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Sammanfattning 

Denna studie har som syfte  att  beskriva, tolka och förstå ungdomsjobbarnas upplevelser  av  sin 

introduktion som  nyanställd inom särskilt boende. Frågeställningar i studien är  ”Hur beskriver 

ungdomsjobbarna den formella introduktionen?” samt ”Beskriver ungdomsjobbarna någon form 

av informell introduktion och i så fall hur beskriver de den?”. Metoden är kvalitativ och 

datainsamlingen har skett med hjälp av intervjuer. I studien deltog 6 ungdomsjobbare som 

anställdes inom särskilt boende året 2012 i Umeå kommuns projekt ”ungdomsjobbare”. 

Resultaten i denna studie visar att ungdomsjobbarna efterlyser förbättringar inom bemötandet 

från ordinarie personal och enhetschef, strukturering kring introduktionens uppbyggnad, 

information och tydlighet kring vilka arbetsuppgifter som är aktuella. Det som verksamheterna 

genomfört som en bra formell introduktion enligt denna studie är bland annat schema, 

sjukanmälan, ledighetsansökan, städ, tvätt, regler samt rutiner. I litteraturen menas att vid en väl 

genomförd introduktion gynnar det organisationen, ordinarie personal och den nyanställde. Detta 

genom att den nyanställde trivs bättre, upplever engagemang, trygghet, god arbetsförmåga, är 

mindre utsatt för olycksfall och belastningsskador.   
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1 Inledning 
Att börja ett nytt arbete kan många gånger vara svårt för den nyanställde. Samtidigt är det 

angeläget för arbetsgivaren att så fort som möjligt få den nyanställde att förstå och kunna utföra 

sitt arbete. En bra och effektiv introduktion är således mycket angelägen för båda parter och 

något som ofta är eftersatt. Den första tiden där de nyanställda socialiseras in i en organisation 

har stor betydelse för de enskilda individernas framtida prestationer i organisationen och det i sin 

tur påverkar även arbetsgruppens samt organisationens totala resultat  (Louis, Posner & Powell, 

1983). Introduktion är den första perioden för den nyanställda på den nya arbetsplatsen, 

tidsrymden för introduktionen kan variera mellan någon dag till några månader, beroende på 

arbetets karaktär och art samt individuella faktorer hos den nyanställde (Stenson & Ström, 1985). 

Det handlar om att lära sig tillvägagångssättet på den nya arbetsplatsen för de nyanställda. Det 

ligger i organisationers intresse att uppnå bästa möjliga introduktion då det finns en möjlighet att 

spara pengar genom att få mer effektiva introduktioner som gör inskolningstiden kortare för de 

nyanställda (Louis, Posner & Powell, 1983). Situationer där socialarbetaren har ansvaret hur en 

introduktion ska gestalta sig är exempelvis som enhetschef, verksamhetschef, arbetsgivare, 

medarbetare eller handledare. Socialarbetaren kan inneha det organisatoriska ansvaret för 

verksamheten, personalansvar, arbetsmiljöansvaret och vara arbetsmiljöverkets representant och 

därmed agera som tillsynsmyndighet gällande arbetsmiljöfrågor. Introduktionens betydelse som 

nyanställd kan därför vara av vikt att förstå som blivande, yrkesverksam eller utbildad socionom 

(SACO, 2014).  

 

Introduktion- formell respektive informell  

Introduktionens utformning kan vara av både formell och informell karaktär eller en 

kombination av dem, båda varianterna är viktiga delar av socialiseringsprocessen vid en 

introduktion. Den formella introduktionen kan ses som den del där organisationen exempelvis 

erbjuder ett introduktionsprogram via en handledare.  Den formella introduktionen är  de delar av 

en introduktion som ska genomföras för att möjliggöra utförandet av arbetssysslorna givet av den 

nyanställde (Klein & Weaver, 2000). Vid en introduktion av formell karaktär är det mål, 

teknologi, struktur, skicklighet, förmåga och finansiella det som styr introduktionen (Lindmark 

& Önnevik, 2004). Exempelvis kan det vara visning av lokaler, genomgång av dataprogram, och 

visa tillvägagångsätt i arbetets utförande. Umeå kommuns checklista vid introduktion kan vara 

tydliggörande hur en formell introduktions olika delar kan gestalta sig (bilaga 3).  Den informella 

introduktionen är oplanerad och inofficiell, en anställd förmedlar värderingar genom 

historieberättande som kan vägleda den nyanställda och ge lösningar som anses acceptabla inom 

organisationen (Bang, 1999). Vid introduktion av informell karaktär är det attityder, värderingar, 

känslor, interaktion samt gruppnormer det som styr introduktionens utformning (Lindmark & 

Önnevik, 2004). Det informella inslaget av en introduktion kan exempelvis belysa hierarkier, 

värderingar eller traditioner (Klein & Weaver, 2000).  

  

Projektet ungdomsjobb 

Ungdomsjobb inom Umeå kommuns verksamheter är en del av projektet ungdomsjobb som 

Balticgruppen startade år 2010 genom att donera 20 miljoner kronor men har de senaste två åren 

finansierats av Umeå kommun själva. För att söka dessa ungdomsjobb måste ungdomen vara 

folkbokförd i Umeå, mellan 18 till 24 år och inskriven som arbetssökande på 

arbetsförmedlingen. 80 miljoner per år har möjliggjort jobb för ca 200 unga arbetssökande under 
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en period av 6-7 månader inom Umeå kommuns verksamheter med avtalsenligt lön. Majoriteten 

av sysselsättnings platserna är inom socialtjänsten som vårdbiträden samt barnskötare.  Men 

skolan är även aktuell som arbetsplats som exempelvis vaktmästare och elevassistent. Projektets 

intention är att  stärka chanserna till etablering för ungdomarna på arbetsmarknaden genom ökad 

erfarenhet, möjlighet att komma in med ”en fot” i en verksamhet för fortsatt arbete efter 

projektets upphörande samt avgöra om yrket är ett framtida karriärval  (Umeå kommun, 2013). 

Projektledaren vid projektet ungdomsjobbare gav den 27 september 2012 en föreläsning för 

enhetscheferna. Där delgavs tanken kring att ungdomsjobbaren ska i så stor möjlighet som det 

går räknas som ordinarie personal och utföra så långt det går de sysslor de ordinarie 

medarbetarna gör. Ungdomsjobbaren bör inte regelbundet räknas i ordinaire bemmaning utan 

ska räknas som en resursperson utöver  den ordinarie bemmaningen. Ungdomsjobbaren får 

ungefär 1 gång i månaden räknas som ordinarie personal enligt projektledaren. Efter genomförd 

anställning är det upp till versamheterna att själva finansiera eventuell anställning av 

ungdomsjobbare som vikarie. Det tenderar vara flera särskilda boenden som väljer att rekrytera 

flertalet sommarvikarier från projektet ungdomsjobbarna, då de individer som varit aktuell på 

just det boendet. Det nämns flera fördelar av enhetscheferna vid föreläsningen som exempel: 

ungdomsjobbaren är redan inskolad, möjligheten att välja de ungdomsjobbare som anses fungera 

väl inom verksamheten är möjlig samt för att minska omsättningen av personal för de boende 

(föreläsning för enhetscheferna inom särskilt boende 27 september 2012).  

 

Ungdomsjobbarna i denna uppsats har varit aktuell för anställning inom särskilt boende. Att 

jobba inom äldreomsorgen ställer stora krav på hur den enskilde förhåller sig till andra 

(Bengtsson, 2003). Undersköterskor och vårdbiträden inom kommunens äldrevård förväntas ta 

ansvar, vara initiativrika, självständiga och att vara handlingskraftiga. Förutom medicinsk 

kompetens även besitta kunskaper som gör att de kan utföra hushålls-, vaktmästar-, ledar- och 

administrativa uppgifter. Majoriteten av undersköterskorna och vårdbiträderna har valt sitt arbete 

för att de trivs. Vårdpersonalen beskriver problem som tidsbrist då personalen upplever låg 

bemmaning i jämförelse med de sysslor som ska utföras, brist på utbildad personal och det leder 

till en känsla av otillräcklighet (Törnquist, 2004). Den offentliga sektorn innehar de högsta 

antalen sjukskrivna vilket kan bero på dålig arbetsmiljö, stress, tunga lyft, obekväma 

arbetsställningar, hot och våld och små möjligheter att påverka sin arbetssituation 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 1999).  

 

Författaren av denna studie var verksam som enhetschef vid den verksamhetsförlagda praktiken 

under hösten år 2012. Intresset för projektet ungdomsjobbare uppstod tack vare denna praktik. 

Praktiken var förlagd på ett särskilt boende inom Umeå kommun. Rekryteringen, introduktionen 

samt chefsrollen för de 7 aktuella ungdomsjobbarna på det boendet var  således en del av den 

tilldelade arbetsuppgiften. Introduktionen var ett spännande område med utmanande krav och 

ibland begränsat tidsutrymme som uppskattades från författarens sida. Flertalet av de 7 

ungdomsjobbarna berättade under praktiken hur viktigt de ansåg att introduktionen var. 

Författaren av denna studie försökte då bemöta individens och gruppens behov för att 

introduktionen skulle tillmötesgå dessa 7 ungdomsjobbares önskemål kring exempelvis 

inlärningsmetodik, handledning av handledare, diksussionstillfällen gällande önskade ämnen, 

enskilda samtal samt uppföljning av introduktionen. Deltagande informanter i denna studie har ej 

varit aktuell för författaren under den verksamhetsförlagda praktiken.  
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1.1 Syfte   
Mot ovanstående bakgrund är syftet med detta arbete  att  beskriva, tolka och förstå hur 

ungdomsjobbaren beskriver  sin introduktion som en inlärningsprocess inom särskilt boende.  

 

1.2 Frågeställningar  
- Hur beskriver ungdomsjobbarna den formella introduktionen? 

- Beskriver ungdomsjobbarna någon form av informell introduktion och i så fall hur 

beskriver de den? 

 

1.3 Avgränsningar 
Studien kommer inte analysera hur projektledningen, övriga medarbetare eller ledare uppfattar 

introduktionen av ungdomsjobbare. Introduktionen är den första perioden av anställningen för 

ungdomsjobbaren i projektet ungdomsjobb, för det är då introduktionen genomförs. Med 

introduktionen menas den första tiden som varierar för varje individ beroende på utformning av 

arbetet, tidigare kunskaper samt tidpunkten för när den formella introduktionen genomförs 

varierar sett från första anställningsdatum i projektet. Fokus kommer att vara på ungdomarna 

som har varit aktuell för anställning inom Umeå kommun, socialtjänsten inom området särskilt 

boende med start hösten 2012.  

