av att ett beslut 

påverkar det andra, och en organisatorisk överblick på hur ett budskap färdas genom ett 

företag med hierarkiska nivåer som vi tror att många andra organisationer kan relatera till och 

inspireras av.  
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Pålitligheten höjs vid kollegial granskning av uppsatsen. Vi har tillsammans kritisk granskat 

varandra löpande under studien samt haft vår engagerade och kunniga handledare på 

pedagogiska institutionen som stöd och pekpinne under hela processen. Vi har även deltagit i 

forum för kritiskt granskande från andra studenter och forskare på Volvo GTO, från andra 

program, vilket varit stärkande för oss. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om vår medvetenhet om att våra egna åsikter och 

referensramar kan påverka resultatet av studien. Vi vill inte blunda för att den möjligheten 

finns när vi båda har erfarenhet av ledarskap från olika nivåer, men är tydliga med att vi inte 

har något syfte att få fram ett visst resultat, när vi från grunden endast varit intresserade av att 

veta exakt hur det ser ut för produktionsledarna, inte primärt om det är bra eller en dålig 

situation. Enligt Bryman (2011) är det svårt att helt utesluta att egna värderingar påverkar 

detta delkriterium, men genom den transparens vi påvisat under hela processen med alla 

inblandade finns det mycket som tyder på att vi genomgående handlat i god tro. 

 

3.6.2 Äkthet  

Äkthet handlar mycket om att ge en genuin och rättvis bild om det och dem man studerar 

(Bryman 2011). Vi har från uppstarten av vår studie varit öppna och ärliga med vårt syfte 

samt gett informanterna utrymme att svara fritt på öppna frågeställningar. Vidare skickade vi 

alla informanternas utsagor som vi eventuellt skulle använda i rapporten till dem för 

godkännande och eventuella kompletteringar. Detta gav uteslutande positiv respons vilket ger 

oss en fingervisning om ett genuint resultat som speglar deltagarnas åsikter. Vad gäller de 

olika nivåerna av autencitet är det betydande att nämna att många informanter berättat under 

och efter våra intervjuer hur de fått en större förståelse kring ämnet genom våra samtal, och 

att deras reflektion och exempel skapat verktyg till att förbättra sitt egna arbetssätt. Många 

uttrycker ett större intresse och motivation kring ämnet och ser betydelsen av att själva vara 

en del av framtagandet till en bättre introduktionsprocess.  

 

3.7 Etik 

De etiska problemen som uppstår vid en kvalitativ studie som denna är många och komplexa, 

vilket vi varit inne på en del i ovanstående avsnitt. De etiska aspekterna Bryman (2011) 

rekommenderar att vi borde ta hänsyn till är viktiga för oss, eftersom vi vill att alla parter i 
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studien skulle känna sig trygga med vårt syfte. Vi ville även att informanterna skulle vara 

anonyma i sitt deltagande för att känna sig trygga i att våga delge oss en så nära bild av deras 

verklighet som möjligt. Vi inledde vår studie med att värdera förtroendet och statusen på 

studien som viktig. Detta eftersom vi ville ha informanter som skulle ställa upp samt att de 

skulle vara engagerade i frågan, så att våra fördjupningsfrågor hade möjlighet att bemötas 

med reflekterande respons. Det gjorde att vi träffade upp alla produktionsledare under deras 

fyra olika respektive produktionsmöten för att informera om vad, varför, hur och när vi ska 

genomföra studien. Vårt primära fokus efter detta var att hålla alla informanter anonyma, 

vilket var utmanande. Eftersom vi inledningsvis hade en del tekniska utmaningar med vår 

mail fick vi erbjudan om att använda oss av en på HR-avdelningens mail. Hon erbjöd sig även 

att höra av sig till informanterna för att boka in intervjuer. Då vi inte ville detta, främst på 

grund av anonymitetsskäl, avvaktade vi istället tills vår egna mail fungerande innan vi 

skickade ut förfrågningar till de utvalda produktionsledarna. Genom detta mail betonade vi 

återigen Brymans (2011) rekommenderade principer och förklarade djupare om var och hur vi 

önskade att den frivilliga intervjun skulle genomföras. Den sista och största etiska utmaningen 

som är svår för oss att utvärdera är den stämning vi lyckats skapa i intervjurummet. Att 

produktionsledarna misstänker att vi har en dold agenda, eller att de får känslan att de förhörs 

och att de därför inte ger en helt rättvis bild av sanningen skulle vara problematiskt för vårt 

resultat. Vår strategi med att vara öppna, tydliga och noga med anonymiteten från första 

produktionsmöte, till mail och inledningen på intervjun har medfört att vi har ökat 

sannolikheten till ett genuint resultat med många procent.  
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4 Resultat 

I följande kapitel redovisar vi en översikt av studiens resultat. Vår ansats bygger på att så 

öppet som möjligt lyfta fram informanternas ideer och tankar kring ämnen som kan innehålla 

olika aspekter  för varje individ. Kapitlet är uppdelat i att redogöra för produktionsledarnas 

attityder kring introduktionen, beskriva hur man jobbar med introduktionen på Volvo GTO i 

dagsläget, berätta om förutsättningarna som föreligger, förklara hur kommunikationen sker 

samt hur den uppfattas från produktionsledarnas håll samt skildra ledningens perspektiv när 

det kommer till introduktionsprocessen.  

 

4.1 Produktionsledarnas attityder kring introduktionen  

Under intervjuerna ställde vi frågor kring hur produktionsledarna såg på introduktionen, och 

dess betydelse i samband med nya medarbetare. Samtliga av de intervjuade uttryckte tydligt 

på ett eller annat sätt att de ansåg att introduktionsprocessen är viktig. En av 

produktionsledarna uttrycker sin syn på vikten av en bra introduktion: 

 

“Stor betydelse. För personen som kommer är det viktigt att de får ett bra mottagande och inte 

blir inkastade. Och att de känner sig välkommen och sedd, det är viktigt.” - Informant 3 

 

Något som dock stod i kontrast till att de upplevde själva introduktionsprocessen som viktig i 

sig när de väl fick in ny personal, var att flera av de intervjuade ändå ansåg att de inte ville ha 

in ny personal från första början. Det som åsyftades i dessa fall var ersättare och mer 

kortsiktiga lösningar. En anledning till detta var att de inte ansåg att själva processen för att få 

in medarbetare fungerade bra. En produktionsledare var inte nöjd med sin låga påverkansgrad 

i rekryteringsprocessen och förklarade som svar på frågan om hens spontana tankar och 

känslor när hen fick veta att det skulle komma in någon ny:  

 

“Det absolut första som slår mig är att jag själv skulle ha velat påverka vem det är som kommer. 

För så fungerar det ju tyvärr inte. Däremot har vi självklart behållit namnen på de som varit inne 

så vi vet. Men kommer det en helt ny tycker jag att vi har missat poängen med 

gruppsammansättningar och vilken typ av person som kanske krävs på ett visst ställe.”  

- Informant 6 

 

Det uttrycktes även att det ofta tog mer tid och energi att lära upp en person för en kortare 

period än vad det gav, sett till vad den personen kunde bidra med i arbetslaget: 
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“Såhär är det att ja, du har ju fått ditt huvud på plats. Sen kan han inte jobbet, men nej han är ju 

där. Det är ungefär där vi är nu. Är det en person som bara kommer hit, då är det en del av 

problemet. Jag skulle inte vilja ha in den personen.” - Informant 6 

 

Det fanns därför ett par produktionsledare som ansåg att det var att föredra att gå en man kort, 

hellre än att få in en vikarie:  

 

“Ibland tackar man nej till att få någon bara för en dag, för det är inte lönt att ta dit dem. Då kör 

vi hellre en gubbe kort den dagen, för det kostar oss mer att hålla på att sätta in någon än att gå 

en kort.” - Informant 5 

 

En annan produktionsledare fortsätter att stärka denna bild av situationen med nya 

medarbetare: 

 

“För då blir det någon som helt måste stå still, på en station. Som tar en plats i rotation. Som inte 

kan något. Jag kan inte ställa den var som helst. Så blir genast en dipp i känslan att nej, kommer 

det en ny. Och om vi då klarar oss utan så tar vi ingen. De kör hellre själva än att ta någon ny 

som inte kan.” - Informant 8 

 

Majoriteten av produktionsledarna vi intervjuade var dock positiva till att få in nya 

medarbetare, och även om de alla ansåg att det fanns aspekter att förbättra i processen så 

menade de flesta att slutresultatet oftast upplevdes som relativt bra.   

 

4.1.1 Vad är viktigt för produktionsledarna? 

Något vi ville utreda med studien var produktionsledarnas syn på introduktionen och vad som 

är viktigt i densamma. Även att ta reda på eventuella konsekvenser de såg med en mindre bra 

utförd introduktionsprocess har varit av intresse för oss. Vi ställde därför öppna frågor kring 

detta under intervjuerna. Vad produktionsledarna själva uttryckte som viktigt är samlat i tabell 

1: 
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Tabell 1. Vad anser produktionsledarna är viktigt med introduktionen? 

