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Sammanfattning 

Introduktionsprocessen är av stor vikt för den nyanställde och dennes kommande arbete i 

organisationen. Introduktionen lägger en grund, något att bygga vidare på under sin anställning. Den 

kan även vara avgörande för hur den nyanställde trivs, vad den presterar och hur länge personen 

stannar i organisationen. Därför är det intressant att studera denna process mer ingående. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetsledare och avdelningschefer upplever sin 

introduktion och vilken betydelse introduktionen har för att de ska kunna bedriva ett bra arbete efter 

att de genomgått den. Studien ska även belysa introduktionens betydelse för att skapa motivation i 

arbetet samt hur intervjupersonerna upplever att introduktionen bidrar till att skapa en trygghet i deras 

yrkesroll. Studien har genomförts på Rönnskärsverken och omfattar tjänsterna arbetsledare och 

avdelningschefer. Sammanlagt har sju kvalitativa intervjuer genomförts med anställda inom dessa två 

yrkeskategorier. Resultatet i studien visar att intervjupersonernas generella uppfattning av 

introduktionen är positiv, dock efterfrågar de en tydligare struktur av introduktionen, både 

innehållsmässigt och tidsmässigt. 

Det som även framkommer i studien är att förväntningarna är av stor betydelse. Intervjupersonerna 

menar att både förväntningarna på dem som nyanställda och de förväntningar som de har på sina 

chefer bör lyftas och bli tydligare. Något annat som resultatet pekar på är att mentorskapet är en viktig 

del av introduktionsprocessen då denna period bidrar till att snabbare komma in i det nya arbetet och 

att känna sig tryggare. Utöver detta så var feedback, uppskattning och uppföljning tre andra 

komponenter som även dessa visade sig bidra till både ökad motivation och trygghet i de intervjuades 

yrkesroll.  
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Inledning 

En god introduktion kan vara avgörande för huruvida den anställde kan utföra sitt arbete på  

ett bra sätt samt hur långvarig denne blir i organisationen. Introduktionen definieras som de 

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

och ny miljö. Introduktionen är lika viktig för organisationen som för den enskilde, då de 

anställda ses som en av företagets viktigaste resurs (Granberg, 2011). De primära syftena med 

introduktionen är att skapa ett stöd i de inledande skedena så allt är främmande och obekant 

för den nyanställde samt att snabbt kunna grundlägga en positiv inställning till företaget. 

Introduktionen ska även bidra till att den nyanställde skall kunna uppnå goda arbetsresultat på 

kortast möjliga tid och att minska riskerna att personen snabbt slutar (Armstrong, 2009). 

 Det är viktigt att under introduktionen tydliggöra de förväntningar som finns, både från 

arbetsgivarens sida och från den nyanställdes. När företaget kan ta hand om och introducera 

sina nya medarbetare på ett bra sätt så lägger de grunden för att skapa motiverade kompetenta 

personer som vill utvecklas. Genom detta ökar de nyanställdas tro på ledningen och 

organisationen. Om introduktionen inte fungerar är det risk att man hamnar i en ond cirkel då 

de anställda inte trivs, produktionen minskar och personalomsättningen ökar. En person som 

direkt slutar på sin tjänst ger dålig reklam och skapar dåliga rykten om organisationen 

(Granberg, 2011).  

Utöver de fördelar en god introduktion kan resultera i så finns det även lagstadgat om 

huruvida arbetsgivaren skall förhålla sig till introducerande av nyanställda.  

I 3 § Arbetsmiljölagen (1977:1160) går det att läsa att arbetsgivaren ska se till att 

arbetstagaren blir upplyst om de risker som kan vara förbundna med arbetet samt att 

arbetstagaren skall få god kännedom om de förhållanden som arbetet bedrivs under. 

Arbetsgivaren ska säkerhetsställa att arbetstagaren fått tillräckligt med instruktioner innan de 

får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall 

(Arbetsmiljölagen, 1977:1160).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetsledare och avdelningschefer upplever sin 

introduktion och vilken betydelse introduktionen har för att de ska kunna bedriva ett bra 

arbete efter att de genomgått introduktionen. 

Frågeställningar: 

- Hur upplever arbetsledarna och avdelningscheferna sin introduktion? 

- Har introduktionen betydelse för att skapa motivation i arbetet? 

- Upplever de att introduktionen bidrar till att skapa en trygghet i deras yrkesroll? 

 

Vidare följer en kort presentation av uppdragsgivaren och den generella 

introduktionschecklistan som används i organisationen i dagsläget. Jag redogör även varför 

ämnet är intressant att studera samt några centrala begrepp för studie.  

Uppdragsgivaren och dess introduktion 

Boliden AB är ett metallföretag med kärnkompetensen inom prospektering, gruvor, smältverk 

och metallåtervinning. Boliden bedriver idag gruvor och smältverk i Sverige, Finland, Norge 

och Irland. Företagets historia startade i Boliden 1924 då de vid provborrningar fann 

guldmalm på Fågelmyren. 1927 beslutade Boliden AB att bygga ett eget smältverk på 

Rönnskär, vid Skellefteå kusten. Verken på Rönnskär finns än idag och är ett av världens 

effektivaste kopparsmältverk och är även världsledande inom återvinning av koppar och 

ädelmetaller från elektronikskrot. Det arbetar cirka 850 personer på Rönnskärsverken och det 

är totalt cirka 60 arbetsledare och avdelningschefer.  

I dagsläget finns en generell introduktionschecklista (bilaga 1) som alla nyanställda 

introduceras med hjälp av. Den första delen av checklistan ansvarar personalavdelningen för 

medans avdelningschefen har ansvarar för de resterande delarna. Praktikanter, 

examensarbetare, semestervikarier och de som byter befattning inom organisationen 

introduceras samtliga med denna checklista. Den generella listan är indelad i tre delar, den 

första skall genomföras innan anställningen. Under den delen så tas bland annat 

blanketthantering, installation av dator på arbetsplatsen, beslut om en handledare och 

information om företagshälsovården upp.  
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Den andra delen kallas allmänna introduktionen och berör bland annat administrativa rutiner, 

företags information, IT-säkerhet, facklig information och risker i arbetet. Den tredje delen, 

specifik befattningsintroduktion tar bland annat upp lokala rutiner och säkerhet. 

Den introduktion som arbetsledarna och avdelningscheferna får utöver den generella 

introduktionen som beskrevs ovan, är idag något som chefen till den nyrekryterade 

arbetsledaren eller avdelningschefen ansvarar för. Den introducerande chefen har även ansvar 

att utse en mentor eller kontaktperson som ska finnas som stöd för den nyanställde. 

Introduktionen kan på grund av dessa faktorer bli mycket individuell och skräddarsydd. Om 

det finns möjlighet så ska introduktionen planeras på ett sådant sätt att den nyanställde får gå 

bredvid personen som ska sluta på tjänsten. Utöver detta så skall den nyanställde under sitt 

första år genomgå två obligatoriska utbildningar som en del i introduktionen. En av 

utbildningarna är en 2-dagars introduktion om verksamheten på Rönnskärsverken och den 

andra utbildningen är en 3-dagars arbetsmiljöutbildning. I studien kommer 

intervjupersonernas upplevelser av denna introduktionsprocess att studeras.  

Val av ämne 

Jag har under min utbildning på Personalvetarprogrammet gjort praktik på Personalstaben 

inom Boliden AB, då på affärsområde gruvor. Tankar om att skriva min uppsats åt dem fanns 

med redan under praktiktiden. För att bredda min kunskap och få ökad inblick i 

organisationen så tog jag inför examensarbetet kontakt med Rönnskärsverken som är Boliden 

AB:s smältverk. När jag träffade personalavdelningen på Rönnskärsverken så hade både jag 

och dem några olika idéer om intressanta områden och frågor att studera. Jag fastnade dock 

för ämnet introduktion för arbetsledare och avdelningschefer, delvis för att det är en högst 

aktuell fråga i organisationen då det sker nyrekryteringar inom dessa tjänster, samt att 

nyanställda som nyligen genomgått introduktionen själva efterfrågade förändringar i den. 

Något som även bidrog till mitt val av ämnesområde var att jag under min utbildning läst en 

del om hur viktig introduktionen är, något som fångat mitt intresse eftersom introduktionen 

lägger en grund för den nyanställde och dennes fortsatta arbete i organisationen. Uppdraget är 

att studera arbetsledarna och avdelningschefernas upplevelser kring introduktionen och vilka 

förbättringar som går att göra på området samt hur introduktionen bidrar till att skapa 

motivation och trygghet i yrkesrollen.  
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Begreppsdefinitioner  

Här presenteras fyra viktiga begrepp för studien. Dessa är introduktionschecklista, 

introduktion, avdelningschef samt arbetsledare. 

Introduktionschecklista 

Introduktionschecklistan är den generella lista som samtliga nyanställda, semestervikarier, 

praktikanter och de som byter tjänst inom organisationen blir introducerad med hjälp av 

(bilaga 1). I uppsatsen kan denna introduktionschecklista även komma att benämnas 

checklista. 

Introduktion 

I uppsatsen kommer begreppet introduktionen syfta till den process som startar i och med att 

den nyanställde har blivit informerad om att den fått tjänsten. Introduktionen som skall 

analyseras består av den generella introduktionen samt av den specifika introduktionen som 

sker ute på respektive avdelning. 

Avdelningschefer 

När begreppet avdelningschefer används i denna studie menas då de chefer som har 

avdelningsansvar för tjänstemännen. Deras roll är att leda avdelningens arbete med 

produktions och budgetansvar. De har även ansvar för personalfrågor på avdelningen och ska 

verka för goda arbetsformer, bra arbetsmiljö, samarbete och effektivitet inom ansvarsområdet. 

Avdelningscheferna har ansvar för alltifrån en person till en grupp på 11 personer. 
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Arbetsledare 

När begreppet arbetsledare används i studien så syftar de på de anställda som har 

arbetsledaransvar över dem som är kollektivanställda och som ingår i de olika skiftlagen. 

Deras roll innebär att leda och planera underställd personals arbete inom respektive 

ansvarsområdet och verka för goda arbetsformer, bra arbetsmiljö, samarbete och effektivitet. 

En arbetsledare kan ha ansvar för en grupp med alltifrån 1 till cirka 40 medarbetare.  

Figuren nedan visar ett exempel på hur strukturen på en driftsavdelning kan se ut. Dock 

skiljer sig strukturen lite beroende på om det är en underhållsavdelning, driftsavdelning eller 

om det är laboratoriets struktur som studeras.  

 

 

 

Figur 1. Exempel på hur organisationsstrukturen kan se ut. 
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Metod 

Följande avsnitt beskriver de praktiska tillvägagångssätt som min studie är genomförd på 

samt de metodologiska överväganden som jag gjort. Inledningsvis beskrivs val av 

datainsamlingsmetod, urval av intervjupersoner samt design av intervjuguide. Slutligen 

diskuteras studiens trovärdighet och etiska ställningstaganden. 

Hermeneutik 

I uppsatsen har jag antagit en Hermeneutik ansats, detta eftersom hermeneutik handlar om att 

tolka och förstå (Fejes & Thornberg, 2009). Jag ville med hjälp av denna ansats förstå 

meningen i det som sagts och samtidigt tolka utanför det sagda i intervjuerna. Jag kommer 

även att utgå ifrån ett idealistiskt synsätt där det som existerar är tankar, idéer och upplevelser 

istället för materiella ting. Den hermeneutiska ansatsen lämpar sig väl då syftet i studien är att 

tolka och förstå intervjupersonernas upplevelse av introduktionen. Den hermeneutiska 

spiralen är en viktig del av denna ansats och kan ses som en möjlighet att nå fördjupad 

förståelse av meningen. Detta innebär att tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan 

min förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer. Min förförståelse inför studien 

grundar sig främst i min utbildning på Personalvetarprogrammet men även genom de 

erfarenheter jag själv har ifrån introduktionsprocesser vid tidigare anställningar. Jag har också 

en viss förförståelse om Boliden AB som organisation, då jag gjorde min praktik på 

affärsområde gruvor. Med hjälp av den förförståelse jag haft och de möten och erfarenheter 

jag fått så har detta i sin tur bidragit till ny djupare förståelse som kommit att bli min 

förförståelse i kommande tolkningsansatser. I hermeneutiken så tolkas utifrån en vag 

uppfattning av helhet de enskilda delarna. Utifrån de enskilda tolkningarna formas sedan 

delarna till helheten (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Datainsamlingsmetod 

För att uppnå syftet i uppsatsen har kvalitativa intervjustudier genomförts. Bryman (2008) 

skriver att målet med kvalitativa intervjuer är att de ska vara flexibla och medverka till att få 

fram intervjupersonens världsbild. Syftet med detta är att fånga intervjupersonernas 

upplevelser kring introduktionen. För att komma åt detta använde jag mig av 

halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att det finns en struktur i form av huvudfrågor 

inom de olika frågeställningarna och även förslag på följdfrågor.  
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De halvstrukturerade intervjuerna ger samtidigt forskaren en möjlighet att göra förändringar i 

frågornas följd eller form (Kvale & Brinkmann, 2009). På så vis hade jag möjligheten att nå 

djupare kunskap genom att be om förtydligande i deras svar genom att ställa följdfrågor.. Jag 

valde att använda mig av intervjuer då de ger en god inblick i olika människors upplevelser av 

olika situationer, deras erfarenheter, drömmar och åsikter men även deras attityder och 

känslor (Trost, 2010). Jag ville med de kvalitativa intervjuerna få innehållsrika svar vilket 

Trost menar att de kvalitativa intervjuerna utmärks av. De halvstrukturerade intervjuerna gav 

även intervjupersonen utrymme att svara fritt med egna ord och nå ett djup då denne inte 

behöver känna sig styrd eller begränsad (May, 2001). 

Urval och intervjuguide 

När kvalitativa studier görs vill man få en så stor variation som möjligt och inte ett allt för 

likartat urval (Trost, 2010). Urvalet som gjordes inför intervjun var ett så kallat strategiskt 

urval . Det strategiska urvalet är ett hjälpmedel för att förhoppningsvis få en större variation 

bland de intervjuade (a.a.). Jag och uppdragsgivaren förde en diskussion kring hur urvalet 

skulle göras och kom fram till att det var bra att ha en bredd i intervjuerna. Detta på grund av 

att de olika introduktionerna sett olika ut och då antagligen även de intervjuades upplevelser. 