 

 

2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 

Under detta kapitel kommer olika delar  redovisas som berör ungdom, introduktion samt 

inlärning. Först att redovisas är arbetsmarknaden för ungdomar, hur det kan vara för ungdomar i 

modern tid och olika anställningsformer där bland annat projektanställning lyfts fram. Därefter är 

fokus på tiden som nyanställd, en tid då introduktionen spelar en stor och avgörande roll för den 

nyanställdes trivsel och engagemang. Sedan ges information om vad en god introduktion 

innehåller, där bland annat en introduktionsmodell kring hur introduktionsprocessen kan gestalta 

sig visas. Vidare fokuseras vikten av inlärning vid nyanställning, då med hjälp av tidigare 

forskning och det sociokulturella perspektivet. De två sista rubrikerna relationer och 

kommunikation och individen i gruppen, utgår från det sociokulturella perspektivet med fokus 

utifrån inlärning vid introduktion. 

 

Ungdomar och arbetsliv 

Swärd (2000) belyser att ungdomar, kvinnor och invandrare står inför störst utmaning att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa grupper tenderar att vara aktuell för tillfälliga arbeten 

och saknar yrkeserfarenhet då i jämförelse med den äldre och mer erfarna arbetstagaren. Det 

svenska socialförsäkringssystemet som är tänkt att trygga den ekonomiska försörjningen vid 

exempelvis arbetslöshet medför ofta problem för ungdomarna utan arbetserfarenhet då de faller 

utanför systemet. Ungdomarna uppfyller inte vilkoren som gör dem aktuella för 

arbetslöshetskassa och blir därmed hänvisade till socialtjänsten för sin försörjning. Statusen och 

värdet att leva på a-kassa eller socialbidrag är inte samma som att leva på inkomst som man själv 

har förvärvsarbetat. Lönen ses således inte bara som försörjning utan även som moralisk vinst 

(Swärd, 2000). I Ungdomsstyrelsens rapport (2005:1) visar att samhällets utveckling mot ett 
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arbetsliv som kretsar mer kring tillfälliga vikariat, säsongs- och projektanställningar. Detta är en 

stor orsak till att det kan ta lång tid för en ungdom att få en fast anställning. Ungdomens väg mot 

vuxenlivet tenderar att bestå av olika steg som fullföljande av utbildning, finna ett arbete, skaffa 

egen bostad och bilda familj. Att klara av att bli självförsörjande är en av de viktigaste 

aspekterna till etablering i vuxenlivet (Ungdomsstyrelsen, 2005:1). Kihlström och Sterner (1994) 

lyfter fram vid utvärderingen av Angeredsprojektet att det kan göra en skillnad att delta i projekt 

för arbetslösa. Syftet med Angeredsprojektet var bland annat att motverka arbetslöshet för 

ungdomar från 18 till 25 år. Deltagarna har genom projektet stärkt sin självkänsla och blivit mer  

företagsamma i sökandet efter arbete. Ungdomarna upplevde att försörjningen via 

utbildningbidrag var statushöjande jämfört med det tidigare försörjningssättet socialbidrag. 

Deltagandet i projektet visade även att de unga fick en social tillhörighet med nya kamrater, med 

hjälp av samtal möjliggjorde ungdomens egna utforskning av sina resurser samt hinder. Det 

tolkade författarna Kihlström & Sterner att den personliga relationen kan ses som ett redskap för 

att stödja och hjälpa ungdomarna ut i arbetslivet (Kihlström & Sterner, 1994).  

 

I Ungdomsstyrelsens rapport, Klicket (1998) framhålls vikten av att ledare inom verksamheter 

för unga arbetslösa innehar ett stort engagemang och att de synliggör varje deltagare så att 

deltagaren känner sig behövd. Ledarna bör vara äkta, våga visa känslor och sina egna brister, 

med hjälp av dessa kan en relation och en vi-känsla kan uppstå. Ledarnas uppgift ska inte vara 

att ordna upp ungdomarnas liv, utan istället medvetandegöra synen ungdomen har på sig själv så 

att de kan vid behov förändra den. Den viktigaste faktorn ungdomen  behöver för att kunna 

komma ut i arbetslivet är social kompetens. Att lära sig möta nya människor och knyta kontakter  

är ett måste i arbetssökandet (Ungdomsstyrelsen, 1998).  

 

Nyanställd 

Peré och Le Maistre har i sin studie visat att övergången från exempelvis skolbänken till att börja 

arbeta kan vara ett kritiskt moment i livet. För en nyanställd individ är det de första dagarna, 

veckorna och månaderna starten av ett nytt liv i en ny grupp människor. Nyanställda som tidigt 

tar tag i arbetet, vågar ställa frågor, vågar misslyckas, sätter egna mål och aktivt tar tag i sitt eget 

lärande, får en bättre upplevelse än den nyanställde som sitter passivt vid sitt skrivbord och 

väntar på att någon ska lära upp honom eller henne. Dock kan passivitet vara något vi redan från 

ung ålder har tränat in genom att vara passiva elever i vår lärandeprocess, att sitta vid 

skolbänken, följa instruktioner, att lösa tilldelade uppgifter och att lära oss i andras takt och för 

andras skäl (Paré & Le Maistre, 2006).  

 

Armstrong påpekar att det är viktigt att introducera en nyrekryterad person på ett korrekt sätt. 

Det skapar engagemang, trygghet samt goda arbetsresultat hos den nyanställde på tidseffektivt 

sätt (Armstrong, 2003). Nyanställda som erhåller en bra genomförd introduktion trivs bättre på 

sina nya arbetsplatser, har lägre sjukfrånvaro och är i mindre utsträckning utsatt för olycksfall 

och belastningsskador (Gårdh, 1990). De faktorer som tenderar att återkomma som avgörandet 

för god hälsa hos arbetstagare är balans mellan krav och resurs, ett verksamhetsnära ledarskap 

som anger mål för uppdraget, socialt stöd från chefer och medarbetare, tid för återhämtning och 

utveckling samt egna resurser i form av ork och känsla av att kunna påverka eller ha inflytande 

över sitt arbete (Winroth & Rydquist, 2008). De viktigaste introduktionsmetoderna för att bli 

effektiva medarbetare var att de nyanställda dagligen interagerade med arbetskamrater, 

handledare samt med kollegor med stor erfarenhet. Dessa metoder korrelerade även med de 
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nyanställdes upplevda trivsel, engagemang och deras vilja att stanna i företaget. Dagliga 

kontakter kan vara viktiga för att de nyanställda ska känna sig accepterade av sin arbetsgrupp när 

de lär sig gruppens normer. Respondenterna betraktade även första chefen eller handledaren på 

företaget som viktig, bland annat för deras efterföljande trivsel och engagemang (Louis, Posner 

& Powell, 1983). 

 

Vad bör en introduktion innehålla 

Det finns krav på att den nyanställde ska erhålla en introduktion enligt föreskriften: 

”Introduktion, instruktion och övrig information ska utformas med hänsyn till den enskilda 

arbetstagarens  förutsättningar” (AFS 2001:1). Introduktion avser de åtgärder som görs för att 

möjliggöra övergången till nya arbetskamrater, nya arbetsuppgifter samt ny miljö för den 

nyanställde (Granberg, 2004).  

 

Lindmarks & Önneviks Introduktionsmodell underlättar att planera och strukturera själva 

introduktionsprocessen;   

 

1 När den nyanställde anländer till arbetsplatsen för första gången är det av vikt att arbetsgivaren 

planerat mottagandet förslagsvis genom att då redogöra introduktionens utforming.  

2 Själva introduktionen bör innehålla följande delar; Verksamhetens visioner, mål och strategier. 

Arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter, regler, förordningar och normer. Möjlighet att träffa 

ledning, chefer samt medarbetare och visning av faciliteten.  

3 Den nyanställda får gå bredvid en erfaren medarbetare under en övergångsperiod, gärna med 

den som ska ersättas om det är möjligt. De första arbetsuppgifterna bör vara rimliga och lätta.  

4 Den nyanställda påbörjar självständigt arbete, under den första tiden bör det finnas någon som  

den nyanställde kan vända sig till om denne vill reflektera eller diskutera kring arbetssituationen. 

5 Organisationen bör göra en kontinuerlig uppföljning av arbetet, i början främst för att minska 

tiden innan fullgod effektivitet kan uppnås. Uppföljningen sker förslagsvis först varje dag, sedan 

varje vecka och till slut varje månad för att därefter övergå till ett lämpligt uppföljningsintervall.  

6 Uppföljning av själv introduktionen, både muntligt och skriftligt (Lindmark & Önnevik, 2006).  

 

Nyanställda som erbjuds en bra och genomtänkt introduktion, får en bättre möjlighet till att 

tidseffektivt sätta sig in i organisationens verksamhet och bli produktiva. Vid en bra introduktion 

tenderar medarbetaren uppleva att ledningen är intresserad och vill att personen ifråga ska få en 

bra start. Om medarbetaren kastas in i arbetet utan vare sig stöd eller riktlinjer, men med stora 

krav på att klara av situationer och uppgifter, är risken stor att det kostar organisationen mer än 

om man satsat på en bra introduktion (a.a.).  

 

Det finns bestämmelser som reglerar exempelvis vad den enskilde anställde har för skyldigheter. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har 

medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren (SOSFS 2005:28). Samtliga 

medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten är skyldiga att rapportera 

missförhållanden och risker för missförhållanden. Vårdgivaren är ansvarig för att informera 

anställda med flera om rapporteringsskyldigheten samt se till att rutiner finns för anmälan enligt 

Lex Sarah (SOSFS 2011:5).  
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Inlärning vid nyanställning 

Med hjälp av det sociokulturella perspektivet vill författaren av denna studie belysa ett 

inlärningsperspektiv på introduktionen. Med hjälp av det sociokulturella perspektivet ska 

introduktionens lärande granskas, vad kan främja respektive hämma inlärandet. Teorin kan ses 

som en hjälp att analysera, de 6 informanters upplevelser och berättelser. Introduktionen är ett 

skede där inlärning, kommunikation, den sociala processen och pedagogik är av vikt för att 

uppnå en god introduktion. Det sociokulturella perspektivet kan ge en nyanserad bild hur 

inlärning kan upplevas vid en nyanställning.  