 Antal % av PL som uttryckt aspekten som viktigt 

Säkerheten  8 100% 

Den sociala aspekten 7 87,5% 

Lära sig arbetet praktiskt 6 75% 

Första mottagandet 5 62,5% 

Kvalitén  2 25% 

 

Som visas i tabellen ovan värdesätter produktionsledarna säkerheten mycket högt, i de flesta 

fall allra högst. Det framkom tydligt under intervjuerna att de inte bara tycker att det är en av 

de viktigaste aspekterna, utan även att de tyckte att det visar sig i genomförandet av 

introduktioner på företaget. Som en av de intervjuade uttryckte det: 

 

”Säkerhet är det viktigaste. Dels med tanke på omtanke och med tanke för medarbetaren. De kan 

ju inte komma hit och bli skadade. Volvo har ju det som sitt varumärke och vi tänker på det, 

inklusive jag, hela tiden. Och sen i självbevarelsedrift ska man ju inte skada någon annan. Och 

det är ju jag (som chef) som åker dit, och det vill jag inte heller.” - Informant 2 

 

En annan viktig aspekt var den sociala aspekten av att introducera en ny medarbetare. Alla 

informanter utom en talade om hur viktigt det är att de nyanställda känner sig väl 

omhändertagna, trygga och kommer in i gruppen på ett bra sätt: 

 

”Självklart är integreringen med gruppen viktig, det sociala är jätteviktigt. Hur det fungerar i 

gruppen. De ska få en bra integrering från början med mentorn.” - Informant 4 

 

Just mentorer och faddrar är något som flertalet av produktionsledarna talade positivt om, 

vilket vi kommer återkomma till senare. Att praktiskt lära sig arbetet var även det något som 

ansågs viktigt av de flesta informanterna. Av de åtta intervjuade var det sex som nämnde detta 

som ett av huvudsyftena med introduktionen, medan två stycken ansåg att man bör fokusera 

på säkerheten och det sociala för att låta det praktiska komma med tiden. En aspekt som kan 

anses vara en del av det sociala, men vi valt att lyfta ut som fristående då det betonats som 

extra viktigt på flera håll, är det första mottagandet och intrycket de nya medarbetarna får när 

de kommer till fabriken. Mottagandet var något många av produktionsledarna var överens om 

att det kan vara direkt avgörande för att få in de nya i gruppen på ett bra sätt. En informant 

uttryckte det som följande:  
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”Det viktigaste när det kommer en ny är att han känner sig välkommen. Att man presenterar 

honom för skiftet. Oftast har jag tagit det med dem innan vem och var jag ska hämta, så de vet 

om det. Så de kan välkomna honom på bästa möjliga sätt. Så då är det inga frågetecken, för då är 

alla med på det.” - Informant 3 

 

Något som är intressant i sammanhanget är kvalitetsaspekten av arbetet. Kvalité är en av 

Volvos tre kärnvärden och något som det fokuseras mycket på inom företaget. Av våra 

intervjuer var det endast två stycken som nämnde kvalitetsaspekten som en av de viktigaste 

syftena med introduktionen. Även om att lära sig de praktiska aspekterna av jobbet var en av 

de mest nämnda så var det som åsyftas där snarare att lära sig själva jobbet, medan kvalité 

nämndes i sammanhanget att leverera produkter av högre kvalitet åt företaget. Det skall dock 

nämnas att ingen produktionsledare uttryckligen sagt att kvalité är mindre viktigt, men man 

kan utifrån intervjuerna konstatera att det inte är ett av de mest prioriterade områdena för 

produktionsledarna när de genomför sina introduktioner.  

 

4.2 Hur jobbar man?  

Ett av de områden vi valt att titta på är även hur produktionsledarna har valt att utforma 

introduktionen – hur jobbar de med den? I detta stycke har vi valt att fokusera på tre 

huvudsakliga områden; introduktionen som en process, checklistan samt hur de jobbar med 

uppföljning.  

 

4.2.1 Introduktionsprocessen  

Hur produktionsledarna har valt att jobba med introduktionen visade sig vara lite olika. Det 

som ändå var likt mellan arbetssätten var att alla informanter tar en mindre del av 

introduktionen för att sedan delegera ut mycket till sina befintliga medarbetare. Många 

uttryckte att de upplevde att det var viktigt att ta emot personerna själva, i den mån det var 

möjligt, för att sedan använda sig av faddrar och gruppsamordnare i den fortsatta processen. 

En produktionsledare förklarar hur hen går tillväga när det kommer någon ny: 

 

”Jag tar oftast med mig personen och presenterar den för SSO:n. Sen går vi oftast till faddern så 

de får hälsa. Sen tar jag med mig personen på en visning. Visar i förbifarten pausrum och sånt, 

tar brandvägar, utrymningsvägar, första hjälpen, vad vi gör från inkommande tills vi kör ut. 

Visar line helt enkelt på vårt processområde. Sen lämnar jag över till mentorn, sen har vi 

återkoppling i princip varje dag. Går förbi och kollar läget.” - Informant 4 
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Då vi frågade hur mycket tid de lägger på personen inledningsvis så varierade svaren mellan 

en halvtimme till en halv dag, under första dagen. Ser vi till delegeringen samt användandet 

av faddrar så var det något i princip alla produktionsledare nämnde och som alla var positiva 

till. Detta är något som även stöds av intervjuerna som genomfördes i höstas med 

medarbetarna, där de var mycket positiva till användandet av faddrar under sina egna 

introduktioner. En av produktionsledarna pratade under sin intervju om sin syn på faddrarna: 

 

”Faddrarna är mer i syftet att komma in i gruppen och komma in i jobbet. De är nyckelpersoner 

för att det ska funka.” - Informant 6 

 

Vi ställde även frågan om informanterna trodde att det skiljer sig mycket mellan olika 

produktionsledares arbetssätt, när det kommer till introduktionen. Det visade sig att de inte 

har speciellt stor kunskap i hur andra produktionsledare jobbar med sina introduktioner. Dock 

sa alla utom två att de tror att det skiljer sig mycket mellan olika områden och avdelningar. En 

stor anledning till detta verkar vara en osäkerhet kring vad punkterna i checklistan egentligen 

innefattar. En informant förklarar ytterligare:  

 

”Jag tror att det är stor skillnad. Det är lite otydligt vad det är som ska gås igenom på detaljnivå. 

Att det bara står kvalitetsarbetet, vad är det liksom? Man kanske skulle få stöttning i det, med 

mer material.” - Informant 2 

 

4.2.2 Checklistan 

Under intervjuerna frågade vi även specifikt om produktionsledarna använde sig av 

checklistan i sina introduktioner. Resultatet blev att hälften av informanterna gjorde det och 

hälften gjorde det inte. Drivkraften till att använda den handlade mest om att man antingen 

ansåg att det var ett bra hjälpmedel i ens egna arbete eller att det var något som skulle göras. 

De största anledningarna till att inte använda den var att produktionsledarna inte visste om att 

den skulle användas alternativt att de enligt dem själva fokuserade på själva genomförandet av 

introduktionen, inte vad de såg som en rent administrativ uppgift som de ansåg i mångt och 

mycket vara onödig:  

 

”Ja, jag vet nog att vissa av mina kollegor kan resonera så att det bara är nåt skit vi ska göra och 

att det bara är att göra det, för då blir de uppåt nöjda. Det är då man får folk som bara bockar av 

och skickar in. För man ser inte syftet.” - Informant 5 
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4.2.3 Uppföljning 

Något vi tidigt kunde konstatera var att checklistan som används vid introduktionerna saknar 

en del för att följa upp att de nya medarbetarna har anskaffat sig den kompetens som är tänkt 

att de ska få via introduktionen. Detta gjorde oss nyfikna på att undersöka om- och i så fall 

hur produktionsledarna jobbar med uppföljning. Det visade sig att det var något som endast 

några enstaka gjorde, och då på eget bevåg snarare än att det fanns beskrivet i deras 

arbetsrutiner.  En av informanterna beskrev sin tankegång: 

 

”Det verkar vara en bra struktur på det nu, du tappar ingenting om du följer detta (checklistan). 

Sen är det dialogen, så att de förstår allt. Man kan ju inte bara kryssa för det här första veckan, 

sen är det klart. Som att man kan det. Det handlar ju om att återkoppla också.” - Informant 1 

 

De som jobbade med uppföljning jobbade med detta i huvudsak muntligen, genom olika typer 

av avstämningar, samtal och i vissa fall möten med medarbetarna. Inga av våra informanter 

jobbade med någon typ av skriftlig uppföljning eller dokumentation av kunskaperna: 

 

”Sen är det alltid med introduktion, att du måste följa upp den. Göra lite stickkoll, hur det känns 

och hur det går för den och frågetecken. Får känna av det. Jag brukar ta dem åt sidan en 

halvtimme ungefär när de varit ett tag och fråga hur det känns.” 