Vi kom fram till att det strategiska urvalet skulle utgå ifrån fyra kriterier, det första var vilken 

typ av tjänst personen hade, det vill säga om de var arbetsledare eller avdelningschef. Jag tog 

även hänsyn till vilken område de arbetade inom, eftersom jag ville få en spridning från 

organisationen så att inte ett stort antal av intervjupersonerna kom från samma område. Det 

tredje kriteriet var vilken tidpunkt som personen fick sin introduktion samt det fjärde och sista 

kriteriet där jag tog hänsyn till om personerna rekryterats internt eller externt. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att antalet intervjupersoner grundas på hur många som behövs 

intervjuas för att ta reda på vad man behöver veta. Med detta i beaktande samt tidsaspekten så 

beslutade jag att 8 personer var ett tillräckligt stort urval.  

Då urvalet och intervjuguiden var klar gjorde jag ett e-post utskick (bilaga 2) till de 8 personer 

som jag ville få intervjua. I e-posten presenterade jag mig och beskrev vilket syftet studien 

hade och föreslog ett antal tider för intervjun. Intervjupersonerna fick utifrån dessa komma 

med förslag på de tider som passade dem. Vid en intervju är det viktigt att intervjupersonerna 

känner sig avslappnade och bekväma (Trost, 2010). Därför hölls samtliga intervjuer i neutrala 

grupprum där risken för avbrott var minimal.  
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Forskare skriver ofta ett manus inför intervjun, manuset kallas intervjuguide och hjälper till 

att strukturera intervjuns förlopp (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag utgick ifrån den 

intervjuguide (bilaga 3) som jag tagit fram utifrån de tre frågeställningarna, 

intervjupersonernas upplevelse av introduktionen, introduktionen betydelse för att skapa 

motivation samt intervjupersonernas syn på hur trygghet i yrkesrollen och introduktionen gick 

att koppla ihop. Utöver grundfrågorna formulerade jag även ett antal följdfrågor, detta gjorde 

mig mer förberedd samt att det ökade chanserna att alla intervjupersoner skulle få samma 

frågor vilket var viktigt för att få ett tydligare material att arbeta med. Halvstrukturerade 

intervjuer ger som ovan nämnt forskaren möjlighet att ställa följdfrågor som inte är inskrivna i 

intervjuguiden men på detta sätt minskade jag utsträckningen av dessa. Innan jag använde mig 

av intervjuguiden i studien så gjorde jag en pilotintervju och kunde på så sätt testa mina frågor 

i praktiken och få möjlighet till att göra ändringar i den.  

Databearbetning och analys 

Bryman (2008) menar att forskaren främst spelar in intervjuerna av två anledningar, dels vill 

forskaren studera vad som sägs men även hur intervjupersonerna säger det. Jag frågade 

intervjupersonerna om det gick bra att intervjuerna spelades in eftersom jag då kunde fokusera 

på intervjun istället för att anteckna. Samtliga intervjupersoner tyckte att detta gick bra. Att 

göra inspelningar av intervjuerna gav mig möjlighet till att gå tillbaks och fånga upp bitar ur 

intervjun som annars inte hade blivit uppmärksammade. En annan fördel med att spela in 

intervjuerna är att det går att lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger och det går att 

skriva ut intervjun och ordagrant se vad som sagts. Nackdelarna är att det tar tid att lyssna på 

inspelningarna och att intervjupersonerna kan bli nervösa eller oroade över att deras ord 

kommer att analyseras, redovisas och att de kommer bevaras åt eftervärlden (Bryman, 2008). 

Trots detta så ansåg jag inte att inspelningarna störde intervjupersonerna nämnvärt.  

För att i största möjliga mån motverka eventuella nervositeten hos intervjupersonerna försökte 

jag skapa en bra relation med intervjupersonerna samt att jag vid intervjutillfället gick genom 

upplägget av intervjun. Jag berättade att den tid som intervjun var beräknad till var 45 minuter 

och att jag kommer utgå från min förberedda frågemall. Mallen var ett stöd för att få med alla 

aspekter som planerats och för att samma frågor skulle ställas till alla intervjupersoner.  
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Avslutningsvis frågade jag om de ville lägga till eller ändra något som sagt under intervjun. 

Intervjupersonerna hade dock inga ändringar att göra i det som de under intervjuerna sagt. 

Innan intervjun avslutades frågade jag om det gick bra att jag återkom om det skulle uppstå 

några frågor kring materialet och om ett förtydligande skulle behövas, vilket samtliga 

intervjupersoner tyckte.  

Då intervjun var genomförd valde jag att transkribera intervjuerna i sin helhet, de eventuella 

anteckningar som jag gjorde under intervjun fördes även de in i transkriberingen. Efter 

transkriberingen hade jag ett omfattande material att arbeta med. För att få materialet mer 

överskådligt valde jag att göra meningskoncentrering. Detta innebär att långa uttalanden 

formuleras till några ord (Kvale & Brinkmann, 2009). Meningskoncentraten samlade jag 

sedan under mina tre frågeställningar. Därefter har jag med hjälp av tidigare forskning och 

litteratur tolka och analysera det material som intervjuerna resulterade i. 

Trost (2010) menar att analysarbete i direktanslutning till intervjuerna inte är något att 

rekommendera. Distans är ett måste föra att kunna analysera den på ett rimligt sätt menar han. 

För att göra bra tolkningar krävs att forskaren är avslappnad, vilket han menar att man inte är 

efter en intervju. Detta hade jag i beaktande vid tidsplaneringen av intervjuernas 

transkribering och analys. 

Etik 

I min studie har jag tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna, dessa är 

konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2008). I och med att den första kontakten etableras så ska forskaren upplysa om att det som 

sägs ses som strängt konfidentiellt (Trost, 2010). Det betyder att ingen utomstående skall 

kunna ta del av något som kan göra att den enskilde kan igenkännas. Personuppgifter skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga personer inte kan komma åt dem. För att leva upp till 

dessa krav så var jag noga med att förvara ljudfilerna från intervjuerna på sådant sätt att 

endast jag kunde komma åt dem. Samt att de insamlade materialet inte namngavs med 

intervjupersonernas namn utan endast nummer som bara jag själv kände till. Jag har under 

resultatdelen även varit mycket noggrann med att inte skriva på ett sådant sätt att uttalanden 

och åsikter går att koppla till olika individer som deltagit i studien.  
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Bryman skriver att informationskravet innebär att forskaren skall informera de berörda 

personerna om undersökningens syfte. Intervjupersonerna skall veta att deras deltagande är 

frivilligt och att det har rätt att avbryta om de vill. De ska även få veta vilka moment som 

ingår i undersökningen. Jag såg till att intervjupersonerna innan intervjun både via e-post och 

vid intervjutillfället fick veta studien syfte och de fick möjlighet att ställa frågor till mig innan 

intervjun började. Jag beskrev även vid intervjutillfället de olika moment som studien bygger 

på.  

Samtyckeskravet innebär att de deltagande har rätten att själva bestämma över sin medverkan 

(Bryman, 2008). Detta hade de möjlighet till då förfrågan om intervjun skickades ut där de 

gavs chans att avböja om de så önskade. Det sista kravet, nyttjandekravet säger att de 

uppgifter som samlats in om de enskilda personerna endast får användas i det förutbestämda 

forskningsändamålet. Detta gjorde jag tydligt både i det e-post som gick ut till de förfrågade 

samt vid intervjutillfället då jag återigen gick igenom syftet med studien och vad materialet 

skulle användas till.  
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Teoretiska perspektiv och tidigare forskning  

Under detta avsnitt kommer jag att gå in på tidigare forskning som är relevant för denna 

studie. Inledningsvis beskrivs introduktionen och vad olika forskare menar att den innebär 

samt innebörden av mentorskapet. Vidare beskrivs sociala behov och handlingsutrymmet hos 

den anställde och en inlärningsmodell presenteras. Slutligen beskrivs vikten av en 

tvåvägskommunikation samt vad motivation är och hur det skapas.  

Introduktion 

Introduktionen och dess process kan vara lite svår att definiera då det finns olika syn på när 

den börjar. Lindmark och Önnevik (2010) utgår ifrån en detaljerad beskrivning av 

introduktionen och dess olika steg. Introduktionen går enligt dem att dela in i sex steg där det 

första steget börjar redan vid intervjun, då företaget bör informera om verksamheten och visa 

runt i dess lokaler. Detta är viktigt för att ge den framtida anställda ett bra intryck och något 

att bygga vidare på inför att den ”riktiga” introduktionen tar vid. Steg två blir då den 

nyanställde kommer till arbetsplatsen och ska göra sin första dag, något som Lindmark och 

Önnevik menar att företaget bör planera noggrant. I detta steg ska arbetsgivaren redogöra för 

hur introduktionen ska gå till och vilka moment som kommer att ingå. Introduktionen bör ske 

skriftligt, med hjälp av exempelvis introduktionspärm och den muntliga introduktionen med 

hjälp av medarbetare. Detta kan till exempel vara en person som tagit på sig att vara mentor 

för den nyanställde. Steg tre innebär att den nyanställde ska få möjlighet att gå bredvid en 

medarbetare under en period. Det är då viktigt att tänka på att de uppgifter som den 

nyanställde ska utföra ska vara rimliga och inte allt för avancerade. När steg tre är avklarat så 

kommer en period då den nyanställde ska börja arbeta på egenhand. Det ska dock finnas 

någon som fungerar som ett stöd och som kan vara till hjälp och finnas där för att bolla idéer 

med. Steg fem beskriver Lindmark och Önnevik som ett uppföljningssteg. De menar att en 

kontinuerlig uppföljning ska göras, till en början varje dag för att sedan utföras varje vecka till 

att slutligen utföras varje månad. Sista steget i introduktionsstegen är den uppföljning som 

görs på hela introduktionen.  
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De olika delar som introduktionen bör innehålla menar Lindmark & Önnevik (2010) är:  

 

 Verksamhetens visioner, mål och strategier 

 Arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar 

 Regler, förordningar, normer 

 Möjlighet att träffa ledning, chefer och medarbetare 

 Visning av lokaler 

 Samt om den nyanställde är ny på orten kan även guidning av den nya  

orten planeras in 

 

Granberg (2011) säger att många nyanställda får olika introduktion trots att det arbetar i 

samma organisation. Chefer eller högt uppsatta får ofta en större inblick i företagets omvärld 

och får resa runt mellan enheter, något som han menar knappast är något att anmärka på. Om 

utbildningen görs individuellt så kan introduktionen göras mer specifik för olika befattningar 

och arbetsuppgifter. Faktorer som påverkar de nyanställdas introduktion är hur aktiv chef och 

kollegor är samt att introduktionen och dess inriktning och omfattning beror till stor del på 

den nyanställdes plats i hierarkin (a.a.). Det är mycket viktigt att även dem som tidigare varit i 

organisationen men som byter tjänst och arbetsuppgifter får en bra introduktion. De som är 

nygamla i organisationen skall även de känna att de får vara osäkra och trevande i början även 

om de varit i organisationen tidigare, det vill säga att de har samma rätt till stöd som om de 

kommit utifrån (Axelson-Lennéer, Thylefors 2005). 

Mentorskap 

Mentorskap innebär att en person med längre erfarenhet har en stödjande roll i en kollegas 

utveckling. Mentorn har fyra roller menar Granberg, dels ska denne fungera som en 

samtalspartner, en person som den nyanställde kan utbyta idéer med. Mentorn ska fungera 

som en kontaktbyggare då den ska förmedla både externa och interna kontakter som är viktiga 

för arbetet. Mentorn ska även bidra till utveckling genom att skapa utmaningar och 

lärtillfällen samt fungera som en inspiratör som stöttar och uppmuntrar. Nyanställda som haft 

stöd av en mentor utför sitt arbete bättre och kan snabbare avancera inom organisationen. 

Detta leder till en större motivation hos den nyanställde vilket bidrar till att dennes 

prestationer blir bättre (Orpen, 1997).  
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De personer som haft stöd av en mentor menar bland annat att de genom mentorskapet känner 

sig tryggare, våga tro mer på sig själv och upplever att de fått större handlingskraft. Dock är 

det viktigt att personen som utses till mentor är ett gott föredöme, personen bör vara säker och 

trygg samt var öppen och lyhörd för att mentorskapet ska bli betydelsefullt för den 

nyanställde (Ahlström, 2002). 

Sociala behov och handlingsutrymme 

De sociala behov som den nyanställde har kan beskrivas utifrån tre begrepp tillhörighet, 

kontroll och gemenskap (Schutz, 1989 i Lindmark & Önnevik, 2010). Tillhörighet innebär att 

man som medlem i en grupp känner att man blir accepterad. För att nå detta är vi beredda att 

anpassa oss till de villkor som råder i gruppen. När det gäller kontroll så vill individen kunna 

hävda sig i förhållande till andra och bli accepterad som en självständig individ. När vår 

position i gruppen är oklar så försöker vi hävda oss i förhållande till de andra. Först då vi inte 

behöver detta skapas goda förutsättningarna för att samarbeta mot gemensamt mål (a.a.). 

Gemenskap är ett annat viktigt socialtbehov menar Schutz (1989, i Lindmark & Önnevik, 

2010). Detta behov nås genom att individen upplever att den är omtyckt, uppskattad samt att 

de känner sig trygg i närheten av andra. Det är viktigt att skapa dessa förutsättningar så att den 

nyanställde har möjlighet att skapa sig en bild av arbetsvillkoren och det bör därför ges 

möjligheterna att kommunicera spontant (Axelson-Lennéer, Thylefors 2005).  

När det gäller arbetssituationen och dess villkor talas det om de anställdas handlingsutrymme. 

Den nyanställde försöker identifiera sitt handlingsutrymme och förstå gränserna för sina 

arbetsuppgifter. Det talas om subjektiva och objektiva handlingsutrymmen (Herzberg, 1966 i 

Kaufmann & Kaufmann 2010). Kort kan detta beskrivas genom att säga att det subjektivt 

handlingsutrymme avser det upplevda handlingsutrymmet, det som vi själva tolkar som vårt. 