 

Ett positivt lärande är ett lärande som gynnar individens utveckling och som ger individen en 

möjlighet att själv påverka sina livsvillkor samt arbetsvillkor. Negativa konsekvenser som kan 

förekomma vid inlärande är passivisering, inlärd hjälplöshet, underordning eller dekvalificering. 

Tendenser finns till att individer ofta underordnar sig och anpassar sig till arbetsprocesser som är 

av upprepande karaktär då dessa uppgifter kräver ett minimum av intellektuella insatser 

(Ellström, 2000). Begriplighet på en arbetsplats tenderar att vara möjligheten till att se samband 

mellan olika organisationers system och sin egen delaktighet i den. Det innefattar även 

individens förmågan att ta till sig information, tolka den och dra slutsatser. Personer som ser 

meningen i tillvaron införskaffar kunskaper samt resurser för att lösa uppgifterna de ställs inför. 

Det som skapar mening kan exempelvis vara betydelse av relationer, små händelser under 

arbetsdagen, mål att sträva emot eller vackra upplevelser. Meningsfullhet på arbetsplatsen kan 

uppnås med rimlig ersättning, rättvis behandling, trevlig miljö samt trivselaktiviteter (Hanson, 

2004). På arbetsplatsen utformas hanterbarhet i form av tillgång till resurser som bra verktyg och 

material men även genom stöd av hjälpsamma arbetskamrater samt tydlig och fungerande 

organisation. Individer med stark känsla av hanterbarhet känner sig inte som en offer av 

omständigheterna eller tycker att livet behandlar en orättvist (Trollestad 2003).  

 

Grundaren till det sociokulturella perspektivet är psykologen Lev Vygotskij. Perspektivet kan ses 

som ett inlärningsperspektiv gällande tillvägagångssättet inhämtning av ny kunskap. Lärandet 

anses vara en social process i kulturen runt människan. Från ett uppmuntrande tonläge, en 

frågande blick eller en beskrivning av en plats i ett samtal möjliggör lärandet, det är i samspelet 

mellan människor lärandet sker (Säljö, 2000). Lärandet sker genom faktiska relationer mellan 

människor. Språket spelar stor roll i det samspel som ett människor behöver för att utveckla 

lärandet. Social kompetens är alla former av mänskligt samspel och samspel grundlägger 

utveckling. Människans alla förmågor har sina rötter i de sociala relationerna. Med alla förmågor 

menas de intellektuella, emotionella, existentiella och sociala förmågorna (Strandberg, 2006). 

 

Dysthe (2003) beskriver sex påståenden hur lärandet uppstår:  

 

1. Lärande är situerat, individen drar lärdom utifrån diskussionen eller situationen som denne 

befinner sig i, där aktiviteten är en del.  

2. Lärande är i huvudsakligen socialt, antingen lär sig individen utifrån gruppen eller från 

kulturella och historiska sammanhang. Individen lär sig handlingsmönster för att delta i sociala 

sammanhang med hjälp av begrepp och tankesätt. 

3. Lärande är distribuerat, olika individer besitter olika nivåer av kunskaper, desto högre nivå av 

kunskap möjliggör större helhetssyn. Vid diskussioner av kunskapen utvecklas nya faser så den 

kan spridas till andra och ifrågasättas eller valideras.  
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4. Lärande är medierat, språket används som ett verktyg att förmedla kunskap och information i 

möten med andra. Människan utvecklar redskap för att kommunicera, språket är det viktigaste 

medierande redskapet människan innehar i sociala sammanhang. 

5. Språket är grundläggande i läroprocesserna, människan kommunicerar och handlar utifrån 

språket. Språket används för att förmedla och påverka andra i vår omgivning.  

6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap, människan lär sig delta i sociala processer där ett 

lärande sker.   

 

Relationer och kommunikation 

En lärande relation gynnar och bygger upp människans möjligheter. Genom att den oerfarne och 

handledaren har en relation skapas en naturlig miljö där nybörjaren kan undersöka och fascineras 

av den nya miljön runt omkring kan erbjuda. handledaren kan då väcka nyfikenhet hos den 

oerfarne och dialoger kan skapas. Genom att nybörjaren och handledaren har en relation så vill 

nybörjaren dela med sig och prata om sina upplevelser (Brodin & Hylander, 2000). Det 

sociokulturella perspektivet på  lärande anses vara en kombination av en kommunikativ och en 

samhällshistorisk förståelse. Med kommunikation menas de språkliga och fysiska verktyg och 

resurser som människor använder sig utav för att förstå och agera i sin omvärld. Redskapen 

hjälper individer att hantera omvärlden genom att förmedla en bild av den. Dessa redskap kan 

antingen vara fysiska redskap som exempelvis en miniräknare eller tecken som intellektuella 

eller språkliga redskap.  Begrepp och uttryck har med meningsskapande och innebörd att göra 

vilka är kommunikativa. Språket är ett kollektivt redskap för handling, ord lånas av andra och 

därmed indirekt andras tankar och föreställningar (Säljö, 2000). 

 

Individen i gruppen  

Det sociokulturella perspektivet belyser individer i gruppen, fenomen inom gruppen samt 

interaktioner mellan grupper. Gruppen påverkar individen men individen påverkar även gruppen. 

Fokus är på att förklara tankar, känslor och beteenden i relation till den sociala påverkan 

individen utsätts för. Omvärlden består av varierande miljöer, både fysiska och sociala 

sammanhang där olika värderingar är förhärskande.  Kultur i detta sammanhang betyder de 

föreställningar som präglar en avgränsad grupp människors verksamhet (Säljö, 2000), i denna 

studie avser kultur hos personalgruppen inom särskilt boende där ungdomsjobbarna i denna 

studie är verksam inom. 

  

Människans lärande, tänkande och handlingar anses vara utformad i sociala praktiker. Det 

innebär att individens lärande inte enbart handlar om att behärska kunskaper och färdigheter utan 

även avgöra när en viss typ av kunskaper är relevanta samt bedöma hur kunskaperna fungerar i 

olika kontexter. Det är med hjälp av anläggandet från olika perspektiv av verkligheten som 

kunskaper skapas och blir användbara. Människan formas av dennes omvärldsuppfattning, 

referensramar och medvetandet genom kommunikation. Det är med hjälp av deltagande i 

interaktiva processer och förnyelser av dessa som människan blir till tänkande och 

kommunicerande varelser (Säljö, 2000).  
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3 Metod 
Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod för att få djupare förståelse av hur  hur ett antal 

ungdomsjobbare i Umeå kommuns projekt uppfattar introduktionen av den nya arbetsplatsen och 

arbetsuppgifterna. För att undersöka hur upplevelsen av introduktionerna har gestaltat sig 

används kvalitativ forskningsmetod. Genom att använda det kvalitativa tillvägagångssättet har 

studien använt sig av frågor från en intervjuguide. Intervjuer ger en flexibilitet och påminner om 

ett vanligt samtal men även kan det vara svårt att jämföra den information som uppstod vid 

intervjun. Vid intervjuförloppet var inte intentionen att styra samtalet utan de intervjuade fick 

själva påverka samtalets utveckling. Det var inte svaren på frågorna som alltid stod i fokus även 

om syftet och målet med intervjun var tydligt. Respondentens takt, samtalsordning och 

diskussion kunde ta helt andra vägar än  om det planerade ämnet som efterfrågades. Intervjuer 

valdes för att komma åt respondenternas åsikter, känslor, uppfattningar samt erfarenheter. 

Bryman påvisar fördelar med öppna frågor då det kan lämna utrymme för oförutsedda svar eller 

reaktioner. Öppna frågor tenderar att underlätta då respondenterna inte leds in i en viss riktning 

(Bryman, 2011). 

 

Med deduktiv ansats menas att utgå från teori och på förhand avgöra vilken information som ska 

samlas in, tolkas och hur resultaten kan kopplas till en redan existerande teori. Med induktiv 

ansats menas att utgå ifrån förutsättningslösa grunder utan tidigare forskning som utgångspunkt. 

Angreppssättet för denna studie var abduktiv, det är en ansats som är  en blandning mellan 

deduktiv och induktiv teori. Abduktiv metod utgår från teori och centrala begrepp, vilket passade 

denna studie. Det möjliggjorde att informanterna var fria att ta upp annan relevant information 

och centrala begrepp under intervjuerna, det medför att metoden är anpassningsbar efter rådande 

situation (Bryman, 2011). 

 

3.1 Urval och bortfall 
Den 6:e mars 2013 kontaktades projektledaren för ungdomsjobbare i Umeå kommuns satsning 

via mail för att erhålla en lista med ungdomsjobbare inom särskilt boende. Valet av särskilt 

boende grundar sig i författarens tidigare erfarenheter vid praktiken hösten 2012 som enhetschef 

inom särskilt boende. Det kan finnas nackdelar med att låta projektledare föreslå vilka de tror 

skulle vara intresserade av att bli intervjuade. Det kan innebära att urvalet blir präglat av 

projektledarnas sätt att se på sina anställda (Trost, 2005). Förmedlas kontaktuppgifter genom 

individer inom samma kontext kan intervjupersonens integritet vara svår att skydda enligt 

Kalman och Johansson (2012). Projektledaren kan försökt välja de ungdomsjobbare som ansågs 

mest gynnsamt för projektets ändamål, de ungdomsjobbare som enhetscgeferna talat gott om 

eller kanske de ungdomsjobbare som signalerat goda omdömen som går i linje med projektets 

idé. Det som påverkade valet av urvalsförfarandet var tidsåtgången, då ovan beskrivna 

tillvägagångssätt kan ses som tidseffektivt valdes denna urvalsmetod. Det kan även uppstå 

problem gällande ungdomsjobbarnas egna reflektioner och föreställningar kring hur 

kontaktinformationen gentmot dem själva erhölls från projektledaren. Projektledaren kan ses 

som en person med stort maktutövande gentemot den enskilde ungdomsjobbaren. 

 

Med hjälp av projektledaren erhölls kontaktuppgifter till 28 ungdomsjobbare representerande 6 

olika särskilda boenden. Antalet ungdomsjobbare och särskilda boenden som var aktuell inom 

projektet saknar författaren till denna studie information om. Utifrån listan med 28 

ungdomsjobbare valdes en person från varje särskilt boende för att erhålla en spridning av 
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informanternas arbetsplatser. Projektledaren var ej deltagande eller insatt i vilka informanter som 

valdes för denna studie. Utifrån dessa 28 ungdomsjobbare kontaktades 10 och intervjun 

genomfördes med 6 av dessa 10 ungdomsjobbare representerande 6 olika särskilda boenden. 