- Informant 3 

 

Anledningen till att man inte jobbade med uppföljning var framförallt att det inte fanns några 

sådana förväntningar på dem, det står inte med i deras arbetsbeskrivning. Därför glömdes- 

eller prioriterades det bort. Just prioriteringen var återkommande hos flera informanter som 

uttryckte att de hade för mycket att göra och därför fick prioritera vad som skulle hinnas med:  

 

”Men det finns ju inget som säger att de som satt och lyssnade faktiskt tog till sig, inget prov 

eller så. Så är det med jättemycket vi gör. Det är inte som en utbildning där vi ska ha en tenta för 

att visa att vi lärt oss.”  

- Informant 5 

 

När vi frågade vidare om hur man skulle kunna jobba med uppföljning bättre uttryckte även 

en produktionsledare oro för att man skulle utöka checklistan och lägga på fler saker till hens 

befintliga arbetsuppgifter: 
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”Uppföljning tror jag är tveksamt från min sida faktiskt. Det blir bortprioriterat. Jag tror 

samtidigt inte att man ska utöka den här och lägga på mer, för att vi produktionsledare blir mer 

och mer administratörer. Vi gör mer och mer arbete på kontoret som andra gjorde förut. Det 

kanske ledningen vill. Det har de inte sagt, men jag tror att vi ska vara mycket ute hos folk och 

driva på förbättringar.” - Informant 2 

 

Trots att produktionsledarna konstaterade att det fanns en brist på uppföljning och att de flesta 

ansåg att uppföljning är viktigt och något dem borde prioritera så fanns det en viss farhåga att 

det skulle läggas till arbetsuppgifterna och skapa mer arbete för dem.  

 

4.3 Förutsättningar 

Alla produktionsledare har under intervjuerna berättat om sina upplevelser kring 

introduktionsprocessen och alla har nämnt eller berättat utförligt om de förutsättningar som 

finns runt dem för att genomföra en introduktionsprocess. Det är otvivelaktigen så att ledarna 

har påverkats av både yttre och inre faktorer i samband med att nya medarbetare kommer på 

plats, och vi ska återge en bredare bild av detta nedan.  

 

4.3.1. Yttre faktorer 

En del i de upplevelser produktionsledarna har av att ansvara för introduktionsprocessen 

påverkas enligt intervjuerna av yttre faktorer, som tid, kostnader och produktionens prioritet. 

De flesta ledarna är nöjda med de förutsättningarna som finns och upplever inte att de största 

hindren för att genomföra en bra introduktion återfinns där.  

 

Tid för nya medarbetare skapar man, säger alla produktionsledare. Trots fullspäckade 

kalendrar så prioriteras en ny medarbetare. Däremot så lägger inte produktionsledaren, som 

nämnt tidigare, mest tid på den nya medarbetaren utan det mesta delegeras till fadder eller 

gruppsamordnare. I stort sett alla produktionsledare anser att de har tid för att genomföra en 

bra introduktionsprocess, delvis för att det ingår i deras jobb att prioritera det. 

Framförhållningen är dock något som påverkar alla produktionsledare, och de flesta upplever 

ett behov av planering för de nya medarbetarna. En produktionsledare beskriver situationen 

kring tid:  
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“Får man veta i tid att de kommer så kan jag avsätta tid och avsäga mig annat. Men det är inte 

alltid de kommer på utsatt tid heller, plötsligt kommer de förbi med den nya medarbetaren bara. 

Det viktiga blir att man tar sig tid första dagen, första stunden, det är viktigt att ta första 

kontakten direkt.” - Informant 4 

 

Produktionen har prioritet ett i verksamheten vilket verkar självklart för alla 

produktionsledare. De är även på det klara med att konsekvensen av det kan bli sämre, mer 

intensiva och mer intetsägande processer kring introduktionen av en ny medarbetare. De 

förklarar under intervjuerna att det inte alltid är så, men att det återkommande händer. Åsikten 

om att produktionen ska vara prioritet ett är inte många emot, men att det utesluter andra 

processer och att produktionsledarna själva får inkongruenta budskap från högre instanser 

innebär svårigheter för att prioritera introduktionsprocessen för produktionsledarna. Mer om 

detta följer under rubriken 5.4.2 Är verkligen introduktionsprocessen viktig för Volvo? 

 

4.3.2 Delaktighet 

En förutsättning som påverkar produktionsledarnas upplevelse av introduktionsprocessen är i 

vilken utsträckning de upplever att de kan påverka deras tilldelade ansvarsområde och om de 

varit delaktiga i processen om hur man ska jobba med introduktionen. Det är tydligt från de 

allra flesta som vi intervjuat, att man ser stora fördelar med om produktionsledarnas input och 

åsikter om hur man i verkligheten arbetar med introduktionsprocessen på golvet skulle tas 

tillvara på. Det var en vanligt förekommande åsikt att det skulle vara av stort värde för 

framtagandet och utförandet av introduktionen. En produktionsledare berättar närmare vad 

hen anser om ifall delaktighet i processen skulle vara givande eller inte:  

 

“Ja, det tror jag. Vi vill ju också vara delaktiga mer än bara få det påfört. Som åsiktsmaskiner 

kan vi tillföra eftersom vi är uppe i det hela dagarna. Hur vi kan få en fördelaktig förändring och 

hur det ser ut på olika avdelningar.” - Informant 4  

 

De allra flesta av våra informanter ställer sig positiva till att själva vara med i framtagandet av 

introduktionsprocessen. De som inte ser sin roll i det forumet anser ändå att introduktionens 

upplägg bör utformas från verkligheten, och att dialog med- och input från produktionsledarna 

är viktig och betydande för både kvalitén och attityden kring utförandet från ledarnas håll. Ett 

par produktionsledare vet att det funnits förankring i organisationen till den senaste 

uppdateringen av introduktionsprocessen och är positiva till både beslutet att innefatta någon 

närmare golvet, samt förändringen som genomfördes på grund av detta. En informant 
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uttrycker dessutom att man generellt sätt vill inkludera arbetsgruppen i processen också, då de 

vet ännu bättre:  

 

“Men sen vill man ju ändå att gruppen ska vara med och besluta, och jag brukar säga att det är 

dem som kan det bäst” - Informant 8 

 

En annan produktionsledare ställer sig tveksam till om de varit delaktiga, men ser en 

betydelse i om det skulle finnas ett forum för det:  

 

“Inte i huvudtaget vad jag vet. Och skulle man ha ett forum som nu fär man kan gå igenom vad 

som är bra och dåligt med produktionsledare och HR kan det vara bra.” - Informant 1 

 

4.3.3 Bemanningsföretag 

Alla produktionsledare som vi har intervjuat har anmärkt på deras upplevelser av att 

bemanningslösningen påverkar deras möjligheter att genomföra en bra introduktion. Det gör 

denna lösning till en stor del av de förutsättningarna som ledarna påverkas av i samband med 

introduktionsprocessen. Stora tillverkningsindustrier som Volvo GTO Umeå påverkas av en 

stor variation i produktionen under året. Därför väljer många företag att använda sig av 

bemanningslösningar för att kunna vara flexibla i samband med volymvariationer. Volvo 

GTO Umeå använder sig av bemanningsföretag just för detta syfte och cirka 10% av 1300 

företagets anställda är inhyrda konsulter. Detta innebär att de flesta nya medarbetarna som ska 

genomgå en introduktionsprocess är från bemanningsföretaget och att bemanningsföretaget i 

fråga är delvis ansvariga för placering och personalansvar. Ett par av produktionsledarna 

uttrycker att de är negativa till helheten av bemanningslösningen, och ser ett större värde av 

att ha fast personal som inte flyttas runt hela tiden men många uttrycker också att de behöver 

den lösningen för svängningarna i produktionen. En produktionsledare sammanfattar det:  

 

“Men det är ju mest bemanningsföretag vi tar in. Det tycker jag inte är bra. Men för sväningarna 

i produktion behöver vi väl det. Det är just det där att det kan vara olika folk, som inte är fasta 

och det blir inte kontinuerligt. Man har ju hört om de som har konsulter som varit länge på 

samma station, och de smälter ju in som vilken som helst givetvis” - Informant 1 

 

En annan produktionsledare ser på bemanningsföretagets åtagande: “Det har fungerat väldigt 

bra, det är mer ett lokalt problem, att det blir så kort upplärningstid utan överlapp när de 

kommer in” - Informant 7.  
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Vidare förklarar många produktionsledare att bemanningsföretaget tar in nya medarbetare 

utan att säkerställa kompetens och utreder inte personlig lämplighet för den placering de ska 

få, vilket gör upplevelsen av introduktionen för produktionsledaren negativ, och mer onödigt 

komplicerad. En produktionsledare beskriver upplevelsen av nyrekrytering:  