Det objektiva innebär det faktiska utrymmet som finns. Det objektiva handlingsutrymmet är 

det som omgivningen ser, exempel på detta kan vara befattningsbeskrivningen eller chefens 

anvisningar. Det objektiva handlingsutrymmet har även en mer informell del som går att se i 

kulturen och chefens och arbetskollegornas förväntningar (a.a.). 
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Inlärningsspiral 

När en person kommer som ny i arbetsgruppen vill denne snabbt känna av och förstå både 

mål och arbetsmetoder men även relationerna mellan gruppens medlemmar (Miles, 1971 i 

Granberg, 2011). I modellen som går att se nedan visas de olika delarna i denna process. Först 

kommer den nyanställde som till gruppen eller möter en ny situation på arbetsplatsen. Denne 

väljer ett handlingsmönster som personen tror är accepterat, och handlar utifrån det. På sin 

handling får den nyanställde feedback från gruppen, vilket kan vara antingen positiv eller 

negativ. Boëthius och Ehdin (1994) menar att denna typ av återkoppling är väldigt viktig då 

människan har ett naturligt behov av att veta om det arbete de utfört varit bra eller dåligt. På 

så sätt kan personen utifrån situationen och de erfarenheter som den fått sedan dra slutsatser 

om hur normerna ser ut i gruppen. Personen får på så vis ett sätt att förhålla sig på till nästa 

gång det blir en likande situation. På samma sätt fortsätter sen Miles inlärningsspiral (figur 2) 

då andra situationer uppstår och där gruppens normer fortfarande är okända (Miles, 1971 i 

Granberg, 2011). 

 

 

 

Figur 2. Miles inlärningsspiral (Miles, 1971 i Granberg, 2011). 
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Introduktionen en tvåvägskommunikation 

Granberg (2011) menar att det bör funderas kring syftet med introduktionen. Är syftet att 

informera och leverera fakta eller ska introduktionen utformas på ett sådant sätt att den 

nyanställdes möjligheter för kompetens och förståelse lyfts. Introduktionen kan uppfattas som 

en envägskommunikation många gånger, dock bör den präglas av ett ömsesidigt utbyte 

(Axelson-Lennéer, Thylefors 2005). Att ha en tvåvägskommunikation bidrar till att skapa en 

öppen arbetsmiljö där parterna visar intresse, uppmärksamhet och respekt genom att lyssna på 

andra. En öppen kommunikation bidrar även till att skapa trygghet för den anställde att 

kvalitén i arbetet upprätthålls (Hagemann, 1990) samt att motverka negativ stress och 

utbrändhet (Granberg, 2011). Kommunikation och feedback kan ses som motivationshöjare 

då erkännande och uppskattning rankas som högt stående motivationsfaktor (Herzberg, 1966 i 

Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

 Även en lyckad introduktion ska följas upp så att den nyanställde har möjlighet att 

allteftersom ställa frågor och komma med synpunkter (Axelson-Lennéer, Thylefors 2005). På 

sätt kan introduktionen hållas på en lagom nivå så att den inte blir för ambitiös och svår, 

vilket kan resultera i att nykomlingens energi ”släckas ut” i förtid på grund av alltför svåra 

uppgifter.  

Motivation 

Revstedt (2007) definierar motivation som en strävan att leva ett så meningsfullt och 

självförverkligande liv som möjligt. Han menar att människans innersta natur är att vara 

konstruktiv, målinriktad, aktiv och social. Den mest välkända motivationsteorin inom 

arbetspsykologin är Maslows hierarkiska modell. Modellen bygger på idén om att människans 

beteende styrs av en önskan att tillfredsställa vissa behov, både på arbetet och utanför 

(Maslow, 1954 i Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

Den lägsta nivån i behovshierarkin utgörs av de fysiologiska behoven. I de fysiologiska 

behoven ingår de mest grundläggande behoven så som törst, sömn, och värme. Behov som 

måste vara tillfredsställda för att en människa ska överleva. Nästa behovsnivå menar Maslow 

(1954, i Kaufmann & Kaufmann, 2010)  är trygghetsbehoven. Dessa behov framträder först 

när de fysiologiska behoven är tillfredsställda. Trygghetsbehoven omfattas av säkerhet, 

stabilitet, trygghet och struktur. Efter trygghetsbehoven kommer de sociala behoven.  
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De sociala behoven handlar om kärlek, vänskap och nära relationer. Behov av uppskattning är 

det näst sista behovet i behovshierarkin. Denna nivå innebär ett behov av självkänsla, 

självrespekt och att bli respekterad av andra. Steget som kommer där efter och som är den 

högsta behovsnivån utgörs av behov av självförverkligande. Där människan vill utveckla sig 

själv och sina egna förmågor (a.a.). I den här studien ligger fokus på de behoven som finns 

högst upp i behovstrappan och som går att koppla till trygghet, bekräftelse och utveckling. 

Det är inte ovanligt att en ny person känner att den inte behärskar sina arbetsuppgifter och de 

interna rutiner som är nya. Som nyanställd finns ett starkt psykologiskt behov av att få uträtta 

”riktiga” uppgifter och inte bara bli ett påhäng utan kunna utföra ett effektivt och bra arbete 

(Granér, 2009). Det gäller dock att snappa upp dem om de känner sig osäkra och okunniga 

eftersom de trots detta oftast är mycket motiverade att lära (Granberg, 2011). Därför bör 

organisationen investera i olika former av lärande och uppmuntra sina anställda att använda 

sin kompetens. Organisationen måste se medarbetaren som en resurs, nödvändig för 

organisationens utveckling (Angelöw, 2006). 

När det gäller motivation så talas det om hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

Motivationsfaktorer är sådana som direkt skapar hög motivation. Axelsson-Lennéer & 

Thylefors  (2005) beskriver motivationsfaktorerna som utvecklingsmöjligheter, ansvar och 

gott ledarskap och samarbete. Herzberg (1966, i Kaufmann & Kaufmann, 2010) menade att 

hygienfaktorerna kan förhindra en låg arbetstillfredsställelse men dock inte öka motivationen. 

Hygienfaktorerna är de materiella, så som lön, förmåner, fysisk arbetsmiljö och arbetsvillkor. 

Dessa faktorer ligger i den nedre delen av Maslows behovstrappa. Dock är det inte 

hygienfaktorerna utan motivationsfaktorerna som företagen bör sträva efter att tillfredsställa 

för att komma åt den effektivitetsökningen och motivation som de söker efter hos de anställda 

(a.a.).   

Hagemann (1990) skriver att det är möjligt att tvinga människor att göra specifika uppgifter, 

men att det är omöjligt att tvinga personen att vilja. Motivation är en drivkraft som kommer 

inifrån och som gör arbetet lustbetonat. Bolman & Deal (1997) menar att arbetsberikning är 

en viktig faktor för att skapa motivation. Arbetsberikning handlar om att ge arbetare större 

frihet, mer ansvar, mer återkoppling, och fler utmaningar samtidigt som man låter de anställda 

vara ansvariga för sina resultat och får på detta sätt använda sin kompetens och sin förmåga 

på ett bra sätt.  
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Det gäller även att tydliggöra hur arbetsuppgifterna tillsammans utgör en meningsfull helhet i 

verksamheten (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Utvecklingsmöjligheter bidrar till att höja 

motivationskraften och att arbetet bör innebära utmaningar. Människor presterar ofta sitt allra 

bästa under sådana omständigheter (Boëthius och Ehdin, 1994).  

En anställd stannar inom organisationen så länge den får utmaningar som överensstämmer 

med dennes förväntningar (Ahlström, 2002). Detta överensstämmer med det Hagemann 

(1990) skriver där hon menar att medarbetare trivs bäst då de har möjlighet att utvecklas på 

arbetet. Hon menar vidare understimulans på sikt ödelägger självförtroendet och insatsviljan. 

Om en person ständigt är överbelastad kan de även resultera i utbrändhet och sjukdom.  

Att sätta upp mål som går att arbeta emot kan ha en motiverande effekt på de anställda, utan 

mål saknas riktning i de anställdas arbete (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Tydliga mål gör att 

personens roll i helheten blir klarare och det är viktigt för att kunna styra både den 

individuella utvecklingen och verksamhetens utveckling mot dessa (Ahlström, 2002). 

Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver tre områden som organisationen måste ta hänsyn till 

för att utforma motiverande mål. För det första så måste utmaningen vara realistisk ur 

individen eller gruppens perspektiv. Det vill säga att målen ska anpassas till anställda och 

deras färdigheter. Organisationen bör därför ta reda på vilka krav som är rimliga och vad som 

kan förväntas av individen. Ett annat viktigt område att ta hänsyn till är att åstadkomma 

uppslutning kring målen. Att använda sig av enkla arbetsinstruktioner, en god relation mellan 

över och underordnande och en stödjande ledarstil är några exempel. Att övervinna motstånd 

kring organisationens mål är även viktigt och detta kan nås genom upplärning och träning, 

involvera de anställda i beslutsprocessen och användning av belöningar. Det sista området 

som Jacobsen & Thorsvik lyfter är vikten av att skapa stöd i form av tillräckliga resurser för 

att utföra arbetsuppgifterna och det är upp till organisationen att skapa dessa förutsättningar. 

Organisationen ska även se till att de anställda har de rätta färdigheterna och kunskaper som 

behövs för de arbetsuppgifter som ska utföras. 
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Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet av min studie. Syftet med studien är att undersöka hur 

arbetsledare och avdelningschefer upplever sin introduktion och vilken betydelse 

introduktionen har för att de ska kunna bedriva ett bra arbete efter att deltagit i den. Resultatet 

kommer att presenteras utifrån 2 teman: Intervjupersonernas upplevelse av introduktionen, 

samt trygghet och motivation kopplat till introduktionen. I resultat avsnittet analyserar jag 

även det resultat jag kommit fram till genom studien.  

Intervjupersonernas upplevelse av introduktionen 

Under detta tema kommer intervjupersonernas syn på introduktionens syfte inledningsvis att 

presenteras. Vidare följer en presentation av intervjupersonernas upplevelse av 

introduktionens struktur och upplägg, slutligen presenteras förslag till förbättringar som 

framkom under intervjuerna. 

Introduktionens syfte 

Det fanns ett tydligt mönster i intervjupersonernas syn på introduktionens syfte. 

Intervjupersonerna menade att syftet var att organisationen ska skapa goda förutsättningar för 

att den nyanställde ska kunna utföra sitt arbete. Introduktionen ska på ett smidigt sätt hjälpa 

till att få den nyanställde att komma in i sitt arbete menade de. Introduktionens syfte är även 

att få en ”mjukare start” och att de nyanställda skall kunna lägga fokus på det som arbetet 

innebär. Citatet nedan visar på introduktionens betydelse för att snabbt komma in i det nya 

arbetet. 

Det huvudsakliga syftet är ju att ge den nya personen goda förutsättningar för att snabbt 

komma in i sin roll och att fatta korrekta beslut, utföra sitt arbetet på ett bra sätt. 

Andra syften med introduktionen som framkom var att få ett kontaktnät och att skapa en 

positiv känsla till arbetet. De anställdas syn på introduktionens syfte går främst att koppla till 

tre av Armstrongs (2009) fyra syften med introduktionen. Nämligen att vara ett stöd då allt är 

nytt och främmande, att snabbt uppnå goda arbetsresultat och att skapa en positiv inställning 

till organisationen. Detta visar citatet ovan, där intervjupersonen lyfter vikten av de goda 

förutsättningarna som introduktionen ska bidra till att skapa. Intervjupersonerna menar även 

att introduktionen ska bidra till att den nyanställde ska kunna fatta rätt beslut och komma in i 

sitt arbete snabbt.  
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Intervjupersoner tyckte i stort att deras introduktion uppfyllde de syften som togs upp under 

intervjuerna. Dock fanns det brister på olika områden menade de. Bland annat upplevdes 

introduktionen som ”komplex” då det var mycket att ”ta in”. En intervjuperson sa att det blir 

så mycket information så att det ”dräper” det viktiga. Då ett av huvudsyftena med 

introduktionen är att ge den nyanställde stöd och bringa klarhet i det inledande skedet då allt 

upplevs obekant och främmande (Armstrong, 2009) går det utifrån intervjupersonernas 

beskrivning att tolka som att detta syfte inte uppfylls på ett tillfredställande vis. Dessa brister 

menar Granberg (2011) kan leda till att den nyanställde inte kan komma igång med sina 

arbetsuppgifter lika snabbt som de hade kunnat göra om introduktion hade varit tydligare. 

En punkt där syftet inte uppfylldes enligt intervjupersonerna var när det gällde informationen 

av de olika delarna i introduktionen. Intervjupersonerna menade att det ”antogs” att de på 

grund av att de tidigare arbetat inom Rönnskärsverken redan satt på information inom vissa 

områden. De brister som intervjupersonerna tar upp kan skapa sämre arbetsprestationer och 

kan bidra till att den anställde inte trivs (Granberg, 2011).  

Syftet med introduktionen från organisationens sida menade intervjupersonerna var att 

organisationen skulle få ”torrt på fötterna”. Att organisationen genom introduktionen kan 

säkerhetsställa att alla viktiga säkerhetsutbildningar är genomförda och att de även fått detta 

på papper. 

Man ska ha fötterna torra, man ska ha gått igenom det här. Skulle det hända någonting så skulle 

de fråga om du fått informationen om det här och då kan man gå tillbaks till pärmen och se. 

Detta resonemang går att koppla till  3 § Arbetsmiljölagen (1977:1160) där det går att läsa att 

arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad 

denne har att iaktta för att undgå riskerna i arbete. Arbetsgivaren är även skyldig att ge de 

instruktioner som krävs innan de anställda tillträder ett område där det finns stora risker för 

ohälsa eller olycksfall. Att informera om dessa risker och även få det på papper menade 

intervjupersonerna att introduktionen bidrog till och att detta var ett av introduktionens syften 

ur organisationens synvinkel. 

 

 

 



 
 

20 
 

Introduktionens struktur och upplägg 

Det som kommer fram i intervjuerna var att introduktionen anpassats utifrån om personerna 

rekryterats externt eller internt, personernas egna önskemål samt utifrån vem som haft ansvar 

för introduktionen. Har intervjupersonerna tidigare kunskaper om verksamheten på 

Rönnskärsverken så har en kortare introduktion planerats. Intervjupersonernas egna önskemål 

angående vilka delar som ska få mest utrymme under introduktionsprocessen har också en 

betydelse för hur introduktionen planeras. Den chef som är ansvarig för introduktionen har 

även planerat den på olika vis. På så sätt har introduktionsplanen och tidsåtgången sett mycket 

olika ut från person till person och det har inte funnits ett enhetligt upplägg för 

introduktionerna. 

De två citaten nedan visar på hur skillnader i introduktionen kan se ut, beroende på om 

personen har rekryterats externt eller internt. Det första citatet kommer ifrån en av dem som 

rekryterats externt. I detta citat går det att se att introduktionernas omfattning varierar 

tidsmässigt.  