Valet av ungdomsjobbare för denna studie var att det namn som stod överst i gruppen på ett 

särskilt boende kontaktades först, om svar uteblev eller blev av nekande karaktär kontaktades 

nästa i samma grupp. Kontakten till den valda personen var via sms innehållandes presentation 

av författaren, syfte med undersökningen, frivillighet gällande deltagande, beräknad tidsåtgång 

och en förfrågan om intresse fanns att delta i studien.  

 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
De semistrukturerade intervjuerna som genomfördes utgick från en intervjuguide (se bilaga 1) 

som konstruerades för att fungera som stöd och vägledning. Det rådde dock flexibilitet runt 

denna, då den kunde anpassas efter intervjupersonen och detta möjliggjorde att 

uppföljningsfrågor kunde ställas. Den 13 mars, 2013 genomfördes en provintervju på en tidigare 

anställd ungdomsjobbare från år 2011, detta för att testa frågorna och användbarheten av 

intervjuguiden. Efter provintervjun  utvecklades och förfinades intervjuguiden något. Under 

själva tillfället för intervjuns genomförande skedde en muntlig presentation till informanten 

innehållande de fyra etiska principerna, trolig tidsåtgång, förfrågan om inspelning av samtalet 

var möjligt samt gavs utrymme för frågor om det fanns behov för det. Av de medverkande 

ungdomsjobbarna vid intervjutillfällena var det fem kvinnor och en man i åldrarna; 19, 19, 19, 

20, 20 och 22 år. Medelåldern blev därför 20 år. Alla deltagare i studien anställdes som 

ungdomsjobbare i Umeå kommun  under hösten 2012 inom särskilt boende. Anna, Lisa, Ellen, 

Joa, Johan och Maja är fingerade namn som används i resultatdelen för strukturen och 

läsbarheten. Intervjuerna ägde rum under mitten av mars och den genomsnittliga längden blev 

ungefär 60-75 minuter. Intervjuerna genomfördes i Umeå universitets lokaler, stadsbiblioteket 

samt på ett särskilt boende och alla spelades in via mobiltelefon. 

 

Intervjuguiden skapades för att undersöka hur den formella introduktionen beskrivs av 

ungdomsjobbaren samt erhålla ungdomsjobbarens egna berättelser av den informella 

introduktionen. Denna intervjuguide skapades med en förhoppning att erhålla ett djup och 

berättelser kring introduktionens utformning. Kvale (2001) menar att en intervjuguide skapas 

oftast med frågor och teman som täcker det forskaren vill undersöka. Utöver intervjuguiden är 

det även möjligt för intervjuaren att ställa följdfrågor till intervjupersonen om det är önskvärt 

(Kvale, 2001). Med hjälp av intervjuguiden genomfördes sex semistrukturerade intervjuer. 

Bryman (2002) beskriver att med semistrukturerade intervjuer menas att forskaren har en viss 

mängd frågor som han eller hon vill ställa intervjupersonen. Under intervjutillfället har forskaren 

möjlighet att ställa följdfrågor om ett fylligare svar är önskvärt, det kan leda till en ökad 

förståelse av den intervjuades svar (Bryman, 2002). 
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3.3 Kvalitativ innehållsanalys 
Enligt Bryman (2002) är kvalitativ innehållsanalys användbar när forskaren har erhållit 

ostrukturerad information, det kan vara vid en ostrukturerad eller semistrukturerad intervju. Det 

finns två spår att välja mellan vid en innehållsanalys. Den ena är manifest innehållsanalys som 

innebär att forskaren ser vad texten handlar om och inget annat, det som står skrivet är svaret och 

inget annat. Det andra är latent innehållsanalys som innebär att forskaren söker bakom det 

skrivna ordet, forskaren tolkar innehållet för att se om det finns ett djupare bakomliggande svar 

(Bryman, 2002). Vid bearbetningen av det transkriberade texten har det skett med hjälp av 

Graneheim Hällgren och Lundmans (2004) nedan beskrivna tillvägagångsätt.  

 

1. Texten som skapades genom  som transkribering av intervjuerna, läses igenom ett flertal 

gånger för att erhålla en tydlig bild av helheten i texten.  

2. Text som anses relevant för studiens syfte samt frågeställningar plockas sedan ut, dessa 

kallas meningsbärande enheter. 

3. De meningsbärande enheter bearbetas till kortare texter med bibehållet innehåll utan att 

kasta bort något av vikt. 

4. De kortare meningarna kodas och grupperas för att finna det centrala i intervjun, det 

manifesta innehållet. 

5. Det latenta kommer nu fram i texterna när forskaren ser bakom det skrivna ordet och 

tolkar det som skrivits, det kallas teman (Graneheim Hällgren & Lundman, 2004). 

 

Efter de genomförda intervjuerna påbörjades bearbetning av de inspelade intervjuerna till text, 

transkribera, det betyder att intervjuerna skrevs grundligt ned i ett textdokument. Med stöd av 

Graneheim Hällgren och Lundmans (2004) process om latent innehållsanalys påbörjades en 

nogrann genomläsning av texterna, var och en för sig, för att finna meningsbärande enheter. 

Målet ar att finna det som fanns bakom intervjupersonernas mening, mer än vad personerna 

uttrycker i ord. Därefter kopplades de sex intervjuernas bearbetade material enligt ovan 

beskrivna process samman under tre teman som varit med under studiens gång: Vad 

kännetecknar en bra introduktion, introduktionens inverkan på arbetets genomförande samt 

ungdomsjobbarens bild av introduktionen. Dessa teman uppstod med hjälp av syftet, 

frågeställningar samt intervjuguiden. Ur dessa teman kodade och grupperades det centrala i 

texten, därefter tolkades materialet för att finna analysenheter som tillför något till resultatet. 

Orsaken till valet av Graneheim Hällgren och Lundmans (2004) innehållsanalys är att de anger 

ett tydligt beskrivet tillvägagångssätt kring analysens genomförande och det underlättade 

studiens framskridning. Transkibera, skriva ut intervjuerna, analysera dem för att sedan 

sammanställa allt tillsammans möjliggjorde att relevant fakta framkom sett till resultatet. 

 

3.4 Etiska reflektioner 
Med hänsyn till de fyra etiska principerna informerades intervjupersonerna om de fyra kraven i 

smset som skickades med förfrågan samt vid intervjutillfället. I smset presenterades studiens 

syfte, att deltagandet är frivilligt, intervjuns utformning och intervjun sker under anonymitet. Vid 

själva intervjutillfället delgavs intervjupersonerna information innan vi påbörjade själva 

intervjun. Informationen berörde: rätten till att avbryta intervjun, att arbetet ska bidra till en ökad 

förståelse kring introduktionen, att materialet nyttjas enbart inom ramen för denna studie, studien 

samt intervjuaren strävar efter anonymiteten bevaras. De intervjuade har även fått vetskap om att 

den färdiga uppsatsen bland annat kommer att publiceras på internet. Det uppstod ingen vidare 
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diskussion eller fråga från de intervjuades sida vid intervjutillfället kring de fyra etiska 

principerna. Anonymiteten kan upplevas svår att uppnå då jag tilldelades en lista med 

kontaktuppgifter av projektledaren, det hanterade jag genom att använda mig av fingrerade namn 

vid framställandet av denna studie samt undvika att delge information som kan leda till att 

identiteten blir upptäckt. Det kan exempelvis vara namn på boende, kollegor samt 

bostadsområden. Bryman framhåller vikten av de fyra etiska principerna i en forskningsprocess 

som är informations-, nyttjande-, konfidentialitets-, och samtyckeskravet (Bryman, 2011). 

Kraven har varit viktiga för författaren av denna studie, det beror på att frågeställningarna inte 

ska ska uppfattas som stötande av intervjupersonerna. Vid förberedelserna av insamling av data 

och i genomförandet av studien har de etiska kraven varit viktiga. 

 

3.5 Studiens kvalitet och generaliserbarhet 

Kvalitativa studiers trovärdighet kan  motiveras  och  diskuteras  utifrån  fyra  delkriterier,  

nämligen  tillförlitlighet, överförbarhet,  pålitlighet  och  en  möjlighet  att  styrka  och  

konfirmera. Med tillförlitlighet menas att forskningen har utförts i enlighet med gällande 

forskningsregler samt  att  respondenter  erhållits  möjlighet  att validera  resultatet i studien.  I  

den  undersökning  som genomförts har forskaren förhållit sig till etiska riktlinjer samt 

vetenskapliga metoder för såväl urval som materialinhämtning (Bryman,  2009). Inom ramen för 

denna studie har respondentvalidering inte varit möjligt på grund av tidsbrist. Här finns således 

risker för att författaren uppfattat respondenternas beskrivningar  på  ett  sätt  som  inte  stämmer  

överens  med  deras  egen verklighetsuppfattning (Bryman,  2009).  Uppfattningen  om  kunskap  

som  objektiv spegling  av  verkligheten  har  bemötts av  ifrågasättande  teorier  kring  

vetenskap  som  social konstruktion.  

 

Pålitlighet  uppstår  via  en  öppen forskningsprocess, där samtliga faser och material presenteras  

(Bryman, 2011). Muntliga intervjuer  har  spelats   in  och  för  att  sedan  transkriberas.  

Möjlighet  att  styrka  och konfirmera  innefattar  författarens  insikt  kring  omöjlighet  till  

fullständig  objektivitet under studiens framställning.  Författaren  har  agerat  i  god  tro  och  

personliga värderingar  har inte  medvetet  vinklat  det insamlade materialet.  Författaren  har  

förförståelse  för ungdomsjobbarnas introduktion som enhetschef,  men  ingen  erfarenhet  finns 

av att själv vara ungdomsjobbare.  

 

Den  genomförda  studien  innefattar  ett  begränsat  antal  intervjupersoner,  vilket  väcker frågor  

kring  generaliserbarhet  (Kvale,  1997).  Generaliserbarhet  i  kvalitativ  forskning bygger  på att  

forskaren  tillhandahåller  läsaren  tydliga  belägg  för  sina  argument. Sedan är det upp till 

läsaren  att  ta  ställning  om  generalisering  är  möjlig.  Forskarens  arbete  bör   präglas   av   

ständigt kontrollerande och kritiskt tänkande (a.a.). Medvetenhet kring  lokala variationer  

gällande de särskilda boendets utformning  och  arbetssätt bör finnas då det medför  att 

ställningstaganden  gällande  introduktionen  med   stor  sannolikhet  bör  variera.   