 

“Som det är nu, när det gäller bemanningsföretaget, är det bara att ta in folk, nästan vilket folk 

som helst” - Informant 1  

 

Flera produktionsledare poängterar dock att det inte bör skilja något i de rutiner som gäller för 

introduktion av nya medarbetare, oavsett om de är från bemanningsföretaget eller inte, men 

att tidspressen och tajmingen på korttidsersättare från bemanningsföretaget gör det mer 

komplicerat. En produktionsledare beskriver en introduktionsprocess för en ersättare:  

 

“Ja, och var någon sjuk var det ju en intensiv upplärning. Larmknapp, brandsläckare och så. Det 

var absolut svårast, att få ihop ersättare till konsulterna. För att på ett par timmar har jag bara fått 

ut en sida på en station och följden blir ju kvalitetsproblem.” – Informant 4 

 

Detta innebär att de ofta hamnar i en situation där den nya medarbetaren får ägna sig åt den 

allra enklaste arbetsuppgiften på avdelningen och det påverkar både stämningen i gruppen, 

och rotationsmöjligheterna på arbetsmomenten. Många produktionsledare önskar att de redan 

hade utbildad, introducerad personal på plats för att täcka upp, men förstår delvis att företaget 

ej prioriterar det på grund av kostnadsaspekten.  

 

4.3.4 HR  

Då vi har frågat informanterna kring strukturen och riktlinjerna som finns i dagsläget har 

responsen varit blandad. Många har uttryckt att de tycker att det är positivt med struktur och 

att ha riktlinjer att jobba efter. Men en vanlig åsikt var att det fortfarande är otydligt exakt vad 

man som produktionsledare ska göra samt vad som förväntas av en. När det kommer till 

själva checklistan var synen på den i sig relativt positiv. Flertalet av produktionsledarna 

uttryckte att de tyckte att den såg bra ut när de tittade på den. Däremot innebar inte detta att 

man faktiskt använde checklistan. Detta verkar vara ett kommunikationsproblem mer än något 

annat, vilket vi kommer återkomma till under stycket “kommunikation”. Den största enskilda 
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negativa åsikten angående listan handlade om att man inte förstod vad som innefattades i de 

enskilda punkterna och att det därför ändå blir olika mellan olika produktionsledare: 

 

Jag skulle vilja att det finns utbildningsmaterial färdigt, det finns väldigt lite. Som miljöarbetet 

på arbetsplatsen, hur funkar det? Nu får man ju bara leta reda på något själv. Det finns som 

inget, det skulle behövas ett mer färdigt material.”- Informant 3  

 

De flesta ansåg dock att listan i sig var bra eller okej och åsikterna om vad som behövde 

plockas bort eller läggas till var få:  

 

“Jag tycker väl egentligen att allt är ok av det som står med på listan. Det är bara frågan om hur 

det presenteras och i vilken tid det presenteras. Jag tycker att allting är relevant.” - Informant 6 

 

Det är alltså få produktionsledare som tycker att själva checklistan är ett problem. Under de 

fortsatta intervjuerna har det istället framkommit på flertalet håll att produktionsledarna 

upplever stödet från HR som bristfälligt och att detta upplevs som ett problem. En vanlig 

uppfattning var att HR inte fungerar som en stödfunktion, utan mer en kontrollfunktion som 

använder sig av pekpinnar för hur produktionsledarna ska jobba samtidigt som de mer bryr sig 

om de administrativa delarna av jobbet: 

 

“HR bryr sig inte om jobbet över huvud taget, istället för datum kan jag skriva vad som helst. De 

vill bara få in lappar.” - Informant 7 

 

En annan åsikt som framfördes på flera håll var att HR inte var ute “i verkligheten” och 

förstod jobbet som utfördes på golvet. Flera produktionschefer ansåg att det saknades en 

verklighetsanknytning mellan HR:s arbete och det arbete som uträttas i fabriken. Detta gav 

upphov till mycket frustration och en informant delgav sin syn på det:  

 

“HR tyvärr här agerar ofta som en du ska göra det här, du ska göra det här och det är vi som har 

tagit fram det. Vi är bara en doer. De är inte en stödfunktion till oss utan en kravställare. Vilket 

gör att det blir väldigt konstigt, för kravställarna i det här fallet är inte ute i verkligheten. Har 

ingen aning om vad de egentligen ställer krav på. Utan det är något som de själva kommit på 

som skulle vara väldigt bra enligt deras egna syn.” - Informant 6 

 

Det fanns dock en stor spridning av åsikter kring denna fråga där vissa produktionsledare 

talade om HR:s arbete i positiva ordalag och ansåg att de uppfyllde sin roll som stödfunktion, 
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alternativt var relativt neutrala i sin syn på avdelningen. En av de som var positiva till HR 

som funktion berättade följande: 

 

“De är behjälpliga på rätt sätt. Men det skulle vara mer uppföljning på papperet och så.”  

- Informant 1 

 

4.4 Kommunikation 

Vad syftet och ledningens ursprungliga intention med introduktionsprocessen är och hur den 

kommuniceras vidare är ett prioriterat område för oss att studera, och kommer påvisa exempel 

från våra intervjuer löpande nedan.  

 

Flera av produktionsledarna anser att informationen från ledningen är bristfällig vad gäller 

syftet introduktionen ska uppfylla. Det återfinns många likheter i de svar produktionsledarna 

gett på frågor gällande betydelsen av att jobba enhetligt i organisationen och att just detta inte 

fungerat i det hierarkiskt styrda företaget. Detta eftersom ett samlat budskapet från ledningen 

och stödfunktionerna inte nått fram till dem på ett tillräckligt användbart sätt. En av 

produktionsledarna svarar såhär på frågan om hur det funkar med kommunikationen genom 

de olika beslutsvägarna: 

 

“Jag tycker det är väldigt rörigt, det är därför det blir så här (olika). Jag skulle tycka att det borde 

vara tydligare krav på vad produktionsledarna förväntas göra.” - Informant 5 

 

4.4.1 Organisatorisk kommunikation 

Eftersom introduktionsbudskapet skall färdas genom hela organisationen och uppfyllas för 

den nya medarbetaren, ofta genom en checklista för introduktionsprocessen, upplever många 

produktionsledare att syftet har tappats bort längs vägen. De anser även att det inte är anpassat 

efter det verkliga genomförandet. En produktionsledare förklarar sin dialog med HR om detta:  

 

“Från HR:s och produktionschefernas håll var man inte riktigt överens om problemet. Från HR:s 

sida menade man att vi har ju checklistorna och det. Sen när man börjar gå igenom så såg vi att 

de inte var nog uppdaterade och användarvänliga. Punkter som inte var aktuella längre. ”  

- Informant 5  
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En annan produktionsledare ger sin syn på hur ledningen kommunicerat riktlinjerna för 

introduktionsprocessen: “Nej det finns inga riktlinjer från ledningen, så vitt jag vet, vad 

introduktionen ska gå ut på, eller hur lång den ska vara” - Informant 1 

 

Vidare upplevs det inte tydligt för många av produktionsledarna just hur de ska genomföra 

introduktionsprocessen av en ny medarbetare. De har då använt sitt eget sunda förnuft och 

försökt anpassa introduktionen efter de behov som de själva ser nere på golvet. Detta anses 

det finns både för och nackdelar med, trots att de önskar ett standardiserat arbetssätt. En 

produktionsledare beskrev sitt arbete med checklistan:  

 

“Sen finns det checklistorna, men ska jag vara ärlig har jag aldrig tagit fram dem, för jag har inte 

haft koll på det. Men vi har gjort, nere på golvet hos oss, att SSO:n (gruppsamordnaren) har fått 

pratat med den nya och som kommit överens om en egen. För jag tror inte att jag är den enda 

som inte plockat fram de här checklistorna” - Informant 8  

  

Produktionsledaren förklarar fortsättningsvis att introduktionen är bra i verkligheten, men att 

HR endast ser till checklistan genom att säga: “Man tar hand om dem, men man har inte 

kryssat för på listan” - Informant 8. 

 

En annan produktionsledare förklarade problematiken med riktlinjerna från ledningshåll när 

det gäller standardiseringen av introduktionsprocessen. Hen menar att det är bra med 

standardiserade mallar men att de ska finnas utrymme för att forma dem efter verkligheten 

och den del av produktionen man jobbar vid: 

 

“Ja, jag tycker att det bara finns fördelar med en standisering. Däremot måste den vara 

standardiserad utifrån det område du ska jobba”. - Informant 6 

 

En komplexitet kring kommunikationen i organisationen framkom från många av 

produktionsledarna och uttrycktes ofta med en förklaring av att ledningen sitter med en tanke 

om verksamheten, men att produktionsledarna har en annan när de utför den. De flesta 

produktionsledarna ansåg att det bör infinna sig en bättre förståelse genom organisationen för 

att arbetssättet ska uppnå de uttalade syftet samt vara rimligt att utföra, med en tydlig 

uppföljning.  