Jag har ju fått bemötanden av andra i och för sig, om hur jag har introducerats och då har jag 

förstått att jag fått lite mer tid än om man har värvat någon som är van vid Rönnskär så har den 

personen ganska snabbt hoppat in i sitt nya arbete med fullt ansvar. 

Det andra citatet kommer ifrån en av intervjupersonerna som har arbetat i verksamheten under 

en längre tid och som upplevde introduktionen som väldigt kort. Introduktionen och dess 

planering såg inte ut som andra introduktioner på grund av att den nyanställde själv har fått 

haft synpunkter om dess innehåll, samt att den blev väldigt kort säger intervjupersonen. 

Introduktionen har inte gjorts efter en i förväg bestämd plan utan den har haft ett personligt 

upplägg.  

Det var nog inget normaltillfälle, jag fick 2 veckor på mig att fundera över om jag ville ha 

jobbet. Sen sa det bara pang på så att säga. 

Intervjuerna visar på att planeringen av introduktionernas olika upplägg ser mycket olika ut 

och det går att se olikheter mellan intervjupersonernas upplevelser av introduktionens 

struktur. De som framkom under intervjuerna var att det inte finns en tydlig plan för 

introduktionen. Dock är en tydlig introduktionsplan något som Lindmark och Önnevik (2010) 

förespråkar för att kunna skapa en god introduktion.  
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De framkommer i intervjuerna att introduktionen bör vara tydligare i form av olika ”block” så 

att de nyanställa på så vis kan få grepp om introduktionsprocessens olika delar. 

Intervjupersonerna menade även att genom att ha denna tydliga struktur så skulle deras 

introduktion även kännas mer ”prioriterad”. Känsla av att vara prioriterad och viktig är en 

betydelsefull del av det välkomnade bemötandet som introduktionen ska ge, och där 

organisationen visar ett intresse av att skapa en bra introduktion (Lindemark & Önnevik, 

2010). Detta är viktigt för att den nyanställde ska få en positiv bild av organisationen 

(Armstrong, 2009). Det som den otydliga introduktionsplanen resulterat i enligt 

intervjupersonerna är att vissa viktiga delar i introduktionen inte tas upp, en risk som även 

Lindmark & Önnevik menar är stor då en tydlig introduktionsplan saknas. Risken med att den 

nyanställde inte får den information den behöver är att de inte känner sig välkomna och kan 

då misstrivas (Lindmark & Önnevik, 2010).  

Den nyanställdes möjligheter till en anpassad introduktion utifrån egna önskemål ses inte som 

något negativ hos intervjupersonerna. På så sätt har de kunnat vara med i planeringen och då 

har fokus kunnat läggas på de delar som den personen mest behövde, detta gäller då främst 

dem som internrekryterats på Rönnskärsverken. Genom att personen på detta sätt har fått vara 

med i planeringen så kan introduktionen utformas på ett sådant sätt att möjligheterna för 

kompetens och förståelse lyfts (Granberg, 2011). Det individuella upplägget av 

introduktionen är något som med fördel kan planeras då introduktionsplanen är individuell 

och specifik för olika arbetsuppgifter (a.a.). När den anställde på detta sätt har en möjlighet 

till att påverka och vara delaktig i sin arbetsprocess så skapar det motivation och engagemang 

som kan vara positivt (Lindmark & Önnevik, 2010).  

Trots att personen i citatet ovan varit positiv till den korta och ”skräddarsydda” 

introduktionen som denne fått så är det dock viktigt att belysa att även de som är ”nygamla” i 

organisationen ska känna att de får vara osäkra och trevande i början även fast det varit i 

organisationen tidigare, det vill säga att de har samma rätt till stöd som om dem kommit 

utifrån (Axelson-Lennéer, Thylefors 2005). 
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Något annat som påpekas när det gäller de personer som byter tjänst inom Rönnskärsverken 

är att det finns en risk att de som ansvarar för introduktionen tar för givet att den rekryterade 

”vet saker automatiskt” för att den arbetat i organisationen tidigare.  

Avsaknaden av en tydlig introduktionsplan menar intervjupersonerna kan leda till att den som 

är ansvarig för introduktionen antar att personen som ska introduceras redan kan vissa delar 

och därför inte tar upp dem. En intervjuperson säger att det ”gäller att skala bort det 

underförstådda” för att på så sätt  undvika att den rekryterade går miste om information. 

Detta är en del av den problematik Axelson-Lennéer & Thylefors (2005) beskriver när det 

gäller planering av internrekryterades introduktion. Genom att det deras kunskaper och insikt 

tas förgivet så får inte personen ta del av all information. Dessa brister i introduktionen kan 

resultera i att det sprids ett dåligt rykte om organisationen vilket kan göra det svårare att 

rekryter i framtiden (Granberg, 2011). Detta är dock inget som intervjupersonerna 

uppmärksammar som en tänkbar effekt av den otydliga strukturen. 

 

Förslag på förbättringsområden  

Intervjupersonerna kommer med flera förbättringsförslag på introduktionsprocessen, det ena 

förslaget var ett baspaket och ett annat förslag var en tydlig tidsplan. Baspaket menade de 

skulle ha syftet att ge mer förkunskaper inför att arbetet på Rönnskärsverken skulle påbörjas. 

När entreprenörer kommer till Rönnskärsverken så ställs krav på genomförda utbildningar för 

att de ska få arbeta inne på området säger intervjupersonerna. De menar att samma idé borde 

användas vid rekryteringen av arbetsledare och avdelningschefer. 

 

Om jag kommer hit som entreprenör får jag inte ens komma innan för grindarna utan måste 

först gå en utbildning utanför. För att ens komma innanför måste du gå skydds och 

säkerhetsutbildning och du måste få information om verksamheten. Men som arbetsledare är 

det inte gjort så. 

 

Även en annan intervjuperson menar att en veckas utbildning bör planeras innan arbetet 

påbörjas. Intervjupersonen menar att baspaketet bör innehålla genomgång av de olika system 

som de ska komma att arbeta i, vilket citatet nedan visar på. 
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Ja det där, jag kan tycka att upplägget är väl i och för sig bra men de måste lägga en vecka 

innan de kommer ut. Gå igenom Agda, Maximo och sådana bitar så man har lite förkunskap 

när man kommer ut. 

 

Baspaketet är ett förslag från intervjupersonerna för att bringa mer struktur i 

introduktionsprocessen. När intervjupersonerna talar om avsaknaden av struktur i deras 

introduktioner så menar de att introduktionen inte bara behöver ha en tydligare plan utan även 

innehålla en tidsmässig plan. De säger att de vid introduktionen har utgått ifrån den 

introduktionspärm som de fått vid introduktionens start samt den generella checklistan  

(bilaga 1), men intervjupersonerna säger att de inte bara vill kunna se de olika moment i 

introduktionen utan även se när dessa enligt planen ska vara slutförda. De menar att det bör 

finnas en tydlig ”tidsaxel” där de olika blocken som ska ingå i introduktionen går att bocka 

av allt eftersom. Intervjupersonerna efterfrågar detta för att de ska få en tydligare bild av deras 

introduktion som helhet. Enligt Lindmark & Önnevik (2010) bör en tidsplan presenteras i ett 

inledande skede av introduktionen, i planen ska arbetsgivaren redogöra för hur introduktionen 

ska gå till och vilka olika moment som kommer att ingå och när de förväntas vara 

genomförda. Detta menar intervjupersonerna är viktigt för att de inte ska känna sig förvirrade 

pågrund av att det saknas form och struktur i introduktionsprocessen. Intervjuerna visar på att 

det var många av intervjupersonerna som kände sig just förvirrade under sin introduktion. 

Armstrong (2009) menar att struktur och tydlighet är viktig då det är mycket nytt att ta in och 

då de nyanställa ofta känner sig förvirrade när de kommer som nya till organisationen. Genom 

att introduktionen bli strukturerad och tydlig kan de anställda se meningen i de olika 

momenten de genomgår vilket bidrar till att motivationen höjs (Revstedt, 2007). Den 

förvirring som intervjupersonerna beskriver resulterar således i motsatt effekt, det vill säga 

negativt på deras motivation inför introduktionen och det kommande arbetet. 

 

I intervjuerna framkommer det ännu en aspekt av tidplanen, intervjupersonerna menar att det 

är viktigt att avlägga tid för att gå igenom den planerade introduktionen och att de olika 

delarna inte prioriteras bort. När det ordinarie arbetet börjar efter introduktionen så är det 

svårt att finna tillfällen som går att sätta av till introduktionen då fokus ligger på det som är 

det vardagliga arbetet. 

 

..då finns det inte tid att hålla på med en massa upplärning av olika slag som inte är direkt 

nödvändiga. 



 
 

24 
 

En tydlig plan blir viktigt för att den nyanställde ska känna att ledningen är intresserade och 

vill att den ska få en bra start (Lindmark & Önnevik, 2010) där personen inte ska hamna i det 

läge som citatet ovan beskriver, där det ”vanliga” arbetet går före introduktionen. 

Intervjupersonerna menar att de inte ska behöva välja bort delar av upplärningsprocessen till 

förmån för de arbetsuppgifter som ska göras. Det som intervjupersonen beskriver är ett tydligt 

exempel då organisationen inte lyckas förmedla känslan av att den anställdes introduktion är 

viktig och att organisationen är mån om att genomföra den på ett bra sätt. Detta är precis som 

tidigare nämnt något som kan skapa en negativ inställning och kan bidra till att den anställde 

misstrivs (Granberg, 2011).  

 

Det framkommer dock i intervjuerna att det i vissa fall har funnits ett mycket tydligt upplägg 

av introduktionen både strukturmässigt och tidsmässigt. Den nyanställde har då fått ett utskick 

från sin chef innan arbetet på Rönnskärsverken börjat. I utskicket fanns en tydlig plan för de 

3- 4 kommande veckorna. Intervjupersonen var mycket nöjd med planen som innehöll en 

planering av besök på olika avdelningar och möten med olika människor i syfte att skapa en 

”helhetsbild” av organisationen.  

 

De första tre veckorna var egentligen schemalagda presentationer av samtliga avdelningar på 

Rönnskär, med en halv, alltifrån 3 timmar till 5 timmar beroende på hur komplex avdelningen 

var. Alltifrån personal, skydd och säkerhet till produktionsenheterna, labb. 

 

Personen upplevdes sin introduktion som ”seriös” och att det inte var något ”snabbjobb” 

vilket visade på ett intresse från den introducerande chefens sida. Detta intresse och 

engagemang menar Granberg (2011) bidrar till att skapa en positiv bild och att skapa 

motivation hos den anställde. Detta resonemang gick även att se hos intervjupersonerna då de 

menade att intresset hos organisationen och chefen gav dem högre motivation inför det 

kommande arbetet. 

 

Eftersom det finns mycket goda exempel på väl planerade och genomförda introduktioner 

inom Rönnskärsverken så anser intervjupersonen även att dessa bör standardiseras.  

Detta är viktigt dels ur de synpunkter som diskuterats ovan, att skapa en struktur som 

motverkar förvirring, att få en helhetsbild samt att inte gå miste om väsentliga delar av 

introduktionen.  
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Utöver detta så skulle en väl fungerande och standardiserad introduktionsplan kunna skapa en 

bättre bild av organisationen och bidra till att grundlägga en positiv inställning till företaget 

hos den nyanställde något som är ett av de fyra grundsyftena med introduktionen (Armstrong, 

2009). Intervjupersonerna upplevs ha en positiv bild i dagsläget men då de även har förslag på 

förbättringar och ser brister i sin introduktion så skulle deras inställning kunna förbättras 

ytterligare.  

Att peka ut mer värdefulla delar i introduktionen visade sig vara svårt för intervjupersonerna. 

Några av de intervjuade lyfte perioden då de fick ”gå bredvid” den som skulle sluta som en 

mycket betydelsefull del av introduktionen. Detta kommer behandlas mer ingående under 

avsnittet trygghet och motivation i introduktionen, vikten av mentorskapet. Det som dock var 

genomgående när det gällde de mest värdefulla delarna i introduktionen var enligt 

intervjupersonerna att förstå helheten och hur allting hör ihop på Rönnskärsverken. Det är 

viktigt att det finns en plan för att kunna förmedla helheten på ett bra sätt säger 

intervjupersonerna.  

Du måste se helheten i allting, de går inte bara att ta en liten del, det beror på alldeles på hur 

det hör ihop allting. 

Intervjupersonerna menar att det är viktigt att de personer som de möter under sin 

introduktion och som representerar de olika avdelningarna har förberett sig och kan ”berätta 

om sina mål, värderingar och spelregler”. Detta är viktigt för att få en tydlig helhetsbild av 

organisationen menar intervjupersonerna. Betydelsen av att ta upp verksamhetens visioner, 

mål och strategier lyfter även Lindmark & Önnevik (2010) då de menar att detta är en viktig 

komponent i att skapa den goda introduktionen. Att förstå helheten bidrar till att skapa 

motivation då de anställda ser hur de olika verksamheterna i organisationen är viktiga för att i 

sin helhet ska fungera. En del av verksamheten kan inte fungera fristående, för att 

verksamheten ska fungera och skapa goda resultat så krävs ett helhetstänk (Jacobsen & 

Thorvik, 2008). Detta helhetsperspektiv är viktigt att få de anställda att se, eftersom de på så 

sätt kan bli mer delaktiga och förstå sin egen betydelse i helheten. Då detta är tydligt kan den 

anställde förstå vikten av sin roll och styra sin utveckling i rätt riktning (Ahlström, 2002). 

Detta går att se i citatet ovan där intervjupersonen belyser vikten av att förstå hur de olika 

delarna i verksamheten bildar helheten.  
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Intervjupersonen säger att det är viktigt för dem att förstå hur allting ”hör ihop”. En 

förutsättning för att de ska nå den förståelsen menar de således är att organisationen och de 

olika avdelningarna berätta om sina mål, värderingar och spelregler under 

introduktionsprocessen.  

Trygghet och motivation kopplat till introduktionen 

Under detta tema kommer intervjupersonernas upplevelser kring uppföljning av 

introduktionen inledningsvis att presenteras. Vidare följer presentationer av 

intervjupersonernas syn på mentorskap, de upplevda utvecklingsmöjligheterna samt 

betydelsen av att tydliggöra förväntingarna.  