Introduktionens utformning är begränsad till 6 informanter och återberättar enbart de 6 

intervjuades utsago. Det är således svårt att generalisera svaren utifrån 6 svar, men en indikation 

kan genom denna studie ges till framtida forskning kring vilka brister eller styrkor en 

introduktion kan inneha inom särskilt boende utifrån de 6 ungdomsjobbare som deltog i denna 

studie, men det krävs en  större insamling av data för att möjliggöra en generalisering.  Studiens  

styrka är de fylliga beskrivningar av 6 stycken ungdomsjobbares erfarenheter. En  inblick ges 

därmed  i  ett  hittills  relativt  outforskat  område. 
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4 Resultat 
I nedanstående kapitel redovisas materialet från de genomförda intervjuerna. Presentationen 

består av kommentarer, sammanfattningar varvade med citat från intervjuerna. 

 

4.1 Redovisning av intervjuer 
Utifrån de sex intervjuerna med ungdomsjobbarna utformades fem kategorier. De fem 

kategorierna är: Första tiden, uteblivet stöd, arbetsplatsernas arbetsmiljö samt klimat, oklar 

kommunikation samt förslag till förbättringar. Kategorierna används för att få en struktur och 

möjliggöra en sammanställning i det insamlade materialet. Informanterna har fingerade namn; 

Anna, Lisa, Ella,  Joa, Johan och Maja. Namnen är fingerade för anonymiteten och som används 

för strukturen och läsbarheten, ibland kommer enbart antalet ungdomsjobbare nämnas som 

påtalat likartade eller väldigt liknande berättelser.  Alla deltagare i studien anställdes som 

ungdomsjobbare i Umeå kommun under hösten 2012 inom särskilt boende. Nedan följer en 

presentation av de sex intervjuade ungdomsjobbarna, presentationen belyser; ålder, erfarenhet av 

äldrevården, tankar kring ungdomsjobbet och framtida yrkesval. 

 

Anna 19 år har aldrig tidigare jobbat inom äldrevården, uppskattar ungdomsjobbet men berättar 

att det inte är framtidens karriärval att fortsätta inom äldrevården. Hon kommer troligen läsa på 

universitet men vet inte inom vilket ämne.  

 

Lisa 22 år  har innan ungdomsjobbet jobbat ett år inom äldrevården, uppskattar inte riktigt 

ungdomsjobbet och funderar att läsa till socionom i framtiden. 

 

Ella 20 år saknar tidigare erfarenhet inom äldrevården, uppskattar ungdomsjobbet som tillfällig 

sysselsättning och vill läsa vidare på universitet inom ämnet biomedicin i framtiden. 

 

Joa 19 år saknar tidigare erfarenhet inom äldrevården, äldrevården är den sysselsättning Joa vill 

fortsätta med och trivs väldigt bra med ungdomsjobbet.  

 

Johan 20 år saknar tidigare erfarenhet inom äldrevården, är mindre nöjd med ungdomsjobbet och 

vill studera vidare på universitet inom ämnet ekonomi. 

 

Maja 19 år saknar tidigare erfarenhet inom äldrevården, hon är mindre nöjd med ungdomsjobbet 

och vill i framtiden studera vidare. 

 

Majoriteten av de intervjuade saknar erfarenhet att jobba inom äldrevården samt har tidigare 

anställningar har varit få. För två av informanterna var detta deras första anställning. Joa är den 

enda av de intervjuade som vill fortsätta att jobba kvar inom vård och omsorg av äldre, hon 

uttrycker ett behov av att studera vidare för att få mer kunskap och bli mer anställningsbar. 

Övriga fem av de intervjuade ser detta jobb som mer eller mindre en tillfällig lösning och 

kommer studera vidare på högskola eller universitet.  
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Första tiden 

Att vara ny på en arbetsplats kan upplevas skrämmande och utelämnande, nedan följer de 

intervjuade ungdomsjobbares redogörelser av den första tiden som nyanställd. Joa,  Ella, Lisa 

och Anna beskriver att de under första tiden fått följa efter ordinarie personal som en skugga för 

att se arbetet utföras, få arbetet förklarat och för att successivt testa att utföra arbetet på egen 

hand. Ella, Lisa och Anna beskriver att det var mer en envägskommunikation där handledaren 

styrde och bestämde, inget eller litet utrymme lämnades till ungdomsjobbaren för att påverka 

introduktionen och dess innehåll. Johan och Maja  berättar att introduktionen har uteblivit och 

första månaden spenderades sittandes avvaktande utan arbetsuppgifter hela arbetsdagar, båda 

nämner hur tråkigt och hur ovälkommna det kändes. Introduktionslängden i tid varierade mellan 

4 dagar till 3 veckor, något som bestämdes på de olika arbetsplatserna och inte i samråd med 

ungdomsjobbaren. Utformningen av introduktionen varierade med antal handledare, majoriteten 

av  informanterna har haft en handledare men Anna och Ella har följt med olika handledare vid 

introduktionen. Johan, Maja och Anna beskrev att de var mindre nöjd med introduktionen, då de 

beskriver introduktionen som utebliven eller att det har upplevts väldigt rörigt. Joa, Ella och Lisa 

beskrev att introduktionen var okej eller bra, med fokus då på samspelet med handledaren eller 

ordinarie personal som orsak till den positiva upplevelsen. Joa och Anna berättar att de trivs med 

kollegor, arbetet och arbetsuppgifterna. Information och uppstyrning är något Johan, Maja, Anna 

och Lisa  anser bör förbättras då det rådde oklarhet första tiden kring vad jobbet innebar och vad 

som förväntades av dem. Johan, Maja, Anna och Ella nämner att efter introduktionen förekom 

ingen uppföljning eller vidareutveckling med hjälp av handledare eller övrig personal, det är 

något som beskrivs vara tråkigt eller att  det saknas. De flesta nämner hur upplevelsen av 

introduktionen påverkas av vilken handledare, arbetsgrupp och bemötande som uppstår under 

den första tiden. Alla nämner hur de upplevt en mindre bra känsla under början av 

introduktionen, denna mindre bra känsla har uttryckt sig genom stress, oro, magont, känslan av 

att inte passa in och att vara utanför gemenskapen i ordinarie personalgrupp. 

 

Joa beskriver introduktionens första del, från dag två och hur hennes handledare kom under 

mitten av den dagen. Joa belyser vikten av att få en handledare underlättar introduktions 

processen. En annan aspekt som Joa nämner var att intresset kring henne som medarbetare ökade 

i takt med att hennes kunskapsnivå gällande arbetets genomförande ökade.  

”Mitten av dag 2 kom min handledare och då blev det enklare för då började hon 

visa mig och jag fick följa henne. De gick igenom hur boende var och hur man gör  

med de olika personerna. ... så jag fick ju som ta tag i början och hon var som 

duktig på förklara. Har som fått testa med hjälp av vägledning av min handledare, 

desto mer jag jobbade desto mer blev andra ordinarie intresserade av att ta hand 

om mig.” 

 

Ella beskriver sin introduktion i sin helhet och nämner uppstyrning och önskan att få följa en 

handledare och inte flera. Ella lyfter även fram att det i början tar ett tag att komma in i nya 

rutiner.  

”Introduktionen fungerade väl sådär, kunde väl varit mer uppstyrd och vara mer 

säkert att du ska vara med den personen så jag vet att nu har jag en person som 

hjälper mig. Annars har det fungerat bra, det tar ju ett tag att komma in i nya 

rutiner.” 
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Uteblivet stöd 

Vid en introduktion kan delar av inskolningsprocessen saknas, glömmas eller väljas bort, oavsett 

orsak så kan det upplevas av den nyanställde som något som verkligen behövdes vid den första 

tiden av anställningen. Majoriteten av de intervjuade beskriver den första dagen som anställd 

ungdomsjobbare som mindre bra och  använder sig av orden: dålig, oklart, diffust, flummigt, 

inge bra  eller oklart för att beskriva första dagen. Anna beskriver första dagen som rätt bra 

bemötande av ordinarie personal. Fem av de intervjuade önskar att någon mötte upp dem och att 

de fick ett välkomnande med bra bemötande av enhetschef samt ordinarie personal. Information 

är även något som alla sex beskriver att de saknade under första dagen. Med information under 

den första dagen menas bland annat att ordinarie personal är insatt att det kommer någon ny och 

är mer välkommnande, mer tydligt uttalade direktiv om vem som ska vara handledare, vart första 

träffpunkten är då det tenderar vara stora byggnader med olika avdelningar och ibland kodlås.  

 

Ella benämner sin första dag så här och beskriver det uteblivna i form av välkomnande, 

information och avsaknaden av en handledare. 

”Ja, det var rätt dålig introduktion tycker jag, man visste inte vem man skulle träffa 

när man kommer dit. Men jag träffade en annan ungdomsjobbare utanför 

byggnaden och vi följdes åt och började söka och fråga oss runt. Vi träffade en 

vikarie som var jätte trevlig och förklarade vart vi skulle hänga av oss och så. Men 

ingen välkomnade och sa hej, följ med mig. Jag saknar erfarenhet inom vården så 

jag skulle vilja ha mer uppstyrt. Sedan fick jag som bara följa med någon på 

avdelningen. Jag fick ingen speciell handledare, man fick som en ny varje dag, de 

ordinarie hade ingen koll på att jag skulle komma, det kändes flummigt.”  

 

Maja berättar kring första dagen och den uteblivna introduktionen då hon satt i en soffa under 

den första månaden. Hon beskriver även hur hon som nyanställd önskar sig en inskolning och att 

det är svårt att ta för sig som ny på en arbetsplats. 

”Inte nå bra alls, om jag ska vara ärlig, första månaden fick vi ungdomsjobbare 

sitta i en soffa ingen visste vad vi skulle göra, vad vi fick göra och att vi skulle 

komma hit. Är man ny på ett arbete springer man inte och tar för sig hur som helst, 

man vill ha inskolning, första månaden var inge bra.” 