 



 36 

Alla produktionsledare var tydliga med att det är produktionen som prioriteras högst i 

företaget, vilket ibland kan tillföra ännu ett glapp i förståelsen och dialogen uppåt i 

organisationen. En produktionsledare beskrev erfarenheter från en stressad introduktion av en 

ny medarbetare och kommunikationen uppåt i organisationen:  

 

“Då blir ju konsekvensen att vi får en medarbetare som inte kan det vi förväntar oss. Vilket 

påverkar allt ifrån gruppen, till antalet hytter vi får ut och kvalitén på hytterna. Egentligen hela 

kedjan, och det är den jag upplever att allt ifrån områdeschef till uppåt inte kan se. De kan inte 

se bilden av konsekvensen, för att de själva inte behöver ta i konsekvensen. “- Informant 6 

 

4.4.2 Hur viktig är introduktionsprocessen egentligen? 

Produktionsledarna och ledningen uttryckte att introduktionsprocessen av en ny medarbetare 

är viktig. Frågan om hur den värderingen uttrycker sig i organisationen är viktig för att vi ska 

kunna utreda skillnaden på intentionen och det verkliga utförandet av introduktionsprocessen. 

Bland produktionsledarna fann vi varierande svar på frågan om de anser att 

introduktionsprocessen är en prioriterad fråga för Volvo. En produktionsledare förklarade hur 

det beskriver ett positivt uttryck från organisationen genom att det successivt förbättrats:   

 

“Ja, det har blivit mer och mer. Det finns ju en plan. Det fanns det inte tidigare.” - Informant 1 

 

En annan produktionsledare uttryckte sig om hens känsla kring vad ledningen värderar högst i 

introduktionsprocessen, och tänker mest på att de vill ha formella papper på plats: “Det är väl 

att man ska kunna säga check” - Informant 7.  

 

Vidare beskrev ett par produktionsledare sig tveksamma till syftet med att checklistan ska 

fyllas i, och att det inte får någon konsekvens om man gör det eller ej. De beskrev att det inte 

har någon betydelse från deras håll som de ser det, om HR får in checklistan eller ej.  

 

Många produktionsledare menade att de prioriterar att genomföra introduktionsprocessen av 

en ny medarbetare på ett bra sätt, men att uppföljningen från HR och andra endast handlar om 

ifall checklistan fylls i eller ej. Inte om, hur och på vilket sätt de ansvariga genomför 

introduktionen. En produktionsledare beskrev HR:s förhållningssätt till genomförandet:  

 

“Nej de bryr sig i huvud taget inte om det. Istället för datum kan jag skriva vad som helst. De 

vill ha in lappar.” - Informant 7  
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En annan förklarade problematiken kring att Volvo på papperet kan se det som en viktig 

fråga, men inte i verkligheten. Produktionsledaren fortsatte att förklara problematiken kring 

den standardiserade checklistan och vad som i slutändan läggs vikt på från HR och högre 

instanser:  

 

“Jag upplever att checklistan som med så många andra saker är bara en checkpunkt, man är 

egentligen inte intresserad av hur det har gått till. Så visst kan jag känna från min närmsta chef, 

att det är det vi själva upplever som relevant för intro och det vi får ut av personen som är 

viktigt. Det är det viktiga, sen har man absolut inte den synen från högre.”  - Informant 6  

 

Många produktionsledare uttryckte just detta; att de själva ville prioritera genomförandet av 

introduktionen, men att högre chefer fokuserar mer på att de nya medarbetarna snabbt ska ut i 

produktion och HR på att få in en check i att listan för introduktion är inskickad, istället för 

vad- och hur dem genomför introduktionen med medarbetaren.  

 

Enligt våra informanter följer HR främst upp introduktionsprocessen genom att följa 

checklistans status. Samtidigt är det återkommande och tydligt från produktionsledarna att de 

önskar tydligare kravställning och återkoppling på deras utförande av introduktionsprocessen, 

även mot checklistan. En produktionsledare förklarar en återkommande uppfattning om HR:s 

uppföljning:  

 

“Jag hade önskat att man från stödfunktionerna hade mer av det administrativa ansvaret, att hålla 

reda på alla möjliga listor och sånt. Det ska vara tydligt, att du har inte gjort det och det, och jaga 

mig om jag inte sköter mitt jobb.” - Informant 5  

 

En annan produktionsledare beskrev HR:s feedback på introduktionsprocessen som otydlig: 

 

“Sen säger de bara att de fått in fem introduktionslappar. Hade dem varit intresserade hade dem 

sagt till mer specifikt vem som bara lämnat in en och vem som lämnat in 2, för då vet man ju 

precis, det behöver vara tydligare.” - Informant 7  

 

Många produktionsledares åsikt om övre instansers kommunikation är att mycket betecknas 

som “viktigt”. Men att det som verkligen följs upp blir det man prioriterar, såsom 

produktionen och säkerheten. Gällande introduktionsprocessen upplevde de flesta 
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produktionsledarna att man vagt har kommunicerat vad man ska göra, oklarheter kring hur 

man ska genomföra det och att man oftast enbart följer upp själva pappersprodukten, men inte 

ens det tillräckligt tydligt. Informanterna berättade att detta gör att introduktionsprocessen 

varierar kraftigt beroende på ledarens egna intressen och fallenheter för den nya 

medarbetaren, samt att det finns mer att önska gällande hur budskapet om 

introduktionsprocessens syfte färdas genom organisationen.  

 

4.5 Ledningens perspektiv 

Ledningens syn på introduktionsprocessen grundar sig i två av verksamhetens kärnvärden; 

säkerhet och kvalité. ”Safety first” är ett begrepp vi fått höra ofta och det är något de anser sig 

prioritera, och vill att de nya medarbetarna så fort som möjligt ska anamma. 

Kvalitetsperspektivet handlar i slutändan om varumärke och kundvård, de vill leverera bra 

produkter och kostnaden för misstag i produktionen kan få flera konsekvenser vilket de 

logiskt konstaterar. Vidare är de av uppfattningen att det juridiska ansvaret för medarbetarna 

är väldigt viktigt. Om någon medarbetare förorsakas i en olycka eller dylikt på arbetsplatsen 

har HR-chefen det yttersta ansvaret för att rutiner om introduktionsprocessen finns och följs 

genom den delegering som skett till produktionsledarna. De berättar att detta innebär en 

frustration hos HR-avdelningen genom att de upplever att alla i nedåtgående led kanske inte 

förstått det fullständiga syftet och konsekvenserna av en misslyckad introduktionsprocess. 

Deras samlade uttryck av det viktigaste under introduktionsprocessen är att de vill få in en ny 

medarbetare i produktionen så snabbt som möjligt, att säkerheten ska gå först, och att den 

formella dokumentationen är av stor vikt för att säkerställa medarbetarnas 

introduktionsprocess och att man genom detta juridiskt har uppfyllt sina åtaganden i 

processen.  
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5 Analys 

I följande avsnitt kommer vi att analysera studiens resultat utifrån de teoretiska 

referensramarna. Vi diskuterar produktionsledarnas roll i introduktionsprocessen, vilka 

syften introduktionen har enligt produktionsledarna, deras attityder och upplevelser samt 

deras arbetssätt jämfört med det kommunicerade syftet.  

 

5.1 Produktionsledarnas roll 

När vi påbörjade vår studie hade vi en uppfattning om att produktionsledarna var de som 

genomförde introduktionerna med de nya medarbetarna. Vi tänkte i och med detta att de var 

de personerna som hade bäst inblick i processen och att de skulle kunna ge oss den bästa 

inputen i förbättringsarbetet. Det skulle visa sig att detta inte var hela sanningen. Det stämmer 

att produktionsledarna är delaktiga i introduktionen av nya medarbetare, men sett till det stora 

hela handhar de en relativt liten del i processen. För de flesta visade sig deras del handla mer 

om administrativt- och förberedande arbete, såväl som att hälsa välkommen och visa runt den 

nya medarbetaren. Efter detta lämnas ansvaret över till gruppsamordnare och faddrar. Alla 

produktionsledare vi pratade med jobbade liknande på så sätt att de delegerade över merparten 

av introduktionen, och de var också eniga om att det var det bästa sättet att utforma 

introduktionen på. I den fortsatta processen fungerade de mer som ett stöd och, i bästa fall, en 

uppföljande och coachande funktion. Detta stämmer väl överens med Granbergs (2011) syn 

på att chefen och kollegor bör vara de som genomför introduktionen. Från vår synvinkel är 

det också förståeligt varför upplägget ser ut som det gör då produktionsledarna är tjänstemän 

med större administrativt och övergripande ansvar jämfört med gruppsamordnare och faddrar 

som jobbar uteslutande i produktionen. Granberg (Ibid.) betonar dock vidare att chefen och 

kollegor även bör vara delaktiga i arbetet med själva utformningen av introduktionen. I fallet 

med Volvo är det istället HR-avdelningen som har utformat och standardiserat 

introduktionsprocessen med liten eller ingen input från produktionsledare. Något som tveklöst 

kan påverka den upplevda “verklighetsanknytningen” processen har i produktionsledarnas 

ögon, vilket i sin tur kan ha inverkan på hur viktigt de tycker att det är att följa riktlinjerna. 