Uppföljning av introduktionen 

När det gäller uppföljning av introduktionen genom utvärdering och feedback så går det 

utifrån intervjuerna att säga att den inte haft en tydlig struktur eller att det inte funnits någon 

sådan del i introduktionsplanen. Några av intervjupersonerna tar upp sitt utvecklingssamtal 

som en variant av uppföljning men kopplade den då inte direkt till en uppföljning av 

introduktionen. De framkom att mer ”spontana” uppföljningarna där den nyanställde och 

chefen haft spontana samtal över en fika var en form av uppföljning som gjorts. Dock har 

detta inte varit någon strukturerad uppföljning. Denna form av uppföljning var 

intervjupersonerna mycket nöjda med då den gav dem känslan av att chefen var engagerad. 

De spontana möjligheter som intervjupersonerna beskriver  menar Axelsson-Lennéer & 

Thylefors (2005) är viktig och säger att arbetet behöver organiseras så att det finns tillfälle att 

mötas och lära känna varandras arbetsvillkor på detta sätt.  På så sätt får den nyanställde hjälp 

att skapa sig en bild av sitt handlingsutrymme. Det vill säga vilka arbetsuppgifter och ramar 

personen har att förhålla sig till i sitt arbete.  

Det upplevdes av intervjupersonerna som viktigt att den nyanställdes chef är närvarande och 

intresserad av dennes arbete och att denne får feedback på sitt arbete. Herzberg (1966, i 

Kaufmann & Kaufmann, 2010) menar att erkännande och uppskattning av det slag som 

intervjupersonen talar om rankas som en högt stående motivationsfaktor.  
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Uppföljningen är viktig då den skapar en känsla av att någon bryr sig, är engagerad och 

undrar hur det går i arbetet säger intervjupersonerna. Denna typ av återkoppling menar 

Boëthius och Ehdin (1994) är viktig då människan har ett naturligt behov av att veta om det 

arbete de utfört varit bra eller dåligt. Vidare menar Boëthius och Ehdin (1994)  att med små 

medel kan uppskattning visas, till exempel genom en klapp på axeln eller att någon säger ”bra 

jobbat”. Citatet nedan visar på vikten av bekräftelse i sitt arbete. 

Min chef följde ju upp i första läget för vi hade ju täta samtal, jag ville ju ha hans bekräftelse 

på att jag jobbade på rätt sätt. Vi sitter bara några kontor i från varann så vi hade ju täta samtal 

under den tiden, så det kan man ju se som en typ av uppföljningsarbete på min introduktion. 

Jag kände ju alltid att han fanns där, hans dörr stod alltid öppen och det är ju en viktig del i det 

också att han är närvarande. 

Den tydliga form av uppföljningen som enligt intervjupersonerna inte finns, är något som 

egentligen uppmanas ske kontinuerligt under introduktionens första tid (Lindmark & Önnevik 

2010). Intervjupersonerna menar även att det kunde vara klokt att införa uppföljning som en 

del av introduktionsprocessen. Citatet nedan visar på att en uppföljning skulle vara bra att 

planera en bit in i denna process. 

Någon form av uppföljning efter ett tag då man har hunnit få bort den där snurriga känslan och 

har nya frågor. 

Intervjupersonen säger att det efter ett tag dyker upp nya frågor och att de då kan vara bra att 

ha en uppföljning. De sa att en ”riktad uppföljning” efter ett halvt år eller år efter 

introduktionen eftersom man kanske inte förstod allt då man ”sprang runt”. Det kan finnas 

vissa problem i att uppföljningen inte är en naturlig del av introduktionsplanen. Om inte det 

finns tid avsatt för uppföljning kan den utebli och därigenom kan den anställde gå miste om 

feedback på sitt arbete, vilket enligt intervjupersonerna är mycket viktigt att få. Att detta är 

viktigt visar citatet ovan på där intervjupersonen lyfter betydelsen av att få bekräftelse på att 

arbetet utförs på rätt sätt. Feedback är även en viktig del i inlärningen då den anställde utifrån 

den feedback den får kan dra nya slutsatser och utvecklas och lära sig vidare (Granberg, 

2011). Intervjupersonerna menar att feedback är viktig att få dels på de arbetsuppgifter de 

utför men även för att tydligare få grepp om vad som förväntas av dem. Förväntningar dels 

från chefen men också från arbetsgruppen.  
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Feedback och uppföljning får således en viktig betydelse för intervjupersonernas motivation, 

då de utifrån feedback kan arbeta målinriktat. Risker med att  feedback uteblir kan vara 

negativ stress och i längden utbrändhet (a.a.). Utöver att feedback och uppskattning skapar 

motivation så bidrar detta till att skapa trygghet för den anställde menar Schutz (1989, i 

Lindmark & Önnevik, 2010). Detta menar även intervjupersonerna då de säger att 

mentorskapet bidrar till trygghet och nämner då bland annat den feedback som de får genom 

mentorskapet. Vikten av mentorskapet kommer diskuteras mer ingående under nästa rubrik. 

Uppföljningen bör ses som en tvåvägskommunikation, de risker som skapas då uppföljningen 

uteblir menar Hageman (1990) är att kvalitén i arbetet minskar. Detta eftersom den anställde 

inte får bekräftelse på när den gör rätt och därför inte kan fokusera vidare på rätt väg, utan 

fortsätter att stäva efter positiv feedback (Miles, 1971 i Granberg, 2011). Detta kan bidra till 

att trygghetskänslan minskar då ramarna för arbetsuppgifterna blir otydliga (Granberg, 2011), 

något som intervjupersonerna påpekat att de upplever. Intervjupersonerna menar även att om 

chefens och organisationens engagemang sviker så börjar även den anställdes engagemang 

och motivation att avta.  

Några av intervjupersonerna menade att en uppföljning av introduktionen inte var nödvändig, 

detta håller inte Lindmark & Önnevik med om, då de talar för en kontinuerlig uppföljning 

under hela introduktionsprocessen. Även en lyckad introduktion bör följas upp menar 

Axelsson-Lennéer & Thylefors (2005) för att ge den nyanställdes möjlighet att allteftersom 

ställa frågor och komma med synpunkter. Detta ger även organisationen en möjlighet att ta 

tillvara på deras åsikter så att de kan förbättra introduktionen i framtiden. 

Vikten av mentorskapet 

Mentorskapet var en betydelsefull del av introduktionen som bidrog till att snabbare lära sig 

arbetet samt att det ”skapade trygghet” menade intervjupersonerna. Att få möjlighet att ”gå 

bredvid” ansåg de som en lärorik del av introduktionen och detta bör pågå under minst en 

månads tid menade de. Genom att ha en mentor att följa så skapar detta trygghet i arbetet 

samtidigt så lär sig den nyanställde arbetet snabbare och den kan även snabbare avancera 

inom arbetet (Orpen, 1997). Efter den inledande månaden då den nyanställde har fått gått 

bredvid så ska fortfarande stöd finns av mentorn, dock kan den nye få sköta arbetet själv men 

att det finns en kontaktperson som det går att få stöd av menade intervjupersonerna.  



 
 

29 
 

Eftersom alla kunskaper inte går att föra över via filer på datorn så upplevs det som otroligt 

viktigt att få den här första tiden tillsammans då den som ska sluta har möjlighet att lära upp 

den nyanställde och guida den i sitt arbete. Mentorn kan under den perioden få möjlighet att 

föra över de kunskaper som den har i huvudet säger intervjupersonerna. 

Ska jag ta över ditt jobb så är det ju allting som du sparat i huvudet om du varit dålig på att 

spara på papper, då är det ju bra att ha längre tid då man umgås med varandra. 

I intervjuerna framhävs vikten att få komma ut i arbetet och ”pröva sina vingar” men att det 

är viktigt att ett stöd finns där i form av en mentor. Att intervjupersonerna upplever detta som 

viktigt går att koppla till att nyanställda har ett starkt psykologiskt behov av att få uträtta 

”riktiga” uppgifter och inte bara bli ett påhäng (Granberg, 2011) och därför är det viktigt att 

den nyanställde även får möjlighet att utföra arbetet och inte bara gå bredvid. Som beskrevs i  

tidigare avsnitt så ska nivån i introduktionsprocessen hållas på en lagom svårighetsgard, vilket 

här blir mentorns uppgift, detta för att inte motivationen till arbetet ska minska (a.a.). 

Intervjupersonerna tog även upp problematiken av att ta över den tidigare anställdes arbete. 

De menade att mentorn borde ”försöka avsluta större grejer” för att underlätta 

överlämningen då vissa projekt är svåra att sätta sig in i och själv slutföra när de kommer som 

ny i verksamheten. Detta skulle kunna vara ett sådant tillfälle då ambitionen riskerar att bli för 

hög och att den nyanställde inte mäktar med dessa uppgifter samtidigt som denne ska komma 

in i arbetet på ett bra sätt, en situation som enligt Granberg även resulterar i lägre motivation 

hos den anställde. Något annat som de påpekade var att mentorn måste ”klä sig” i rollen som 

mentor något som även Ahlström (2002) menar har en stor betydelse för hur väl mentorskapet 

kommer fungera eftersom det ställs krav på mentorns förmåga att bland annat vara lyhörd och 

öppen. Intervjupersonerna nämner att det är av betydelse att mentorn är pedagogisk och låter 

de få test själva. Att få pröva sig fram menar intervjupersonerna även bidrar till att 

motivationen i deras arbete höjs. 

Motivation och utvecklingsmöjligheter 

Samtliga intervjupersoner kände att det fanns möjlighet till utveckling efter introduktionen. 

De två citaten nedan visar på att intervjupersonerna upplever Rönnskärsverken som en 

arbetsplats där det går att utvecklas vidare. Det finns även en förväntan från organisationens 

sida att de anställda ska vilja utvecklas vidare. Det framkommer i intervjuerna att dessa 

möjligheter skapar engagemang hos de anställda. 
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..jamen att de det finns liksom inga gränser, om man nu känner att man har lärt sig klart på sin 

egen lilla del av avdelningen kan man byta inom avdelningen. Är man färdig på avdelningen 

kan man byta till en annan avdelning, så är mycket nytt, så länge man köper grundkonceptet att 

det är ett intressant jobb, känner att företaget satsar på en då jamen de ger en ju möjlighet att 

utvecklas och att det finns en önskan från företaget att man ska utvecklas… 

Ja du måste ju först sätta dig in i vad jobbet innebär och sen se vad det är som jag behöver 

kunna med, och sen finns det ju kurser, så att det är bara att höra av sig till 

personalavdelningen. 

De möjligheter till utveckling som intervjupersonerna beskriver ovan är enligt Jacobsen & 

Thorsvik (2008) mycket viktiga för att kunna sätta upp motiverande mål. Det är upp till 

organisationen att se till att de anställda har de rätta färdigheterna och kunskaperna som 

behövs för det arbete som ska utföras skriver Jacobsen & Thorsvik (2008). Detta visar citatet 

ovan på att det finns möjlighet till då intervjupersonen säger att företaget satser på dem. De 

ser möjligheten i sig, som motiverande och menar att deras arbete är mycket brett och därför 

finns det även ett stort utbud av kurser, alltifrån första hjälpen kurser till kurser inom 

psykosocial arbetsmiljö. En intervjuperson säger att utbildningarna fungerar som en ”morot” 

där de kan bygga på deras kunskaper, vilket de ser som motiverande.  

Det femte steget i Maslows behovstrappa är behov av självförverkligande, det handlar om att 

skapa, prestera och att utveckla sig själv. Intervjupersonernas citat visar på att det ges stora 

möjligheter till detta på Rönnskärsverken. Främst genom att de finns stora möjligheter att 

utvecklas vidare via kurser, vilket citatet ovan visar på. Boëthius och Ehdin (1994) skriver att 

utvecklingsmöjligheter bidrar till att höja motivationskraften. De menar att människor oftast 

presterar sitt allra bästa under sådana omständigheter. Detta visar intervjuerna att 

organisationen i dagsläget är bra på, då de erbjuder dessa möjligheter samt att det finns en 

”önskan” om att de anställda ska vilja gå utbildningarna och utvecklas vidare. Dessa 

möjligheter och den önskan som finns från organisationens sida förmedlas redan under 

introduktionens tidiga skeden vilket bidrar till att skapa motivation i ett tidigt stadium av 

anställningen. Därför spelar de utvecklingsmöjligheter som presenteras i introduktionen en 

stor roll när det gäller huruvida introduktionen skapar motivation hos de anställda. 
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Dock tycker intervjupersonerna själva att det var svårt att se en koppling mellan motivationen 

de har idag och den introduktion de fick då de började. Citatet nedan visar på att personen 

upplever sig själv som motiverad i dagsläget men är osäker på vilken roll introduktionen 

spelat. 

..jag tror det är viktig med en bra introduktion av många anledningar, sen hur motiverad jag är 

idag tack vare de, ja är stimulerad på jobbet och motiverad och trivs fantastiskt bra, men sen 

om det beror på introduktionen det kan jag inte säga, men det är en viktig del i det… 

Senare under intervjun då vi är inne på kopplingen mellan motivation och introduktion igen så 

ser samma intervjuperson en koppling mellan introduktionen och motivationen som denne 

inte såg tidigare. Kopplingen mellan introduktionen och motivationen blir då tydligare. 

Intervjupersonens upplevelse vara att om en nyanställd får en dålig introduktion så kan 

irritationer kring detta följa med under anställningen. På så sätt kan en bra introduktion 

fungera som en motivationshöjare då upplevelsen av introduktionen var ett bra mottagande 

och att den skapade en positiv känsla kring introduktionen och organisationen. 

”… om jag upplever att jag fått en dålig introduktion då följer det nog med också, det blir 

irritation kring en dålig introduktion, det är därför det varit snack om det här. Det är klart de 

följer med om jag blir irriterad på att jag blir mottagen på ett dåligt sätt, nog kan det följa med 

en bitterhet sen… när man tänker efter så kan det ju vara motivationshöjande och på längre 

sikt, att man fick ett jäkligt bra mottagen och känner sig välkommen då blir man extremt 

positivt inställd” 

Citatet ovan visar att motivationen kan påverkas av den introduktion som de nyanställda får 

då de börjar. Intervjupersonen menade att en dålig introduktion kan skapa ”bitterhet” och 

irritation lika väl som att en bra introduktion kan bidra till att skapa en positiv bild och då 

fungera som en motivationshöjare. Detta resonemang liknar det som Armstrong (2009) för 

angående introduktionen och dess syfte. Han menar att det är mycket viktigt att snabbt kunna 

grundlägga en positiv inställning till företaget hos den nyanställde så att en bra relation byggs 

upp och att den nyanställde vill stanna i organisationen. Det som en dålig introduktion kan 

resultera i och som tidigare nämnts är sämre arbetsresultat och ökad personalomsättning 

(Armstrong, 2009). Intervjupersonernas beskrivning av irritation och bitterhet är exempel på 

inslag som skapar känslan av en dålig introduktion vilket likt Armstrong säger kan leda till att 

de lämnar organisationen. 
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Alla intervjupersoner höll med om att tester eller specifika uppgifter i introduktionen skulle 

bidra till att motivationen höjdes. Någon form av test skulle bidra till att de blev mer 

medvetna om vilka delar som organisationen tycker är mer betydelsefulla menade 

intervjupersonerna. Intervjupersonerna säger att de på så sätt kan få en tydlig bild av vad som 

är viktigt att fokusera på.  