 

Arbetsplatsernas arbetsmiljö samt klimat 

Ungdomsjobbarna beskriver under intervjuerna upptäckter som de har gjort allt eftersom under 

projektanställningen och de nämner även hur dessa upptäckter känns svåra att hantera. Alla av de 

intervjuade nämner negativa erfarenheter, dessa erfarenheter är något som alla verkar vilja prata 

om och beskriver tydligt. Positiva erfarenheter av att tillhöra en arbetsgrupp nämns också men då 

på ett mer ytligt förbiseende sätt, trots följdfrågor. Det som nämns positivt är den trevliga 

personalen, stöd av ordinarie personal, roligt med kollegor att samtala med, vid acceptans av 

personalgruppen blir man en del av gruppen och hur nya kontaktnät aktualiseras. Denna kategori 

kan ses både som en del av introduktionen men även en del av hela projektanställningen, 

arbetsplatsernas arbetsmiljö samt klimat kan ses som återspegling av ungdomsjobbarnas 

beskrivna upplevelse av introduktionen och utveckligen av den upplevelsen. 
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Joa beskriver hur den ordinarie personalen har stöttat henne i introduktionen 

”När jag i slutet av introduktionen försökte själv fick jag stöd av de andra i personalgruppen, jag 

kunde fråga om saker och fick lära mig genom att genomföra det själv... Ordinarie blev som 

trevligare och trevligare och accepterade mig ju mer jag kunde jobba, de stöttade mig att våga 

testa själv och det fick mig att växa.” 

 

Anna, Johan, Lisa, Maja och Ella nämner att arbetssituationen är stressig, orsaken till stressen på 

arbetsplatsen är för få medarbetare, oklara arbetsuppgifter och dålig information. Stress är något 

som majoriteten beskriver att de upplever på arbetsplatsen och att förekommer under 

regelbunden basis på arbetsplatsen både vid och efter introduktionen. Stress ses som något 

negativt hos de flesta, men en nämner det som positivt när det är på lagom nivå, då det mer blir 

effektivisering i arbetets genomförande och att sinnerna blir mer effektiva. 

 

Anna berättar om tidseffektivisering med arbetsgöromålen när hon utför moment åt den äldre för 

att spara tid, moment som den äldre är kapabel att genomföra på egen hand. Anna reflekterar 

även kring att stress förekommer rätt ofta när hon arbetar. 

”Man ska ta upp någon så stressar man igenom som exempel jag knäpper skjortan 

åt gubben istället att han knäpper själv i och med jag har 5 stycken äldre till som 

ska upp, det skapar väl en stress i sig, så jag stressar rätt ofta när jag tänker efter.”  

 

Lisa, Maja och Ella beskriver att det förekommer smutskastande samtal kring icke närvarande 

människor i samtalet (skitsnack) och det beskrivs som jobbigt, tråkigt och psykiskt jobbigt. 

Skitsnacket tenderar vara mellan olika grupper i personalgruppen och ungdomsjobbaren kan 

uppleva att de används som informatörer eller medlare. Skitsnacket uppstår om en person eller 

grupp som gjort något utanför den skitsnackande enskilde eller gruppens normer. För att ge 

exempel; inte genomfört arbetssysslor alls eller på rätt sätt, varit sjukfrånvarande eller jobbar för 

intensivt. Skitsnacket upplevde ingen av de tre under introduktionens första del utan kom 

smygande på slutet av introduktionen eller efter genomförd introduktion. 

 

Lisa beskriver kommunikationen i arbetsgruppen som ansträngd och svår. Hon lyfter fram att det 

är psykiskt jobbigt och att hon upplever ordinarie personal som konflikträdda.   

”Det är mycket skitsnack, det kan bli psykiskt jobbigt, känner mig som en 

mellanhand... Det är mycket agg i gruppen speciellt avdelningen där jag är. Tror 

de är konflikträdda, om man gör fel får man backa ordentligt, det skapar 

spänningar. I början märkte jag ingenting alls, det kom sakta men nu är allt öppet. 

Intressant att vuxna människor kan göra så.” 

 

Maja, Johan, Lisa och Joa nämner att någon slags hierarki råder på arbetsplatsen. Det som nämns 

är hur bemötandet har varit mindre bra av enhetschef, sjuksköterska, sjukgymnast och ordinarie 

personal med tydliga drag av hierarkiska influenser till orsakerna bakom det mindre bra 

bemötandet. Ord som används för att belysa denna hierarki är; oviktig, längst ned,  botten och 

mindre värd. Det som återkommer i berättelserna är hur enhetchefen är den som beskrivs befinna 

sig överst på hierarkin, sedan följd av sjuksköterskan, därefter ordinarie personal, följd av 

vikarierande personal och längst ned upplever ungdomsjobbaren sig tillhöra. 
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Maja beskriver sitt första  möte med enhetschefen under hennes första dag, enhetschefen ska ha 

uttryckt en oönskan kring ungdomsjobbarna varande på äldreboendet samt visat att de inte var 

dennes ansvar. Maja tycker detta kändes mindre bra.  

”En enhetschefen hade kommit in och sagt: Vad ska ni göra här och vad gör ni 

här? Ni är inte vårt ansvar för ni är anställda på kommunen... Det fick mig att 

känna mig oviktig men som ungdomsjobbare är man längst ned och har liksom 

inget att säga till om.” 

 

Lisa berättar om hur upplevelsen av de ordinarie och enhetschefens attityd kring att vara anställd 

som ungdomsjobbare, hur hon upplever att man står i tacksamhetsskuld och vara glad över att 

erbjudas jobb.   

”Har du ett jobb ska du som tacka för att du har ett jobb nu förtiden, det märks 

tydligt här för  vi utnyttjas för vi ska som vara glada att vi får ett jobb. Nästan som 

vi ska tacka varje gång vi får jobba.” 

 

 

Joa beskriver  sin arbetssituation och en hierarki som råder på hennes arbetsplats, där hierarkin 

beskrivs med den högst ansedda medarbetaren i äldreboendet hierarki först och sedan i fallande 

ordning: enhetschef, sjuksköterska, sjukgymnast, ordinarie personal undersköterskor, 

vikarierande undersköterskor och ungdomsjobbare. Joa nämner hur kommunikation inte är 

möjligt mellan sjuksköterskor och ungdomsjobbare. Vi är i detta sammanhang benämning för 

gruppen ungdomjobbare. 

”Sjuksköterskan kan jag inte prata med på samma sätt som ordinarie personal som 

jobbar som jag. Det känns som de är lite högre upp och de känns som man kan inte 

prata med dem och de kan inte prata med mig. Jag tror sjuksköterskan är högst 

upp på hierarkin och jag som ungdomsjobbare är på botten typ. Det känns som 

sjuksköterskan ser ned på undersköterskor och allt sådant ... Vi är oviktiga och kan 

inget, vi är bara är för att underhålla de äldre medans sjuksköterskan gör 

grovjobbet... Men allra högst upp är nog egentligen enhetschefen... Ordinarie 

undersköterskor är under enhetschefen, sjuksköterskor och sjukgymnast och under 

ordinarie personal är vikarierande och under vikarierande personal är vi” 

 

 

Oklar kommunikation 

Vid utebliven kommunikation kan antaganden uppstå, det kan vara något som anses vara antaget 

och självklart eller något som nämnts hastigt. Johan, Ella, Maja, Lisa och  Anna beskriver hur 

arbetsgöromål eller arbetspass utöver de vanliga antas och hur kommunikationen från ordinarie 

personal uteblivit. Anna och Maja beskriver hur de känner sig otillräckliga när de inte riktigt vet 

vad som förväntas i vissa moment i arbetets utförande och när de försökt fråga har svaren från de 

ordinarie varit skilda eller uteblivit.  Lisa och Maja beskriver att mer än 4 gånger i månaden 

räknas de som ordinarie personal då det uppstår frånvaro i ordinarie personalgrupp på grund av 

exempelvis sjukdom. Då antas Lisa och Maja utan att de regelbundet tillfrågas räknas som 

ordinarie personal och utföra arbetsysslorna som en ordinarie under hela arbetspasset. Lisa lyfter 

även fram hur personalbristen har lett till att övertid är en slags inarbetad rutin och hur hon 

arbetat som vikarie utöver sin heltidsanställning som ungdomsjobbare på samma boende. 
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Lisa beskriver kommunikationen med ordinarie personal samt enhetschef kring arbetstider och 

arbetspass  

”Jag trivs absolut, men respektlösheten att vi antas att vi som inte har några 

planer på lediga tider känns inge bra. Det är rutin att jobba över och jobba när det 

är personalbrist. Vissa har jobbat 7-21 rakt av på grund av personalbrist, det 

känns fel, ingen har sagt något om det liksom vikariera och hoppa in kvällar.” 

 

Johan berättar om hur arbetsgöromål antas ska utföras trots utebliven information av ordinarie 

personal kring dessa arbetsgöromål, förståelsen att de ska genomföras kommer i efterhand när 

Johan nås av informationen av de ordinarie att han missat en arbetssyssla.   

”Det är svårt för mig att anta att det är något som skulle göras.” 

 

Förslag till förbättringar 

Samtliga av de intervjuade nämner förslag till förbättringar kring introduktionens utformning. 

Alla påtalar en önskan om mer information kring arbetsuppgifterna, mer uppstyrt från boendets 

sida från dag ett, mer diskussioner, mer möjligheter till reflektioner och ökad kunskap om 

vårdarbetets innehåll.  Lisa och Maja påtalar att en grundlig anställningsintervju kan förebygga 

brister som kan uppstå när det väl är dags för att börja arbeta. Johan, Maja och Ella beskriver en 

önskan om att ordinarie personal skulle vara mer aktiva och inbjudande till läroprocessen. Johan, 

Maja och Ella nämner att utbildning inom förflyttningsteknik vore önskvärt då det uteblivit helt. 

Maja, Lisa och Johan berättar att bemötandet av enhetschefen med en mer välkomnande attityd 

och mer intresse för ungdomsjobbaren vore ett steg i rätt riktning för att förbättra upplevd trivsel 

på arbetsplatsen. 

 

Nedan följer Majas förslag till hur äldreboendet kan preventivt jobba för en väl genomförd 

introduktion, genom att informera under anställningsintervjun, låta ungdomsjobbaren möta 

ordinarie personal, tilldelas en handledare och få möjlighet att följa denna handledare under en 

tid. 

”Det har jag tänkt på, det skulle vara såhär att när man väl kommer hit och pratar 

med enhetschefen när de samlade oss alla under intervjun då ska de berätta vad vi 

ska göra, varför vi är här, vår lön det fick inte vi veta. Kanske gå till avdelningen 

och hälsa och berätta när man ska komma, så de har sett en och är förberedda på 

avdelningen. Och väl när man kommer dit får man under första veckan svansa efter 

och gå med och lära sig av en ordinarie... Jag har varit missnöjd med min 

introduktion, så jag har tänkt mycket.”  