Detta är något som stämmer överens med resultatet från intervjuerna då flertalet informanter 

uttryckte att vissa delar inte var så viktiga, alternativt att de måste välja lite vilka 

arbetsuppgifter de bestämmer sig för att faktiskt utföra.  
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5.2 Vilka syften har introduktionsprocessen? 

Då vi genomförde kodningen och tematiseringen av intervjuerna blev det snabbt uppenbart att 

det produktionsledarna såg som huvudsyftena med introduktionen var framförallt 

säkerhetsaspekten, den sociala faktorn samt de praktiska aspekterna - att faktiskt lära sig 

jobbet. Den sociala faktorn samt de praktiska aspekterna är något som även Armstrong (2009) 

talar om då han menar att de viktigaste syftena med en introduktion är att få de nya 

medarbetarna att känna sig trygga och komma in i gemenskapen samtidigt som man vill att de 

ska lära sig arbetet och visa resultat på så kort tid som möjligt. Att säkerheten tas upp som det 

absolut viktigaste syftet är inte märkvärdigt på ett företag som Volvo där man dels fokuserar 

så pass mycket på säkerhet som man gör, och dels är ett industriföretag som har ett visst antal 

olyckor varje år. Jämför man med ledningens syn med syftet så verkar det finnas en samsyn 

gällande ett prioriterat fokus på säkerhet samt den praktiska aspekten av att lära sig arbetet. 

Dock är ledningen, utifrån våra samtal med HR, istället för att tänka social gemenskap mer 

inriktade på de juridiska aspekterna med tillhörande dokumentation. De tänker också mer på 

kvalité av slutprodukt och att den nya personen skall komma in i arbetet snabbt, snarare än 

samvaron med kollegor och trivas på jobbet.  

 

5.3 Attityder och upplevelser 

Alla informanter uttryckte under sina intervjuer att de ansåg introduktionen vara viktig. Så att 

det är ett ämne som anses vara viktigt, både för produktionsledare och för ledningen, hyser vi 

inga tvivel om. Det är snarare gällande utformandet och delaktigheten som olika åsikter 

föreligger. Volvo har haft en intention att skapa en standardiserad introduktionsprocess med 

tillhörande checklista. Detta är ett förfarande det finns både för- och nackdelar med. 

Rubenowitz (2004) argumenterar för att en standardiserad introduktion skapar premisser för 

att inte missa relevanta delar av introduktionen. Just detta är en av anledningarna till att Volvo 

valt att standardisera sin introduktion. Han menar emellertid vidare att ett problem som kan 

uppstå är att introduktionsplaner och checklistor ofta skapas långt ifrån produktionen, vilket 

gör att det skapas utrymme för egna tolkningar från chefernas sida samtidigt som inte allt 

beskrivs i checklistorna. Detta stämmer väl överens med hur informanterna beskriver 

situationen på Volvo utifrån intervjuerna vi genomfört. Det framkommer där att det i 

dagsläget används en standardiserad lista som inte går in på detaljnivå vad som ingår i varje 

punkt, vilket gör att produktionsledarna fortfarande kan utforma processen relativt mycket 

efter eget tycke.  
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En fråga som dök upp under majoriteten av intervjuerna var frågan om delaktighet. Det 

verkade finnas ett behov hos flera av produktionsledarna att få vara mer delaktiga i processen. 

Både när det kom till att vara delaktiga i att ta fram själva processen samt vissa delar i att få in 

ny personal, till exempel när det kommer till rekrytering och vilka man anställer. Våra 

intervjuer visade tydligt att medverkan i att utforma processen har varit mycket låg, vilket vi 

har argumenterat för tidigare kan sänka motivationen för att följa processen. 

Produktionsledarna anser att riktlinjer och strukturer är viktiga och att det generellt sett 

fungerat bra, men att det dock saknas grund och stöd för de obligatoriska momenten under 

introduktionsprocessen som gör att de ansvariga produktionsledarna löser vissa delar av 

processen med sunt förnuft. Främst gäller detta en önskan om att få ett detaljerat material som 

definierar vad som ryms under varje punkt i checklistan. Utöver detta önskades även en 

delaktighet i själva utformningen av introduktion samt checklistan. Den uppfattningen som 

framkom från intervjuerna var att vissa saker borde standardiseras, exempelvis 

säkerhetsarbetet, medan andra delar borde vara lokala för de olika områdena. Detta för att de 

jobbar så pass olika på olika områden så det inte går att ha en standardiserad checklista som 

fungerar överallt i fabriken. Här kunde vi se att det fanns en tydlig motsättning mellan hur 

produktionsledarna såg på detta, jämfört med ledningen. Informanterna uppgav att den 

nuvarande listan ej var förankrad i verkligheten och som någon uttryckte det, “ett påhitt från 

HR-avdelningen”. Rubenowitz (2004) menar att detta är vanligt och skriver att värderingar 

och attityder av det slaget ofta beror på brist i utbildning och kommunikation från ledningens 

sida, vilket leder till attityden från ledaren sida att det inte är viktigt och i slutändan ger en 

bristfällig introduktion för den nya medarbetaren.  

 

5.4 Arbetssätt jämfört med kommunicerat syfte 

Introduktionsprocessen för nya medarbetare på Volvo GTO är som vi skrivit ovan 

standardiserad i grunden med hjälp av en checklista som produktionsledaren har ansvar för. I 

huvudsak är den standardiserade mallen framtagen för att viss utveckling ska ske hos den nya 

medarbetaren under de första fyra veckorna. Kommunikationen, i form av vägledning, stöd 

och rutiner från ledningen till produktionsledaren påverkar utfallet av introduktionsprocessen 

starkt. Lindmark & Önnevik (2011) betonar också att för att utveckling av medarbetare ska 

ske måste kommunikationen fungera, vilket många produktionsledare vittnar om att den inte 

gjort. Det är många som uttrycker att de inte vet vad ledningen egentligen vill uppnå med 
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introduktionen och att de själva upprättar egna syften mellan varandras olika ledarstilar. 

Miller (2012) stärker den bilden av att förväntningarna på ledaren är en av de viktigaste 

aspekterna till hur pass väl en ny medarbetare introduceras på sin arbetsplats, och i denna 

studie har ledarna bevisat att det är väldigt olika uppfattningar beroende på vem man frågar 

och vad denne själv anser är viktigt. Produktionsledarna arbetar bevisligen väldigt olika med 

introduktionsprocessen och använder sitt egna sunda förnuft till många delar av en tänkt 

standardiserad process, vilket motivationsklyftan kan förklara delar av.  Lindmark & Önnevik 

(2011) beskriver att om dialogen mellan ledarna och personalen inte fungerar, om 

informationen i sig är otydlig eller om syftet bakom insatsen inte är klart eller inte accepteras 

av en enskilde så finns det stor risk att tappa kunskap och förståelse på området eftersom man 

distanserat sig från det budskap man tidigare mottagit. 

 

Cooren et al. (2006) betonar också via genomgången av företeelsen av organisationsprocesser 

som system av ett delat meningsskapande vikten av en delad mening mellan individerna inom 

organisationen för att alla ska ha möjligheten att dra åt samma håll och åstadkomma önskat 

resultat. Detta påvisar vårt resultat att Volvo GTO ännu inte åstadkommit och den 

underliggande missräkningen från båda parter kan mynna ut i ytterligare glapp om inte 

kommunikationen förbättras. Boxall & Purcell (2011) beskriver också faran med att 

genomföra nya policys eller riktlinjer från ledning eller HR utan att ha introducerat eller 

inkluderat linjecheferna i processen. Resultatet påvisar att den kommunikationen varit 

bristfällig vilket gjort att vissa delar av riktlinjerna fallit ned i prioritet hos 

produktionsledarna, främst gällande uppföljningen av checklistan.   

 

Vidare analyserar vi det psykologiska kontraktet som oavsett situation upprättas mellan 

organisationen och individen på ett eller annat sätt, vilket påverkar förtroende, attityder och 

kommunikation. Produktionsledarna har förklarat att de har förtroende för sin närmaste chef, 

men att det i övriga högre led saknas verklighetsförankring i uppmaningar och bestämmelser. 