Detta ger dem möjligheten till att kunna arbeta målinriktat, något som är viktigt för de 

anställdas motivation (Revstedt, 2007). De två citaten nedan visar på att någon form av test 

skulle ge signaler om vilka bitar som är extra viktiga och det ger då en möjlighet att engagera 

och fokusera sig på dessa. Det skulle även bidra till att ”koncentrationen ökade” och att de 

skulle bli mer motiverade till att ta in informationen menade intervjupersonerna. Det 

framkommer även att det upplevdes som motivationshöjande att veta att en person ska ”kolla 

ens kunskaper”.  

Du höjer ribban, om du har något test, muntligt skriftligt vilket du själv borde få välja och så 

gör det ju att du på ett helt annat sätt måste vara koncentrerad. 

Skulle ha tolkat de som om det här var väldigt väldigt viktigt, att man behärskar det på något 

sätt. 

BAM:en (säkerhetsutbildningen) kom upp som ett exempel på en del i introduktionen som 

testats. Dock poängterades att trots att det funnit ett test så fick intervjupersonerna inte någon 

feedback på testet, något som de intervjuade menade borde ha funnits. Då intervjupersonerna 

inte fick någon feedback menade de att testet inte fyllde sin mening då de inte kunde dra 

några slutsatser utifrån dem. En viktig del i utvecklingsprocessen är att få feedback 

(Granberg, 2011) det är genom feedbacken som personen har möjlighet att skapa något att 

förhålla sig till och att utvecklas vidare. Detta blir mycket viktigt då en motivationsfaktor är 

utvecklingsmöjligheter (Axelson-Lennéer, Thylefors 2005). Genom att intervjupersonerna 

inte fått feedback på de tester som gjorts så minskar deras möjligheter till att dra lärdom av 

det genomförda testet. På så sätt begränsas deras utvecklingsmöjligheter vilket resulterar i 

minskad motivation (a.a.).  
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Introduktionens betydelse för att skapa trygghet i yrkesrollen 

Mönstret i intervjuerna var att introduktionen bidrog till att snabbt kunna komma in och 

fungera i den nya rollen, vilket är ett huvudsyfte med introduktionen (Armstrong, 2009). 

Samtliga intervjuade ansåg att de kände sig trygga i sin roll som arbetsledare eller 

avdelningschef efter sin introduktion. Dock var intervjupersonerna osäkra på om 

introduktionen bidragit till denna trygghet. Det framkom i intervjuerna att tryggheten fanns 

där redan innan introduktionen då intervjupersonerna menade att de visste vad arbetet innebar. 

”Jag kände mig trygg redan före, jag visste vad jag gav mig in på”. 

Det var svårt för intervjupersonerna att se en koppling emellan tryggheten i yrkesrollen och 

den introduktion de fått. Det handlade mer om att intervjupersonen upplevde att den hade en 

trygghet i sig själv och att denne visste att den hade kapaciteten som krävdes för arbetet, 

vilket citatet nedan visar på. 

Ja de gjorde jag väl, men om det berodde på introduktionen de har jag svårt att dra en koppling 

till, det berodde nog mer på att jag har en trygghet i mig själv, före jag sökte jobbet. Jag kände 

väl att jag hade den kapacitet, att nå det jobbet krävde men kanske inte hade alla punkterna på 

plats från dag ett. 

Citatet nedan visar på vikten av kollegorna och de stöd som finns runt om i organisationen för 

att skapa en trygghetskänsla. Det är en förutsättning att det finns erfarna och kunniga personer 

i den nyanställdes omgivning, någon som det går att söka hjälp hos då det behövs säger 

intervjupersonerna. De personer som bland annat funnits som stöd var chefer, ingenjörer eller 

mentorer som behandlats ovan under rubriken vikten av mentorskap.  

Eh de vet jag inte, de var väl i så fall tack vare att jag hade andra om var rutinerade runt ikring, 

men skulle jag stått själv så hade jag inte varit det, men med de förutsättningar som finns så 

gjorde jag det. 

Så trots att intervjupersonerna inte såg en tydlig koppling mellan deras trygghet och deras 

introduktion så visar deras resonemang och citatet ovan på att en koppling finns. Detta på 

grund av att mentorskapet ses som en viktig del i introduktionen. Mentorskapet och de mer 

erfarna kollegorna bidrar till att skapa trygghet i yrkesrollen enligt intervjupersonerna. I och 

med detta går det att konstatera att en koppling mellan introduktionen och tryggheten finns 

trots att den för intervjupersonerna inte är direkt tydlig.  
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Mentorskapet och de övriga kollegorna bidrar till att den nyanställde känner tillhörighet och 

trygghet menar intervjupersonerna. Dessa behov är viktiga att fylla, då de nyanställa söker en 

plats i gruppen och vill skapa en känsla av att de har kontroll och kan behärska sina 

arbetsuppgifter. Behoven är grundläggande för att de anställda ska känna sig trygga och 

kunna prestera bra i arbetet (Schutz, 1989 i Lindmark & Önnevik, 2010). Det 

intervjupersonerna säger är att mentorskapet bidrar till att snabbare komma in i sitt arbete och 

på så sätt kan behoven av kontroll och en plats i gruppen fyllas, detta i sin tur skapar trygghet 

i den anställdes arbetssituation. På detta sätt går introduktionen att koppla till de intervjuades 

trygghet i yrkesrollen. 

När det gällde problem som otrygghet kan skapa så kom det under intervjuerna upp många 

exempel på negativa påföljder av detta. Det skulle kunna resultera i att den anställde inte trivs 

och börjar må dåligt säger intervjupersonerna. Om personen inte trivs så kan det även 

resultera i att ”engagemanget sviktar” och att en ”känsla av osäkerhet” infinner sig menar 

intervjupersonerna. Citatet nedan visar att det finns en risk med att inte känna sig trygg i sitt 

arbete då detta kan resultera i att denne blir överkörd av andra. 

Någon form av kaos skulle det bli, svårt att ta sådana grejer men jag tror man ganska fort skulle 

bli överkörd av de andra. 

När det gäller de sociala behov som den anställde har så vill individer skapa kontroll och 

kunna hävda sig i förhållande till andra och bli accepterad som en självständig individ. När 

vår position i gruppen är oklar försöker vi hävda oss i förhållande till de andra säger Schutz 

(1989, i Lindmark & Önnevik, 2010). Enligt citatet ovan framgår betydelsen av att ha kontroll 

för att skapa trygghet, om den anställde saknar trygghet blir det svårt att kunna hävda sig och 

på så vis skulle personen och dess beslut bli ”överkörda”. Detta skapar problem för individen 

som inte känner sig tillräcklig i arbetet och samtidigt ger det en negativ effekt på 

verksamheten då personen inte kan utföra ett tillfredsställande arbete. Likt de som 

intervjupersonerna tar upp så menar även Granberg (2011) att avsaknaden av trygghet kan 

leda till att de anställda mår dåligt, blir stressad och att de kan leda till utbrändhet.  

 

 

 



 
 

35 
 

Förväntningarnas betydelse 

De två citaten nedan visar att förväntningarna på introduktionen var att lära sig så mycket som 

möjligt och att organisationen kan ge den nödvändiga informationen som behövs för att den 

nyanställde ska kunna utföra sitt arbete på ett bra och produktivt sätt. ”Att man ska bli så 

smart som möjligt i den verksamhet man ska hålla på” och citatet nedan är ännu ett som visar 

på intervjupersonens förväntningar på introduktionen ”Att man ska få den rätta informationen 

för att lösa sina uppgifter”. 

Det är viktigt att kunna infria de förväntningar på introduktionen som intervjupersonerna 

nämner ovan. En anställd stannar inom organisationen så länge den får utmaningar som 

överensstämmer med dennes förväntningar (Ahlström, 2002). Utifrån Ahlströms sätt att 

resonera så får förväntningarna hos intervjupersonerna en stor betydelse för deras 

motivationsnivå och arbetsglädje. Det som nämndes under temat Introduktionens struktur och 

upplägg i början av resultatdelen var att intervjupersonerna upplevde att viss information föll 

bort antingen på grund av att introduktionen saknade en tydlig plan eller att personen tidigare 

arbetat inom organisationen och därför ansågs kunna saker och ting redan. 

Intervjupersonernas förväntningar var att ”få den rätta informationen” de behövde för att 

kunna göra ett bra arbete. Intervjupersonerna ansåg att en brist i introduktionen var att viktig 

information föll bort under introduktionsprocessen. Detta talar för att intervjupersonernas 

förväntningar delvis inte uppfylls något som kan resultera i att personen lämnar 

organisationen (a.a.).  

Utöver aspekten att få de anställda att stanna i organisationen som diskuterats ovan så skriver 

Hagemann (1990)  att information även skapar trygghet för den anställde. I och med att en 

förväntning på introduktionen är att få den rätta informationen som citatet ovan visar på, så 

belyser detta vikten av att leva upp till förväntningarna om att kunna förmedla den 

information som behövs och att detta samtidigt skapar trygghet i arbetet.  
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Ett annat mönster som framkom när det gällde förväntningar var att de anställda hade en bild 

av att det skulle bli mycket nytt ”att ta in”. De kände sig ”pirriga” och spända på allt det nya 

och det fanns förväntning och föreställningar om att den första tiden skulle bli ”tuff”. En tid 

som enligt intervjupersonerna skulle innebära mycket nytt att lära sig om både processerna 

och om organisationen. 

Nu måste jag lära mig en massa om processerna och om hur Rönnskär fungerar, men sen hur 

det skulle läggas upp och jag förstod ju sen att de kommer bli körigt, från början innan man lärt 

sig allting. 

Eftersom en viktig motivationsfaktor är att utvecklas och att ställas inför utmaningar (Bolman 

& Deal, 1997) så blir intervjupersonernas förväntningar i sig motiverande. Intervjupersonerna 

beskriver att de kände sig ”pirriga” och att det skulle bli mycket nytt att lära sig. Detta 

signalerar att de uppfattar sin introduktion som utmanande vilket är en stark motivationsfaktor 

enligt Hertzberg (1966, i Kaufmann & Kaufmann, 2010.) 

Det framgick inget tydligt mönster i intervjuerna när det gäller det som kändes extra 

motiverande med introduktionen. Det var inget som upplevdes som mer motiverande utan 

nivån upplevdes var ”hög” över lag ansåg intervjupersonerna.  

Allting har varit motiverande om man säger så, inget wow inget usch, utan en jämn och hög 

nivå. 

Intervjupersonen beskriver introduktionen som jämn, vilket är något som Axelsson-Lennéer 

& Thylefors (2005) menar är viktigt att sträva efter då det är betydelsefullt att skapa en balans 

i introduktionen så att den inte upplevs för svår eller att den blir understimulerande. Om 

introduktionen läggs på en för svår nivå så kan det leda till att engagemanget hos den 

anställde sviker och att insatsviljan avtar (Hagemann, 1990). Utmaningen måste likt citatet 

ovan vara realistisk ur individens perspektiv, organisationen måste ta reda på vad som är 

rimliga krav att ställa på den nyanställde (Jacobsen & Thorsvik, 2008).   

De intervjuade påpekade att det som ansågs som extra motiverande kunde vara personligt och 

berodde mycket på vad personerna själva ”brinner för”. Detta är något som behöver tas i 

beaktande då motivation kommer inifrån och gör arbetet lustbetonat (Hagemann, 1990). Olika 

exempel på de områden som sågs som extra motiverande inslag i introduktionen och som kom 

upp under intervjun var de juridiska delarna samt metallurgin. 
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Det som även kom fram i intervjuerna var att förväntningarna från arbetsgivarens sida 

upplevdes som otydliga och ”underförstådda” eller att de inte alls diskuterats under 

introduktionsprocessen. Det skulle ha funnits tydligare och mer konkreta samtal kring dessa 

bitar menar intervjupersonerna eftersom de då skulle ha kunna arbetat mer målinriktat mot det 

som förväntades av dem. 

Man skulle kunna haft mer konkreta samtal tidigare med dem om förväntningarna från min 

avdelning. 

I introduktionen menar Lindmark & Önnevik (2010) att arbetsuppgifter, befogenheter och 

ansvar ska lyftas och tydliggöras. Granberg (2011) menar att den nyanställde har en hel del 

tankar kring att identifiera sitt handlingsutrymme och att försöka förstå de gränserna som 

finns för dennes arbetsuppgifter. Intervjupersonerna säger att de saknar tydliga riktlinjer för 

vad deras handlingsutrymme omfattar. Intervjupersonerna menar att det tar tid innan de har 

tolkat och identifierat sina arbetsuppgifter. Att komma till denna insikt är ett måste för att 

fungera i arbetet, dock innebär det att de anställda även måste ges möjligheten att tolka och 

förstå sitt handlingsutrymme (a.a.). Citatet ovan visar att intervjupersonen efterfråga mer 

konkreta samtal kring förväntningarna vilket tyder på att möjligheterna till att identifiera deras 

handlingsutrymme upplevs som begränsat då samtal kring handlingsutrymmet och 

förväntningarna saknas. Om inte denna möjlighet finns menar Granberg att resultatet av detta 

kan bli att det tar längre tid innan den anställde kan börja ”leverera” i sitt arbete, då fokus 

ligger på fel arbetsuppgifter eller på att identifiera sitt handlingsutrymme. Ytterligare risker är 

att det objektiva och subjektiva handlingsutrymmet inte sammanfaller. Det vill säga att de 

anställdas tolkning av vad som är dennes ansvar och hur verkligheten ser ut inte går hand i 

hand.   