 

Johan belyser vikten av uppföljning, kommunikation, reflektion kring arbetet och dess 

genomförande är viktigt även efter introduktionen. 

”Att man inte bara släpper den personen efter två veckors introduktion, utan att 

man fortsätter att lära, prata och informera. Det är hur mycket jag inte har en 

aning om och vet idag.”  
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5 Analys   
 

Upplevelsen av den formella introduktionen  

Vid en introduktion av formell karaktär är det exempelvis visning av lokaler, genomgång av 

dataprogram och visa tillvägagångsätt i arbetets utförande som är aktuell. Umeå kommuns 

checklista (bilaga 3) kan ses som en del av den formella introduktionen. Fyra av de sex 

intervjuade ungdomsjobbarna beskriver att de under första tiden fått följa efter ordinarie personal 

som en skugga för att se arbetet utföras, få arbetet förklarat och för att successivt få testa att 

utföra på egen hand. Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärandet med hjälp av relationer 

mellan människor då språket spelar stor roll i lärandet och för att språket ska uppstå krävs det ett 

samspel (Strandberg, 2006). Att få följa en handledare eller av de ordinarie personalen påverkar 

inlärandet, med hjälp av personen med större kunskap erhåller individen som är aktuell för en 

introduktion en möjlighet att förstå det arbete som ska utföras.  Information och uppstyrning är 

något fem personer i studien har påtalat skulle behöva förbättras vid introduktionen då de 

upplevde att det fanns en oklarhet första tiden kring vad jobbet innebar och vad som förväntades 

av dem. Här kan det vara flertalet faktorer som påverkat nämligen de intervjuades erfarenhet, 

utebliven information, möjlighet att inta informationen som ges då det kan upplevas massiv, 

tydlighet i informationen som givits under anställningsintervju samt av handledare eller ordinarie 

personal men även att förförståelsen för jobbet redan antas ska ha funnits där innan jobbet 

påbörjades. Alla ungdomsjobbare i denna studie nämner en önskan om mer information kring 

arbetsuppgifterna, mer uppstyrt från boendets sida från dag ett och ökad kunskap om 

vårdarbetets innehåll från verksamheterna. Förflyttningsteknik är även något som nämns av tre 

ungdomsjobbare som önskvärt då det uteblivit. Att erhålla information i form av stöd eller 

riktlinjer underlättar för den nyanställde att klara av situationer och uppgifter, utan denna 

information vid introduktionen tenderar det kosta äldreboendet mer än om man satsat på en bra 

introduktion (Lindmark & Önnevik, 2006). Det är viktigt att introducera en nyrekryterad person 

på ett korrekt sätt då det skapar engagemang, trygghet samt  goda arbetsresultat hos den 

nyanställde på ett tidseffektivt sätt (Armstrong, 2003). Vilket i slutändan gynnar organisationen, 

medarbetare, de äldre, ungdomsjobbaren själva samt omsorgskvalitén. 

 

Lärandet kommer från ett uppmuntrande tonläge, en frågande blick eller en beskrivning, det är i 

samspelet mellan människor lärandet sker, uppstår ej samspelet uteblir lärandet (Säljö, 2000). 

Tre ungdomsjobbare beskriver att det var mer en envägskommunikation där handledaren styrde 

och bestämde, inget eller litet utrymme lämnades för ungdomsjobbaren att själv kunna påverka 

introduktionen och dess innehåll. Tre av de intervjuade delger en önskan kring att de ordinarie 

personalen skulle vara mer aktiva och inbjudande till läroprocessen. Det sociokulturella 

perspektivet visar att lärande är distribuerat och med det menas att olika individer innehar olika 

nivåer av kunskaper, desto högre nivå av kunskap möjliggör större helhetssyn. Med hjälp av 

diskussioner kring kunskapen utvecklas nya faser så kunskapen kan spridas, ifrågasättas eller 

valideras (Dysthe, 2003). Med hjälp av reflektion och diskussion uppstår däremed en högre 

förståelse hos den nyanställde, både sett ur ett organisatoriskt synsätt men även som utförande 

arbetskraft. Det bör finnas någon som  den nyanställde kan vända sig till om den nyanställde vill 

reflektera eller diskutera kring arbetssituationen (Lindmark & Önnevik, 2006). Uppföljning och 

tid för reflektion nämndes som uteblivet och önskvärt hos majoriteten av de intervjuade. Vilket 

ligger i linje med litteraturens påstående kring behovet av reflektion, diskussion samt uppföljning 

är av vikt.   
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Den informella introduktionen 

Alla av de intervjuade nämner olika delar av introduktionen som går under den informella 

introduktionen. En introduktion av informell karaktär belyser arbetsplatsens attityder, 

gruppnormer, hierarkier, värderingar eller traditioner. I undersökningen redogör två av de 

intervjuade att den formella introduktionen har uteblivit och första månaden spenderades 

sittandes på en stol eller soffa avvaktande utan göromål under hela arbetsdagar. Den informella 

introduktionen uppstår med hjälp av interaktion och kommunikation, uppstår inget möte mellan 

den nyanställde samt ordinarie personal uteblir den informella introduktionen. Efter en månad på 

arbetsplatsen fick de två intervjuade ungdomsjobbare som varit sittandes en introduktion och 

därmed har deras introduktion setts som tvådelad, först avvaktande samt passiv och sedan med 

handledare och då aktiv. Enligt det sociokulturella perspektivet är kommunikation och 

integration av stor vikt för inlärning. God inlärning uppnås genom att de nyanställda dagligen 

interagerar med arbetskamrater, handledare samt med kollegor med stor erfarenhet. Dagliga 

kontakter kan vara viktiga för att de nyanställda ska känna sig accepterade av sin arbetsgrupp när 

de lär sig gruppens normer. Brodin och Hylander menar  att en lärande relation gynnar och 

bygger upp människans möjligheter. Genom att den oerfarne och handledaren har en relation 

skapas en naturlig miljö där nybörjaren kan undersöka och undersöka vad den nya miljön runt 

omkring kan erbjuda. handledaren kan då väcka nyfikenhet hos den oerfarne och dialoger kan 

skapas. Genom att nybörjaren och handledaren har en relation så vill nybörjaren dela med sig 

och prata om sina upplevelser (Brodin & Hylander, 2000). De intervjuade önskar att någon mötte 

upp dem och att de fick ett välkomnande med bra bemötande. När den nyanställde anländer till 

arbetsplatsen för första gången är det viktigt att arbetsgivaren planerar mottagandet (Lindmark & 

Önnevik, 2006).  Information är även något som majoriteten av informanterna saknade under 

första dagen. Att bli gott bemött och få ta del av information kan ses som ett enkelt sätt att göra 

en individ inkluderad och möjliggöra en inlärning. Tre ungdomsjobbare beskriver en önskan om 

att ordinarie personal skulle vara mer aktiva och inbjudande till läroprocessen. Tre 

ungdomsjobbare berättar att bemötandet av enhetschefen med en mer välkomnande attityd och 

mer intresse för ungdomsjobbaren vore ett steg i rätt riktning. Begriplighet på en arbetsplats 

tenderar att vara möjligheten till att se samband mellan olika organisationens system och sin 

egen delaktighet i den (Hanson, 2004).  

 

 

Tre personer i undersökningen uppgav att de var mindre nöjd med introduktionen. Två 

ungdomsjobbare beskriver att de trivs med kollegor, arbetet och arbetsuppgifterna. Nyanställda 

som erhåller en bra genomförd introduktion trivs bättre på sina nya arbetsplatser, har lägre 

sjukfrånvaro och är i mindre utsträckning utsatt för olycksfall och belastningsskador (Gårdh, 

1990). Kan detta svar spegla hur väl introduktionen genomfördes, då två ungdomsjobbare uppger 

att de trivs med kollegor, arbetet samt arbetsuppgufterna. Tre ungdomsjobbare upplever att de är 

mindre nöjd kring introduktionens utformning samt genomförande. Trots avsaknaden av 

intervjufrågor kring uppföljning eller vidareutveckling efter introduktionens genomförande 

berättade flera av de intervjuade ungdomsjobbarna att det var något som saknades. Fyra 

ungdomsjobbare nämner att efter introduktionen förekom ingen uppföljning eller 

vidareutveckling med hjälp av handledare eller någon annan i organisationen, det är något som 

beskrivs vara tråkigt eller saknas. Detta kan ses i ljuset av Lindmark och Önneviks diskussion 

kring  organisationers behov kring att göra en kontinuerlig uppföljning av arbetet, i början främst 
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för att minska tiden innan fullgod effektivitet kan uppnås (Lindmark & Önnevik, 2006). Det kan 

ses som ett effektivt sätt att undersöka vad som kan förbättras både hos organisationen, 

medarbetarna samt ungdomsjobbaren själv genom exempelvis ett uppföljningssamtal när 

introduktionen är i slutskedet. Då ges möjligheterna till reflektion, utvärdering, den nyanställde 

blir sedd och därmed kan trivsel på arbetsplatsen öka, vilket gynnar både den enskilde samt 

organisationen. 

 

Fyra ungdomsjobbare nämner att någon slags hierarki som råder på arbetsplatsen. Det som 

nämns är hur bemötandet har varit mindre bra av enhetschef, sjuksköterska, sjukgymnast och 

ordinarie personal. Denna upplevelse att ungdomsjobbarna upplever själva som längst ned på 

hierarkin har de fyra ungdomsjobbare som delgav den upplevelsen erhållit genom andra 

medarbetares kommentarer eller påståenden. Enligt det sociokulturella perspektivet är språket ett 

kollektivt redskap för handling, ord lånas av andra och därmed indirekt andras tankar och 

föreställningar (Säljö, 2000). Alla av de intervjuade nämner hur de upplevt en mindre bra känsla 

under början av introduktionen, denna mindre bra känsla har uttryckt sig genom; stress, oro, 

magont, känslan av att inte passa in och att vara utanför gemenskapen i ordinarie personalgrupp.  
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6 Slutdiskussion 
De sex intervjuade ungdomsjobbarna uttryckte en önskan att i samband med introduktionen lära 

sig hur arbetet ska utföras säkert samt tidseffektivt, inom vilka ramar arbetet ska vara utförande 

inom samt erhålla den information som är adekvat för arbetets genomförande. En väl genomförd 

introduktion gynnar organisationen, de äldre, ordinarie personal och den nyanställde. Enligt 

Gårdh (1990) trivs den nyanställde bättre, upplever engagemang, trygghet, god arbetsförmåga, är 

mindre utsatt för olycksfall och belastningsskador. En väl genomförd introduktion kan även ses 

som ett preventionsarbete för att säkerställa att den nyanställde utför de arbetssysslor som är 

önskvärda på ett säkert och tidseffektivt sätt (Louis, Posner & Powell, 1983). Att tillåta två 

nyanställda sitta en månad av sin anställning på en stol utan att erbjudas arbetsuppgifter, är lägsta 

betyg till organisationen given av författaren till denna studie. Det handlar om respekt gentemot 

den  nyanställde genom att erhålla adekvata arbetsuppgifter uppstår en meningsfullhet och 

delaktighet i arbetsutövandet (Winroth & Rydqvist, 2008). Lönen härleder från offentlig sektor 

som finansieras av skattebetalarna (Umeå kommun), där bör en återhållsamhet kring hur 

skattemedel skall nyttjas existera. Inom äldreomsorgen tenderar arbetsmiljön bestå av stress och 

personalbrist (Törnquist, 2004), genom ungdomsjobbare ges arbetsplatserna en resurs som kan 

avlasta och berika organisationen. Tanken är att ungdomsjobbarna ska genomföra ett arbete som 

gör skillnad för de äldre samt ordinarie personal, samt erhålla arbetslivserfarenhet för framtida 

anställningar och yrkesval.  