Samtidigt beskriver de att de har en stark ”vi-känsla” inom arbetsgruppen och att det sociala 

är väldigt viktigt för många på arbetsplatsen. Jacobsen (2013) beskriver att man som ny och 

gammal medarbetare tillämpar och reproducerar den kultur som är befintlig på sin arbetsplats. 

I detta fall renderar det i en vanlig uppfattning från produktionsledarna, som arbetar på samma 

linje som ledningen på vissa områden såsom säkerhet, att arbetet kring introduktionen saknar 

förtroende när HR följer upp och jagar lappar mer än att prata om hur och varför man 

genomför en introduktionsprocess av en ny medarbetare. Resultatet visar tydligt att 
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produktionsledarna i slutändan bryr sig om de nya medarbetarna och processen, men upplever 

att deras rutin är minst lika bra om inte bättre än ledningens, vilket gör att de fortsätter på sitt 

sätt om inget annat tydligt kommuniceras ut.   
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att presentera sammanfattade slutsatser och rekommendationer för 

Volvo GTO att arbeta vidare med. Vi kommer även att genomföra en metoddiskussion samt ge 

förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Slutsatser 

Resultatet av vår studie visar tydligt behovet av ett enhetligt budskap som genomsyrar 

organisationen. I nuläget saknas samsyn mellan de olika nivåerna i företaget. En röd tråd från 

ledning till produktionsledare är nödvändigt för att undvika ett glapp mellan intention och 

faktiskt genomförande av introduktionen, och för att kunna skapa fungerande arbetssätt och 

rutiner framöver. För att detta skall vara möjligt att genomföra på bästa sätt krävs motivation i 

frågan. Resultatet visar att produktionsledarnas behov av att ha en verklighetsförankring till 

introduktionsprocessen är stort. Vi anser att nyckeln till att produktionsledarna skall uppleva 

introduktionsprocessen som relevant är att den är utformad efter den faktiskt verkligheten från 

deras synvinkel, med deras input. Motivation skapas av delaktighet och vi ser detta inslag som 

betydande för att förbättra produktionsledarnas attityder för att hamna i linje med intentionen 

med introduktionsprocessen.  

 

Även om delaktighet och motivation är ett nödvändigt första steg så krävs det fungerande stöd 

och riktlinjer för själva processen. Produktionsledarna är positiva till standardiserade riktlinjer 

och rutiner, men det finns ett starkt behov av mer detaljerat material för genomförandet av 

introduktionsprocessen. Utan klara riktlinjer och kunskap om vad som förväntas blir det 

oavsett attityder och motivationsgrad svårt att standardisera processen och genomföra en 

enhetlig introduktion av nya medarbetare. Det som intervjuerna vittnade om var behovet av en 

områdesanpassad del för att göra introduktionsprocessen så relevant som möjligt. Vår 

rekommendation är en central del av checklistan som inkluderar ett likartat arbetssätt inom 

hela produktionen, samt en lokal del som är mer anpassad efter det specifika området som 

arbetet utförs på. Detta då vi har fått starka signaler om att det behövs för att uppnå högre 

kvalité i introduktionsprocessen.  

 

Oavsett om man som organisation har en bra introduktionsprocess eller inte, så måste man 

säkerställa vilken kompetens och utveckling den nya medarbetaren förvärvat, vilket Volvo 

GTO idag inte gör. Resultatet av vår studie visar att uppföljning under introduktionsprocessen 
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inte finns med i produktionsledarnas rutiner, eller i deras beteenden. Ibland samlar ledarna 

upp de nya medarbetarnas intryck från deras första tid på arbetsplatsen, vilket är bristfälligt på 

en så stor organisation som har säkerhet och kvalité som kärnvärden. Vår rekommendation är 

att man ska införa ett verifieringstest fyra veckor efter påbörjad introduktion för att säkerställa 

att de anskaffat sig den kunskap och kompetens man förväntar sig. Genomför man en sådan 

förändring anser vi att man uppnår en lägstanivå i utförandet av processen, en sund 

kravställning på både medarbetare och produktionsledare, samt ett forum för ytterligare behov 

av utbildningsinsatser för den nya medarbetaren.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Denna rapport skrivs inom ramen för en kandidatuppsats på personalvetarprogrammet på 

Umeå Universitet. Att det är en kandidatuppsats innebär att det finns en begränsning i tid och 

resurser som vi måste förhålla oss till samt planera studien utefter. Med det i åtanke förde vi 

dialog med både HR-avdelningen på Volvo samt vår handledare på Universitetet och gjorde 

en gemensam bedömning att åtta informanter var lämpligt för studien. Både i aspekten att 

hinna med arbetet med intervjuer, transkribering och analys samt att vi gjorde bedömningen 

att kunna erhålla den nödvändiga informationen vi behövde för att kunna dra slutsatser ifrån 

materialet. I vårt fall innebar det även att vi valde två stycken informanter från varje område i 

fabriken.  

 

Det finns alltid en risk med studier där intervjuer är den huvudsakliga källan till 

datainsamling, att vi som intervjuare påverkar informanterna. Detta påverkar i sin tur 

tillförlitligheten och äktheten i studien. Tillförlitligheten och äktheten i vår studie anser vi 

påverkas positivt av sättet vi har förberett och genomfört intervjuerna samt övrig kontakt på 

Volvo. Vi valde inledningsvis att delta på ett produktionsledarmöte på varje område. Detta för 

att med egna ord få berätta om studien, förklara vår opartiskhet, att de skulle vara helt 

anonyma och att vårt syfte med studien var att beskriva produktionsledarnas verklighet samt 

hitta förbättringsområden, snarare än att göra någon slags bedömning av deras arbete. Efter 

detta skickade vi ut mail till de produktionsledare som slumpats fram att delta där vi återigen 

lyfte fram vikten av att de skulle känna sig trygga med att kunna berätta vad de vill under 

intervjuerna, utan någon risk för dömande från vår sida eller röjande av anonymiteten. 
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Vi anser även att tillförlitligheten höjs av att vi innan vi påbörjade intervjuerna genomförde en 

pilotintervju med en informant. Detta för att känna av frågorna i frågeguiden samt få feedback 

och synpunkter från informanten om allt ifrån materialet vi hade till våra prestationer och hur 

det kändes för denne. Detta resulterade i några mindre justeringar i frågeguiden. Det vi hade 

kunnat göra för att ytterligare försäkra oss om att tillförlitligheten samt äktheten är hög, var att 

använda oss av någon typ av triangulering eller respondentvalidering. Anledningen till att vi 

valde att inte använda oss av triangulering är att syftet med studien främst handlar om att 

fånga informanternas upplevelser, därför la vi fokus på intervjuerna. Varför vi inte 

genomförde någon respondentvalidering handlar främst om tidsfaktorn. Vi ansåg dock att det 

var viktigt att informanterna fick titta igenom de citat som var aktuella att användas, för att på 

så sätt få en bekräftelse från dem att de var riktiga samt okej att använda. Vi är självklart 

medvetna om att det finns alternativa tillvägagångssätt om hur man hade kunnat genomföra 

studien, men vi anser att den metod vi använt oss av på ett bra sätt uppfyller syftet med 

studien och ger trovärdighet till de resultat vi fått fram.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie syftar till att beskriva upplevelser och attityder hos produktionsledare på Volvo 

GTO Umeå kopplat till introduktionsprocessen på företaget. Den vill även jämföra 

intentionen med och det faktiska genomförandet av introduktionen i dagsläget. I och med 

detta har vi bidragit med en ökad förståelse kring ämnet samt en större medvetenhet om varför 

företaget behöver jobba vidare med området. Med tanke på de begränsningar i tid och resurser 

vi tidigare har nämnt anser vi att det kan finnas ett behov av vidare forskning om man vill gå 

ännu mer på djupet. Det vi i så fall bedömer som mest relevant att fördjupa sig i är att 

intervjua faddrar och gruppsamordnare. Detta då dessa personer är de som har störst 

detaljkunskap i hur introduktionen genomförs inom företaget, och de som har mest insikt i det 

vardagliga arbetet samt de mellanmänskliga relationerna kopplat till introduktionsprocessen.  

 

6.4 Slutdiskussion 

Introduktionsprocessen upplevs som viktig utifrån flera aspekter från alla nivåer i 

organisationen vi studerat. För att ledningens initiala budskap och syfte ska nå den nya 

medarbetaren i sin helhet innefattas många komplicerade steg av kommunikation. Resultatet 

visar att Volvo GTO Umeå har utmaningar på det området, vilket är ett återkommande 

problem för många organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 2008).   
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Bilden vi förmedlar om Volvo GTO Umeås arbete kring introduktionsprocessen kan vid 

första anblick av rapporten ses som negativt betonad. Detta beror inte minst på att vårt syfte är 

formulerat så att vi fokuserar just på glappet, på befintliga kommunikationsproblem. Därför 

vill vi gärna börja denna slutdiskussion med att lyfta fram några nyanserande exempel. Om vi 

zoomar ut från vårt detaljerade perspektiv på processen, och tar ett mer allmänt grepp om 

fenomenet, ser vi också positiva aspekter med introduktionsprocessens utformning. Flera 

produktionsledare och medarbetare har uttryckt att företaget gör mycket gott för den nya 

personal som introduceras, och jämför det med tidigare arbetsgivare som inte alls haft samma 

nivå av professionalism som Volvo GTO Umeå har. Ett tecken på att företaget tar 

problematiken och komplexiteten på allvar är att de sökte upp möjligheten att få en 

djupdykning i ämnet genom att anlita oss för att genomföra studien. Med detta sagt finns det 

många områden som företaget har möjlighet att förbättra.  