Som diskuterats ovan så upplever intervjupersonerna att gränserna för deras tjänst är 

svårdefinierade. ”Folk vill veta de här är dina arbetsuppgifter och dina verktyg”. Ytterligare 

en problematik som framkommer under intervjuerna är att arbetsuppgifternas gränser och 

förväntningar ser olika ut beroende på vem som har förväntningarna. Detta upplever 

intervjupersonerna förvirrade då de får olika signaler säger de.  

 

 



 
 

38 
 

”Min chef har ju en viss mängd förväntningar vad gäller ansvar och hur jag sköter mitt jobb, 

sen har jag ganska annorlunda förväntningar från min grupp. Personalen förväntar sig att man 

skall vara ute i verksamheten, man ska sköta alla tekniska och praktiska frågor, serva dem med 

material. Min chef tycker väl att det skall vara ganska mycket skrivbordsjobb och personal 

menar att man skall jobba mycket med personalfrågor och inte så mycket med det rent 

praktiska” 

Citatet visar på att chefens förväntningar kan se ut på ett sätt medan gruppens förväntningar 

ser annorlunda ut och personalavdelningens förväntningar ser ut på ett tredje sätt. De otydliga 

förväntningarna som intervjupersonerna upplever kan enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) 

resulterar i att de går miste om den motiverande effekt som förväntningarna kan ha på de 

anställda eftersom de då saknar riktning i deras arbete. Granberg (2011) menar att 

förväntningarna ska tydliggöras tidigt under introduktionsprocessen och är ett måste för att de 

anställda ska fungera sin yrkesroll. Behovet av tydliga förväntningar menar 

intervjupersonerna är stort, då förväntningarna inte är enhetliga skapas förvirring som enligt 

intervjupersonerna även kan skapa irritation hos kollegor som anser att de inte utför de 

arbetsuppgifter som de anser ligger på deras ansvar.  

Revstedt (2007) menar att meningsfullhet är viktigt för en persons motivation och för att den 

ska kunna jobba målinriktat och aktivt. Utifrån detta blir det viktigt att tydliggöra 

intervjupersonernas förväntningar. Förväntningarna är något som intervjupersonerna upplever 

saknas i introduktionen och upplevde dem som ”underförstådda” från organisationens sida. 

När förväntningarna så som intervjupersonerna beskriver det inte kommuniceras blir risken att 

de anställda inte kan arbeta mot det som förväntas av dem och då blir arbetet inte motiverande 

eller meningsfullt (Revstedt, 2007).  

Citatet nedan visar på att även förväntningarna från den nyanställdes sida på chefen är viktiga 

att ta upp. 

Jag förväntar mig det här av dig, då vet jag ju det, lika gärna som jag vänder mig till min chef 

och säger jamen bra det här förväntar jag mig av dig som min chef, ge och ta. 

Introduktionen fungerar många gånger som en envägskommunikation, dock bör den likt 

citatet ovan efterfrågar, präglas av ett ömsesidigt utbyte för att den ska nå bästa resultat 

(Axelson-Lennéer, Thylefors 2005). Därför bör förväntningarna från både den nyanställdes 

och chefen sida bli tydligare och ges plats att diskuteras säger intervjupersonerna. Detta bidrar 

till att ”ge något form av svar på vilken väg man skall gå” säger en intervjuperson. 
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Citatet nedan visar på hur förväntningarna inledningsvis såg ut och att de senare inte 

överensstämde med verkligheten.  

Under introduktionen fick jag nog ändå känslan av att jag skulle känna att jag hade mer tid, 

kunna jobba mer djupgående med saker. Nu blir det ganska mycket brandkårsutryckningar. 

Citatet ovan är enligt det Ahlström (2002) presenterar en situation som påverkar den 

anställdes motivation negativt. Detta på grund av att de förväntningar som personen skapat sig 

i ett inledande skede visade sig vara missvisande, något som Ahlström menar är 

motivationssänkande och i längden kan bidra till att personen slutar. Intervjupersonen säger 

att den hade en förväntning på att kunna arbeta mer djupgående, men att det istället fått bli 

akuta fall som måste lösas. Det är även detta något som Revstedt (2007) menar bidrar till att 

minska de anställdas motivation då de inte kan arbeta på ett meningsfullt och målinriktat sätt. 

Trots att övervägande åsikterna var att förväntningarna på intervjupersonerna var otydliga så 

fanns exempel på situationer där de upplevdes som tydliga. Citatet nedan visar på att ansvaret 

som den som nyanställd skulle få var mycket tydligt presenterat för denne. Där framgick det 

hur ansvaret, befogenheter och förväntningarna kring arbetet olika delar såg ut något som 

Linmark & Önnevik (2010) även menar ska vara en del av innehållet i introduktionen.  

..får till exempel veta att jag har ansvar för si och så mycket pengar, ansvar för fakturorna blir 

betalda i fakturasystem. Hur det ser ut med arbetsmiljöansvaret, vad ska jag göra, vad måste 

jag hålla för rutiner, minst för att hålla mig på den gröna sidan. 

Det objektiva handlingsutrymmet som Granberg (2011) skriver om är det som omgivningen 

ser, exempel på detta kan vara befattningsbeskrivningen eller chefens anvisningar. Det som 

intervjupersonen beskriver i citatet ovan är de objektiva handlingsutrymme som dennes chef i 

detta exempel tydligt förklarat för denne genom att ge denne en ram att förhålla sig till. Detta 

var intervjupersonen mycket nöjd med då detta ”skapar en gräns för vad man själv ställer för 

krav också”. Genom det tydliga förmedlandet av arbetsuppgifterna så kan den anställde arbeta 

mer målinriktat och på så sätt nå högre motivation (Revstedt, 2007).  
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Som tidigare nämnts ska organisationen underlätta för den nyanställde genom att i 

introduktionsprocessen lyfta frågor angående handlingsutrymme för att på så sätt hjälpa 

personen att identifiera dessa då detta tar mycket tid och energi från den nyanställde 

(Granberg, 2011). Genom att underlätta denna process så kan den anställde snabbare komma 

in i sitt arbete.  
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Diskussion 

Inledningsvis presenteras en metoddiskussion där jag belyser de faktorer som kan ha påverkat 

studien. Vidare resonerar jag kring studiens etiska överväganden och trovärdighet. Under 

avsnittet förs även en diskussion kring de slutsatser som jag gjort och avslutningsvis 

presenterar jag ett förslag till fortsatt forskning och avsnittet avslutas med ett avslutande ord. 

Metoddiskussion 

Att använda intervjuer som datainsamlingsmetod i denna studie tycker jag var ett bra val. 

Fördelen med denna metod var att jag hade möjlighet att nå djupare och metoden gav mig 

även möjligheten att följa upp deras svar med följdfrågor, detta resulterade i mer detaljerade 

svar. Om en enkätundersökning hade gjorts så hade jag inte kunnat få samma innehållsrika 

resultat. Jag gjorde en pilotstudie på min intervjuguide, något som resulterade i små 

förändringar av guiden, detta på grund av att några av frågorna var otydliga. Jag tog även bort 

några av följdfrågorna eftersom dessa inte var relevanta mot syftet. Eftersom jag hade testat 

min intervjuguide genom min pilotintervju så hade jag möjlighet att utveckla den och jag var 

mycket nöjd med hur den fungerade. Jag kunde även känna mig trygg med att de 45 

minuterna var tillräckligt med tid för att gå igenom samtliga frågor. Trots att intervjuguiden 

vid första anblick kan kännas omfattande så upplever jag att avvägning med antal frågor och 

följdfrågor lyckats bra. Jag upplevde att intervjupersonerna kunde hålla sig engagerade och 

fokuserade under hela intervjun samt att de var avslappnade och villiga att dela med sig av 

sina erfarenheter och synpunkter. Intervjuerna genomfördes i en neutral miljö där risk för att 

bli avbruten var liten, detta kan även ha varit en bidragande effekt till varför 

intervjupersonerna upplevdes som avslappnade. 

Det totala antalet intervjuer vart sju stycken eftersom jag hade ett bortfall på en person. Sju 

intervjuer ansåg jag var ett lämpligt antal då jag fick ihop ett brett och omfattande material 

inför analysen. Urvalet jag hade gjort var utifrån vart i organisationen de intervjuade arbetade, 

om de var arbetsledare eller avdelningschef, deras tid i yrket, samt om de kom från annan 

tjänst inom Rönnskärsverken eller om de externrekryterats. Bredden av urvalet gjordes för att 

komma åt de olika upplevelserna av introduktionen utifrån dessa faktorer. Dock så skulle 

resultatet kunna blivit tydligare och mer riktat om fokus hade legat på exempelvis externt 

rekryterade eller om studien baserats på vilken typ av tjänst intervjupersonerna har, det vill 

säga om de var arbetsledare eller avdelningschefer.  
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Introduktionsprocessen kan vara svår att definiera då det finns olika teorier om när processen 

startar. Om jag vid intervjutillfället hade lyft denna definitionsfråga med intervjupersonen så 

hade jag på så sätt kunnat försäkrat mig om att vår syn överensstämde. Jag hade även kunnat 

se att de enskilda intervjupersonernas upplevelse om vad som anses tillhöra 

introduktionsprocessen gick hand i hand med varandras. 

Etik och trovärdighet 

Jag har i studien arbetat utifrån de fyra huvudkraven inom forskningsetiska principer, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

I studien har jag varit mycket noggrann med att inte nämna intervjupersonernas kön, 

avdelningstillhörighet eller ange någon annan typ av information som kan resultera i att 

intervjupersonernas anonymitet riskeras. Jag tror att jag på detta sätt lyckas hålla samtliga 

intervjupersoner anonyma. De inspelade intervjuerna har jag hanterat och förvarat på ett 

säkert sätt och det har endast varit jag som haft tillgång åt dem.  

På det sätt som studien genomförts så anser jag att den mäter det den avser mäta, vilket är 

intervjupersonernas upplevelse av deras introduktion samt hur introduktionen går att koppla 

till motivation och trygghet i deras yrkesroll. Jag har under studien arbetat utifrån tre 

frågeställningar: Hur upplever arbetsledarna och avdelningscheferna sin introduktion? Har 

introduktionen betydelse för att skapa motivation i arbetet? Upplever de att introduktionen 

bidrar till att skapa en trygghet i deras yrkesroll? Dessa tre frågeställningar har genom studien 

besvarats. Trovärdigheten anser jag är stor då jag använt mig av samma intervjufrågor i 

samtliga intervjuer och jag har även haft följdfrågorna nedskrivna för att på så sätt undvika att 

jag skulle ställa ledande frågor eller olika följdfrågor vid de olika intervjuerna.  

Slutdiskussion 

Utifrån resultatet av studien så gick det att se att introduktionens syfte enligt 

intervjupersonerna var att ge en mjukstart för den nyanställde och att introduktionen skulle ge 

den information som krävdes för att de skulle kunna utföra ett bra arbete. Introduktionens 

syfte var även att ge dem en positiv bild av organisationen och bidra till att skapa ett 

kontaktnät. Syftet med introduktionen ur organisationens synvinkel var enligt 

intervjupersonerna att säkerhetsställa att all information om säkerhetsrutiner nådde ut till de 

anställda och att de även fått detta på papper.  
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Jag uppmärksammade att det fanns en stor bredd av introduktionernas upplägg då 

intervjupersonerna menade på att planeringen såg annorlunda ut beroende på om personen 

rekryterats internt eller externt, om de arbetade som arbetsledare eller avdelningschef, när 

personen fick sin introduktion samt vem som var ansvarig för introduktionen och hur 

personens egna önskemål sett ut. De risker jag ser med att introduktionsprocessen ser så 

annorlunda ut beroende på vem som introduceras är att detta skulle kunna resultera i att sänka 

motivationen hos de anställda som upplevs få en sämre introduktion.  

Detta för att en irritation och kanske delvis avund kan uppstå då en annan anställd upplevs få 

en påkostad introduktionsprocess där personen får både mer tid och mer stöd och hjälp från 

chef och kollegor. Lösningen på detta menar jag är att standardisera processen utifrån de goda 

exemplen och sedan utgå ifrån denna i alla introduktionssituationer. Dock förstår jag 

problematiken i att interna rekryteringar ofta görs och att delar av den planerade 

introduktionsprocessen då kan upplevas som överflödig. Då menar jag att det är viktigt att den 

internrekryterade får vara med och ha synpunkter på vilka delar som eventuellt går att ta bort 

eller reduceras ned. Genom att involvera den anställde så blir det är det även dennes val och 

inte bara organisationens eller chefens. På detta sätt tror jag att risken att motivationen avtar 

minskas eftersom den anställde själv fått vara delaktig i besluten. Det gäller att försöka 

hantera det ”automatiska antagandet” om att en internrekryterad kan delar av verksamheten 

och därför inte behöver informeras om dem.  

Studien visade att de anställda var nöjda med sin introduktion men att de fanns 

förbättringsområden inom den. I första hand var det synpunkter angående introduktionens 

planering som togs upp. De intervjuade menade på att introduktionen behövde ha en tydligare 

plan som även innefattade en tydligare tidsplan. Detta för att få en överblick av de olika 

momenten som ska ingå. Utöver detta förändringsförslag så framkom ett förslag på att införa 

en förberedande utbildning i introduktionsprocessen i form av ett baspaket. Baspaketet skulle 

läggas som en utbildning under förslagsvis en vecka där den nyanställde fick gå igenom 

säkerhetsutbildningar och de olika system som de senare ska komma att arbete i. Detta tror 

jag skulle kunna hjälpa den nyanställde att dela upp introduktionen på ett bra sätt. I regel så 

innebär introduktionsprocesser väldigt mycket information intryck och möten med människor. 

Genom att skapa detta baspaket skulle den nyanställde få möjlighet at under en vecka kunna 

fokusera på de system som den ska komma att arbeta i senare, samt gå de 

säkerhetsutbildningar som intervjupersonerna menar på bör ingå i baspaketet. När detta blir en 



 
 

44 
 

separat del tror jag att fokus och energi lättare går att lägga på de som de ska lära. Istället för 

att personen samtidigt ska möta nya människor och bli matat med alla intryck, detta blir då ett 

senare steg i processen. 

 Resultatet visade på vikten av feedback på sina handlingar för att kunna förhålla sig till olika 

situationer och utvecklas vidare. Intervjupersonerna menade att det var viktigt att 

förväntningar lyfts och diskuteras för att kunna arbeta i den riktning som det förväntades av 

personen.  

Intervjupersonerna såg inte ett tydligt mönster i kopplingen mellan motivation och 

introduktion samt trygghet och introduktion. Dock växte denna koppling fram under 

intervjuerna och deras svar har gått att koppla till att ett samband mellan motivation 

respektive trygghet och introduktionen finns. Detta gick främst att se genom att viktiga delar 

av introduktionen ansågs vara stödet av sin mentor, vilket intervjupersonerna menade bidrog 

till att de snabbare kom in i arbetet och kände sig tryggare. Även uppföljningsprocessen där 

intervjupersonerna menade att de var viktigt att känna att chefen var intresserad och frågade 

hur det gick i arbetet bidrog till ökad motivation och trygghet.  

En anledning till att intervjupersonerna inte tydligt ser kopplingen mellan deras motivation 

respektive trygghet kopplat till introduktionen menar jag kan bottna i den otydliga struktur 

som introduktionen upplevs ha. Genom att en tydlig plan skapas så finns möjligheterna att 

utöver att få ett grepp om de olika momenten som ska ingå även kunna lyfta syftena med dem. 

Först då syftena synliggörs då kan organisationen nå de mål som de avser nå med 

introduktionen. Utan detta menar jag att introduktionen ur den nyanställdes synvinkel kan 

upplevas som att ”gå i blindo”. Detta är även viktigt för att försäkra sig om att organisationen 

och den anställdes upplevda syfte är det samma för att båda ska sträva åt samma håll. 

Jag tror att en bra introduktion skapar en ”god cirkel” inte bara för individen utan för hela 

organisationen. Låt oss säga att en nyrekryterad avdelningschef får en mycket bra 

introduktion och denne ser hur de olika delarna av introduktionen sitter ihop. Personen får bra 

stöd från sina kollegor och personen upplever att processen skapar trygghet och motivation 

inför det kommande arbetet. När denna person i sin tur ska ansvara för introduktionen för 

nyanställda så tror jag att den personen vill kunna ge samma goda introduktion som den fick. 

Jag tänker att sin egen introduktion kan bidra till att ”lägga ribban” för de introduktioner som 

man själv ska planera genomföra längre fram. 
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Jag tror att på grund av att organisationen i sig är välvillig, ger möjligheter till utveckling och 

uppmanar till detta så skapas en positiv inställning som även gör de anställda mer 

”förlåtande” inför de brister som finns, i detta fall i introduktionsprocessen. Organisationen 

vill själklart jobba för de bästa men kanske inte alla gånger kan säkra upp kvalitén i de olika 

momenten introduktionsprocessen. Genom att skapa en tydlig plan dels genom att ta tillvara 

på de goda exempel som finns i organisationen som även beskrevs under resultatdelen. 

Samtidigt som syftet med de olika momenten synliggörs och utvärderas. Trots att feedback 

och utvärdering finns fast i en mer spontan form så tror jag att detta bör bli en del av varje 

moment i introduktionen. 

Avslutningsvis kan jag sammanfatta diskussionen i fyra områden som jag tror är viktiga att 

det är viktigt för Rönnskärsverken att arbeta med. Tydlig struktur utifrån goda exempel av 

introduktioner, tydliggöra syftena med introduktionen för att kunna uppnå dessa, arbeta med 

att inte ta förgivet att internrekryterade redan kan den informationen som de förväntas få, samt 

införa uppföljningsarbete som en kontinuerlig del av introduktionsprocessen. Detta skapar en 

struktur som jag menar kan vara en trygghet i det inledande skedet och kan ge den nyanställde 

en övergripande bild av sin situation, de förväntningar som finns och på så sätt kunna skapa 

sig den trygghet och motivation som gynnar individen och organisationen.  

Förslag till fortsatt forskning 

Det jag uppmärksammade under studien vara att då det förs en diskussion kring 

introduktionen/infasningsperioden så ska det givetvis även föras en diskussion kring den 

utfasningsperiod som personen som slutar på sin tjänst genomgår. Det skulle vara intressant 

att undersöka hur Rönnskärsverken skulle kunna planera och strukturera utfasningen för de 

som ska gå i pension eller ersättas av annan anledning. Vart finns kunskapen? Sparad i filer på 

datorn eller sitter kunskaperna i huvudet på den personen som skall lämna organisationen? 

Hur ska den tysta kunskapen kunna överföras?  Hur ska man göra utfasningen på ett bra sätt 

så att det blir ett naturligt avslut och nedtrappning för den som haft tjänsten? Jag skulle vilja 

se att en diskussion fördes kring vilka förväntningar som den nye har på den tidigare 

anställde, och hur skall den personen på ett bra sätt kunna börja lägga över ansvar och 

arbetsuppgifter på den nyanställde. Detta kräver planering då det är mycket nytt att lära sig 

samt att denna process kan ses över och förbättras. Jag tror att det är viktigt att den personen 

som ska lämna sin tjänst byter fokus från att ”göra sitt arbete” till ”att lära ut det”.  
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Det finns stora skillnader i detta och jag skulle vilja att fokus riktas mot den avgående 

personen och dennes situation då denna process ställer höga krav på denne. Dessa frågor tror 

jag skulle det vara intressant och nyttigt för organisationen att titta vidare på. 

Avslutande ord 

Det har varit mycket lärorikt och spännande att studera introduktionen på Rönnskärsverken. 

Det har varit kul att se att intervjupersonerna varit så engagerade och haft så många egna idéer 

kring förbättringar på området samt att den generella upplevelsen av introduktionen varit 

mycket positiv.  

Boliden och Rönnskärs verksamhet är mycket specifik men de generella bitarna kring 

introduktionen kan absolut översättas och användas inom andra branscher. Jag hoppas 

verkligen att denna studie kommer kunna vara en grund i framtidens planering av 

introduktionsprogram på Rönnskärsverken. 
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Bilaga 1. Introduktionschecklista  

     
Namn:_______________________ Befattning: ___________________ 

 
Närmaste chef:_________________ Handledare/fadder: ____________ 

 
Anställning börjar: ______________ 

    

     Före anställning Ansvar Vem? Datum Sign  

Fyll i blankett om personuppgifter Personalavdelningen       

Informera avdelningen Närmaste chef       

Utse fadder/handledare/mentor   "       

Ev telefon, arbetsplats, dator   " 
 

    

Fyll i blankett om läkarutlåtande och skicka till  Kontakta 
 

    
företagshälsovården inför hälsoundersökningen Personalavdelningen       

          

Allmän Introduktion Ansvar Vem? Datum Sign  

Administrativa rutiner - anställningsavtal, löner, 
arbetstider, tidrapporter, semester, annan 
ledighet, sjukfrånvaro, försäkringar, 
företagshälsovård, hälsoundersökning, mm Personalavdelningen       

Passerkort, information om grindar och 
låssystem, parkeringsplatser Personalavdelningen       

Övrigt: t ex förslagsverksamhet, Fritidsklubben, 
alkohol/drogpolicy, friskvård, hälsa och fritid Personalavdelningen       

Företaget - ägare, målsättning, grundläggande 

värderingar, uppförandekod, New Boliden Way, 
organisation, kommunikationspolicy, 
likabehandling Avdelningschef       

Hälsa Miljö Säkerhet Energi- vem vänder man 
sig till, HMSE policy, brandsäkerhet, 
verksamhetsledningssystemets olika delar, 
avvikelserapporteringssystem Avdelningschef       

Utbildningskrav - vissa arbeten får ej utföras 
utan att ha genomgått speciell utbildning, t ex 
truckkörning, heta arbeten, sprängning, hantering 
av speciellt farliga ämnen. Jämför mot aktuell 
utbildningsmatris Avdelningschef       

IT säkerhet– Instruktioner och riktlinjer IT,         
E-postanvändning, Datoranvändning, 
Internetanvändning, Agda Avdelningschef       

Information – Anslagstavlor, intranätet, 
personaltidning, veckorapporter, APT Avdelningschef       



 
 

 
 

Lokaler - rundvandring, nödutrymning, 
brandredskap, omklädningsrum, gasskyddsrum Avdelningschef       

Arbetskamrater, närmaste chef - speciella 
rutiner på avd (arbetstider, lunch, klädsel mm) Avdelningschef       

Facklig information - kontaktpersoner för fack, 
skyddsombud m m. Avdelningschef       

Risker i arbetet - ex belastningsskador vid 
momentana arbeten, risker vid hantering av 
kemiska produkter, damm, hörselskador, risker 
för strålning, olycksfallsrisker etc.  Avdelningschef       

Personlig skyddsutrustning - när används den, 
var finns den, hur sköts den etc. Första 
hjälpenutrustning, samaritverksamhet, 
larmnummer 3030, avdelningsbundna 
skyddsföreskrifter Avdelningschef       

Utbildningsplanering, utvecklingssamtal Avdelningschef       

     

 
        

Specifik befattningsintroduktion Avdelningschef       

Se exempel nedan. Anpassas utifrån respektive 
befattning.         

Delegeringsbrev, Maximo, kontoplan, inköp o 
beställningsrutiner, attesträtt         

          

Rättigheter och behörigheter i 
verksamhetssystemet         

          

Minderåriga och ensamarbeten         

 Introduktion om strålningsrisker         

Introduktion om Pb-arbete         

 
        

Avdelningsbundna skyddsföreskrifter         

Lokal tillståndsgivning tex truck, lyftanordningar         

Lokala rutiner         

Övrigt         

     
Underskrift: 

    

     
____________________ __________________ 

  
Medarbetare Avdelningschef 

   



 
 

 
 

Bilaga 2. E-post till intervjupersonerna 

 

Hej! 

Jag heter Sofie Strömberg och studerar på Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet. 

Jag har precis börjat skriva mitt examensarbete här på personalavdelningen på 

Rönnskärsverken och kommer vara här fram till juni. Jag kommer att studera hur arbetsledare 

och avdelningschefer upplever sin introduktion. Studien kommer ske genom ett antal 

intervjuer med arbetsledare och avdelningschefer och Du är en av de personer som jag gärna 

vill få intervjua. 

Studien kommer vara en hjälp för att i framtiden kunna planera och genomföra kvalitetsfulla 

introduktioner. 

Intervjuerna beräknas ta ca 45 minuter och jag planerar att genomföra intervjuerna under 

vecka 16 och 17.  

Dagarna som är avsatt för intervjuer ser du nedan. Meddela mig så snabbt som möjligt två 

förslag på tider som skulle passa dig så återkommer jag med den tid det blir och plats. 

Förstår att schemat kan vara fulltecknat men hoppas att du kan hitta en tid som passar. 

  

Måndag 16/4 Tisdag 17/4 Onsdag 18/4 Måndag 23/4 Tisdag 24/4 

     08:00-08:45 08:00-08:45 08:00-08:45 08:00-08:45 08:00-08:45 

09:30-10:15 09:30-10:15 09:30-10:15 09:30-10:15 13:00-13:45 

13.00-13:45 13:00-13:45 13:00-13:45 13:00-13:45 

   

Kontakta mig antingen via mail eller numret nedan om det skulle uppstå någon fråga. 

  

Sofie Strömberg  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 3. Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat som arbetsledare/avdelningschef på Rönnskärsverken?  

Hade du en annan tjänst inom organisationen innan du började som 

arbetsledare/avdelningschef eller kom du utifrån? 

Hur anpassades introduktionen utifrån detta?  

Fick du information om hur upplägget av din introduktion skulle se ut? Om ja- 

När fick du informationen? 

Hur såg informationen ut? 

På vilket sätt var introduktionen anpassad till din tjänst?  

Var organisationen förberedd på att ta emot dig? Om ja- 

Beskriv på vilket sätt organisationen var förberedd. 

På vilket sätt var introduktionen viktig för dig?  

Fanns det områden som du tyckte var mer värdefulla än andra? 

Finns det något i introduktionen som du saknade och skulle vilja lägga till? 

Ta bort?  

Förbättra? 

Hur skulle detta kunna införas/förbättras och hur kommer det dig att det är 

viktigt att ha med? 

Vad skulle du vilja ändra på i upplägget av introduktionen? 

Vilka förslag på alternativa sätt att genomföra de olika delarna av 

introduktionen har du? 

 

 

 



 
 

 
 

Vad anser du är det huvudsakliga syftet med introduktionen?  

För dig som individ och för organisationen? 

Fyllde introduktionen dessa syften anser du? 

Har du haft någon uppföljning av din introduktion? Om nej-  

Skulle du vilja ha en uppföljning och vad skulle du ha för förväntningar på den? 

Om ja- 

Hur har den sätt ut? Vad gav den dig? 

Introduktion och motivation 

Vilka förväntningar hade du på introduktionen innan den började? 

Var det någon/några delar av introduktionen som du upplevde som extra motiverande? Om ja- 

Vilka delar? 

Varför just delarna? 

Fanns det några fastställda uppgifter eller tester som du som nyanställd skulle klara av under 

introduktionen? Om ja- 

Vilka? 

Hur påverkar det din motivation? 

Hur tror du det skulle ha påverkat din motivation? 

Känner du att det finns möjlighet att utvecklas efter genomförd introduktion? Om ja- 

På vilket sätt känner du att du har möjlighet att utvecklas? 

På vilket sätt kan detta skapar motivation hos dig? 

 

 

 



 
 

 
 

Ser du någon koppling mellan hur motiverad du är idag och den introduktion du fick då du 

började? 

Hur skulle introduktionen kunna bli mer motiverande? 

Skulle en uppföljning av introduktionen kunna göra att du bibehöll 

motivationen/blir mer motiverad? 

Introduktion och trygghet  

Kände du dig trygg i din roll som arbetsledare/avdelningschef efter genomgången 

introduktion? Om inte- 

Vad saknade du? 

Känner du dig trygg i din roll som arbetsledare/avdelningschef i dagsläget? Om inte- 

Fanns det något som hade kunnat göras annorlunda under introduktionen för 

att få dig att känna dig tryggare? 

Vad finns det för problem i att inte känna sig trygg? 

På vilka sätt bidrog introduktionen till att klargöra vad som förväntades av dig? 

När blev förväntningarna tydliga för dig? 

Hur förmedlades förväntningarna till dig? 

Vilken roll spelar förväntningarna? 

Har du kunnat utföra ditt arbete på ett bra sätt efter introduktionen? Om inte- 

Vilka delar upplever du att det finns brister i? 

 

Avslutningsvis 

Finns det något som jag inte frågat i kring som du skulle vilja tillägga? 

Är det något svar du känner att du vill ändra på? 

Om jag kommer på någon följdfråga eller behöver få ett förtydligande i någon fråga går det då 

bra att jag kontaktar dig igen? 