 

Resultaten från studien framhäver ett behov av, samt en generellt positiv syn på, 

standardisering av processen. De tyder även på att det någonstans på vägen från ledningens 

direktiv till faktiskt förfarande försvinner viktiga komponenter. Detta är antagligen ett vanligt 

problem i stora organisationer över hela världen. Därmed blir förbättrad kommunikation, 

delaktighet och förståelse för syftet samt stärkt motivation i alla led inom organisationen ett 

ständigt högaktuellt utvecklingsområde. Vi har därför genomfört en analys som påvisar flera 

komponenter till en modell för lyckad organisationskommunikation. Denna tror vi kan vara 

intressant för många stora företag inom olika branscher, som av naturliga skäl står inför 

liknande utmaningar kring säkerhet, personalomsättning och vidare arbetsmiljöproblem.  

 

Självklart är lösningen för en organisation aldrig så enkel som att säga “kommunicera bättre”. 

Det kommer alltid finnas en komponent i maktrelationen mellan över/underordnad och 

chef/medarbetare som skapar både motsättningar och motstånd i leden. I fallet med Volvo har 

vi främst tittat på relationen mellan HR-avdelningen och produktionsledare. Dessa 

motsättningar skapar en situation där HR noggrant behöver avgöra när det är läge för att vara 

hårda i sin uppföljning och säga “det här måste ni göra”, samt när det är läge att signalera att 

produktionsledarna själva styr över sitt arbete. Maktförhållanden finns överallt och situationer 

som dessa är en ständig avvägning, främst från personerna i maktpositionen.  Detta är något vi 

själva kommer ta med oss när vi tar steget ut i arbetslivet och kommer jobba med frågor som 

kommunikation, delaktighet och motivation. Vi skulle vilja ta tillfället i akt och avsluta denna 
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rapport med ett citat, som vi tycker på ett bra sätt summerar många av de lärdomar vi dragit 

från studien:  

 

“Berätta för mig och jag skall glömma. Visa mig och jag skall komma ihåg. Gör mig delaktig 

och jag skall lära mig.” - Marla Jones 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Inledning 

• Allt deltagande i denna studie är frivillig. Om du känner dig obekväm på något sätt under 

intervjusessionen, har du rätt att undvika att besvara frågan eller att avsluta intervjun.  

• Syftet med denna studie är att samla information angående er produktionsledare syn på och 

upplevelser av introduktionen på företaget. Samt även hur ni jobbar med introduktionerna.  

• Intervjun kommer att ta cirka 60 minuter och anteckningar kommer att föras samt att samtalet 

kommer att spelas in. Anteckningarna och inspelningarna kommer enbart att användas i 

analyssyfte för studien och behandlas konfidentiellt. Det är bara vi två som kommer ha 

tillgång till dessa.   

• Ditt deltagande är anonymt och företagets namn kommer inte att nämnas i studien.  

• Känner du dig bekväm med dessa villkor och deltagandet i studien? 

• Har du några eventuella frågor som du vill att jag besvarar innan vi sätter igång?  

 

Frågor 

Introduktion – allmänt 

➢ Kan du lite kortfattat presentera dig själv: vem är du samt din bakgrund? Hur ser din resa på 

Volvo ut? Kan du lite kort beskriva företaget? Hur ser beslutsvägar ut från ditt perspektiv? 

➢ Vad är det första du tänker på när du hör att en ny medarbetare ska introduceras på din 

avdelning? 

➢ Vad anser du att syftet med introduktionen är? Vilken betydelse har introduktionen i samband 

med en nyrekrytering enligt dig? Är det några delar av introduktionen som är viktigare än 

andra?  

➢ Vad tror du att ledningen värderar som det viktigaste med introduktionen?  

➢ Hur tycker du att introduktionen fungerar i dagsläget? Vad fungerar bra/vad fungerar mindre 

bra? Är det något du skulle vilja att man ändrade på i hur man jobbar med introduktionen 

inom organisationen? 

 

Introduktion - struktur 

➢ Hur upplever du riktlinjerna du har för att genomföra introduktionen? Önskar du något mer för 

att genomföra introduktionen som den är upplagd? Stöd, rutiner eller annat? Hur skulle du 

vilja att introduktionen var strukturerad? Varför?  



 

➢ Skulle något kunna plockas bort för att det skulle bli bättre? Har du plockat bort något i dina 

introduktioner? Om ja: har det hänt enstaka gånger, kontinuerligt eller alltid? Hur kommer det 

sig? 

➢ Skulle något kunna läggas till för att det skulle bli bättre? Har du lagt till något i dina 

introduktioner? Om ja: har det hänt enstaka gånger, kontinuerligt eller alltid? Hur kommer det 

sig?  

 

Introduktion – arbete 

➢ Beskriv introduktionsprocessen från ditt perspektiv när du får en ny medarbetare – hur går du 

tillväga? Hur delegeras det? Vad är viktigast för dig att fokusera på? Vad påverkar ditt 

arbetssätt när det kommer till introduktionen?  

➢ Anser du att introduktion är en prioriterad fråga på Volvo? Hur visar det sig att det är det/hur 

visar det sig att det inte är det? Anser du att du har tillräckligt med tid att lägga på 

introduktionen av nya medarbetare? 

➢ Vad får du höra något om hur andra produktionsledare jobbar med introduktionen? Tror du att 

det skiljer sig mycket åt hur man arbetar med det? Om ja: hur ser du på det? Positivt/negativt?  

➢ Vilken feedback får du från medarbetarna i samband med introduktionen? Jobbar du något 

med uppföljning efteråt? Hur jobbar ni på Volvo med att säkerställa att de introducerade 

medarbetarna har tillräckliga kunskaper efter introduktionen?  

➢ Vad ser du för risker med en mindre bra introduktion? Vet du vilka möjliga konsekvenser det 

kan ha (på en individuell samt en organisatorisk nivå)?   

➢ Hur jobbar du med checklistan? Hur kommer det sig, vad är drivkraften till det? Om du har tio 

introduktioner – hur många gånger lämnar du in checklistan efteråt? Vad påverkar om du gör 

det?   

 

HR – framtid & avslut 

➢ Har du någon åsikt om vad HR-avdelningen skulle kunna förbättra när det kommer till deras 

arbete kring introduktionsprocessen?  

➢ Hur delaktiga har ni produktionsledare varit i att framställa introduktionsprocessen? Upplever 

du det som något positivt/ett problem? Hur delaktig skulle du vilja att ni var i den processen? 

Hur delaktig skulle du personligen vilja vara? 

➢ Sammanfattningsvis: upplever du att du har rätt förutsättningar för att genomföra en bra 

introduktion? Om ja: vad fungerar bra? Om nej: vad är det som hindrar dig? 

➢ Är det något jag har missat eller inte frågat om som du vill tillägga?  

 

 



 

 

Bilaga 2 – Mail till informanter 

 

Hej XXX! 

  

Du har blivit utvald för att delta i vårt fördjupningsarbete kring er introduktionsprocess. Vi hoppas att du ser 

möjligheten att delta som viktig och att du är lika motiverad som vi att påverka introduktionsprocessen från den 

position som vi tror har mest insikt i vad som behövs.  

  

Vi hoppas att du var med på vår dragning på PL-mötet under gårdagen där vi presenterade vårt arbete, och är 

införstådd med nyttan av din genuina åsikt. Om inte, är du självklart välkommen att kontakta oss för mer info.  

  

Det är otroligt viktigt att poängtera att deltagandet är anonymt och att vi tror att vi genom era bidrag kan nå en 

förbättring för alla parter.   

  

Processen bygger på en intervju med dig, helst under nästa vecka om möjligheten finns. Omfattningen på intervjun är 

ca 1h (vi avsätter 1,5h i schemat) under ett tillfälle. Plats är preliminärt samtalsrummet på våning 5 (HR), men vi är 

flexibla för annan lokal som passar dig bättre.  

  

Vänligen besvara detta mail så fort du har möjlighet och ge förslag om tid som passar dig för intervju. Om du 

av någon anledning ej känner att du inte vill delta vill vi gärna veta även det så snabbt som möjligt.  

  

Vi ser fram emot ett gott samarbete! 

  

Vänligen Jens Sjöström & Niclas Jonsson 
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