 

Projektanställning för ungdomar 18-25år har visat sig; stärka självkänslan hos de unga, de har 

blivit mer drivna i sökandet efter arbete, de har upplevt en statushöjning i samhället och den 

personliga relationen har identifieras som ett kraftfullt redskap för att stödja och hjälpa 

ungdomarna ut i arbetslivet (Kihlström & Sterner, 1994). Där ser jag handledare som en stor 

resurs att finnas till för ungdomsjobbaren, då relationen är av stor vikt. Men givetvis är det 

positivt om övriga medarbetare kliver fram och stöttar ungdomsjobbaren. Projektanställning som 

ungdomjobbare i Umeå kommuns satsning kan vara verksam för en god personlig utveckling hos 

individen.  

Två ungdomsjobbare beskriver att mer än 4 gånger i månaden räknas de som ordinarie personal 

då det uppstår frånvaro av exempelvis sjukdom. Enligt projektledaren bör inte ungdomsjobbaren 

regelbundet räknas i ordinarie bemanning utan räknas utöver den ordinarie personalstyrkan, det 

vill säga som en resursperson (föreläsning för enhetscheferna inom särskilt boende 27 september 

2012). Kan detta bero på personalbrist, otydlighet kring projektets ideologi kring att se 

ungdomen som en resursperson eller är ett sätt för verksamheterna att spara pengar. Det kan även 

vara ett sätt verksamheterna vill visa sin uppskattning gentemot de mest lämpade och arbetsföra 

ungdomsjobbare och därmed inkludera de aktuella individerna ännu mera i den ordinarie 

bemanningen. Oavsett orsak så bör projektets intention kring projektet ungdomsjobbarna 

tydligare framgå och eftersträvas ute på arbetsplatserna. 

 

Upplevelsen av den formella introduktionen  

Där verksamheterna genomfört en bra formell introduktion enligt ungdomsjobbarna i denna 

studie är bland annat att de flesta har fått någon som handlett dem genom den första tiden. 

Samspelet med handledaren eller de ordinarie personalen beskrevs som orsaken till den positiva 

känslan kring introduktionens formella innehåll. Upplevelsen av den formella introduktionen har 

beskrivits av tre ungdomsjobbare som mindre bra eller dålig och av de övriga tre som okej eller 
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bra. Samtliga sex ungdomsjobbare nämner en önskan om mer information om arbetsuppgifterna, 

mer uppstyrning från boendets sida från dag ett och ökad kunskap om vårdarbetets innehåll 

given från verksamheterna. Förflyttningsteknik är även något som nämns av tre ungdomsjobbare 

som önskvärt då det uteblivit. 

 

Kan ett tydligare samarbete och strukturering av den formella introduktionen mellan projektet 

och verksamheterna förbättra förutsättningarna för en väl genomförd introduktion av 

ungdomsjobbarna i denna studie, är något som författaren av denna undersökning spekulerar 

kring. Då undersökningen fokuserar på ungdomsjobbarnas syn av introduktionen och inte 

enhetscheferna, ordinarie personal och projektledningen kan inte svar på ovanstående fråga ges. 

Men studien visar att det finns möjlighet till förbättringar för Umeå kommuns satsning av 

projektet ungdomsjobbare inom särskilt boende med fokus på den formella introduktionen. 

 

Det är en gedigen uppgift att jobba inom vården idag då det krävs bland annat kunskaper inom 

mediciner, vård, omsorg, vaktmästeri, hushållskunskaper, administration samt ledarkunskaper 

(Törnquist, 2004). Författaren  till denna studie anser att genomföra en formell introduktion som 

delger den nyanställda kunskaper inom de ovan beskrivna områden kräver strukturering, 

planering, kunskap hos handledaren, enhetschefens delaktighet samt övriga verksamhetens stöd, 

(se Lindmark & Önnevik, Winroth & Rydquist, Louis, Posner & Powell samt Paré & Le 

Maistre). Detta är något som idag inte tenderar att existera vid den formella introduktionen för de 

sex intervjuade ungdomsjobbarna i Umeå kommuns satsning.  

En introduktionsmodell är av yttersta vikt (Lindmark & Önnevik, 2006) för att få perspektiv hur 

en formell introduktion bör genomföras och ange en ungefärlig tidsrymd för genomförandet av 

introduktionen. Det kan upplevas tydliggörande med en ram som sedan är adaptiv gentemot den 

enskilda nyanställdes behov. Begränsningar med modellen kan vara om det efterföljs statiskt 

utan dialog, avsaknad öppenhet i samspelet och om det inte uppstår en fungerande 

kommunikation mellan alla inblandade parter vid introduktionens utformning. Winroth och 

Rydqvist (2008) framhåller att inlärning bör ske utifrån den nyanställdes behov och sätt att ta in 

kunskap, så en öppen dialog bör föras mellan handledare, arbetsgivare och den nyanställde för 

att uppnå en väl genomförd introduktion (Winroth & Rydqvist, 2008). Tre av ungdomsjobbarna 

beskriver att det var mer en envägskommunikation där handledaren styrde och bestämde, inget 

eller litet utrymme lämnades för att påverka introduktionen och dess innehåll. 

Upplevelsen av den informella introduktionen 

Samtliga sex ungdomsjobbare nämner informella delar av deras introduktion. Problem som kan 

uppstå när den informella introduktionen ges stort utrymme är att synliga hierarkier framträder 

(Klein & Weaver, 2000). Upplevelserna hos den nyanställde tenderar enligt denna undersökning 

att vara bristande välkomnande, låg nivå  av information, utanförskap, otydlighet kring arbetets 

utförande samt utebliven kommunikation. Uppgivenhet och irritation hos den nyanställde 

gentemot organisationen kan därmed uppstå.  Risken med den informella introduktionen är att 

den nyanställde ges minimala förutsättningar att uppleva belåtenhet över arbetsinsatsen, det kan 

grunda sig i att det råder oklarheter i vilken omfattning samt hur arbetsinsatsen ska ges av den 

nyanställde. Det kan i sin tur leda till att arbetet inte genomförs eller uteblir på det 

tillvägagångssätt arbetsgivaren efterfrågar.  
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Introduktion som stöd i lärandeprocessen 

Författaren till denna studie upplever att det sociokulturella perspektivet vill framhäva den 

aktivitetsbaserade synen och avskaffa en individbaserad analys av lärande. Problematiken vid en 

mindre väl genomförd introduktion av ungdomsjobbare uppkommer inte inom den enskilde 

ungdomsjobbaren vid utebliven interaktion, kommunikation och samspel med ordinarie personal. 

Säljö beskriver att kunskap härleder från aktiviteter snarare än i människor, kunskap är ett 

förhållningssätt eller perspektiv på världen som är medierat av sociokulturella redskap (Säljö, 

2000). Studiens skribent anser med stöd av det sociokulturella perspektivet att sitta på en stol 

utan interaktioner, att exkluderas samt sakna handledare är inte en effektiv introduktion. Vid 

utebliven inskolning och samspel med övrig personal leder det till att inlärningsnivån troligen 

blir låg hos den nyanställde. Detta perspektiv lyfter fram det positiva med väl genomförda 

aktiviteter och ett genuint samspel med erfarna handledare möjliggör att en god introduktion är 

genomförbart (Strandberg, 2006). Inlärning är en betydande del kring hur väl en introduktion kan 

genomföras, att skapa förutsättningar för att en god inlärning är därmed en viktig aspekt av 

introduktionen. Kan det finnas samband mellan utsatthet, mindre fungerande kommunkation, 

utebliven information, ny situation samt kontext för den nyanställde ungdomsjobbaren som 

påverkar känslan vid introduktionen. Att som ny försöka komma in i en befintlig grupp kan 

upplevas svårt, speciellt om man ställs utanför till den grad att man placeras sittandes i en soffa 

under den första månaden av anställningen.  

 

Reflektion kring forskningsmetod  

Kvalitativ metod lämpade sig bra för denna undersökning för att ta del av intervjupersonernas 

upplevelser och egna berättelser kring den första tiden som nyanställd, vilket var syftet. Med 

kvalitativ metod var fokus på berättelser utifrån intervjupersonens perspektiv. Det finns en risk 

att tidigare förkunskaper påverkade processen under kategoriseringen något som i sin tur kan 

påverka överförbarheten. Då kvalitativ forskning består av fenomen som ständigt är föränderliga, 

påverkar detta också i sin tur hur man kan applicera och generalisera resultatet på andra sociala 

kontexter. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes vilket innebär att frågorna vid 

intervjutillfället var ställda utifrån en intervjuguide men även lämnade utrymme för spontana 

frågor eller följdfrågor. Det medför att en replikation av studien kan bli svår att genomföra. Den 

kvalitativa metoden strävar inte efter generalisering till en population utan det är kvaliteten och 

djupet som är av vikt (Bryman, 2011). 

 

För att erhålla en bredare inblick gällande ungdomsjobbarnas introduktion kunde fler intervjuer 

varit eftersträvansvärt för denna studie. I åtanke bör det även finnas att majoriteten av 

ungdomsjobbarna saknar arbetslivserfarenhet och det kan påverka upplevelsen av 

introduktionen. En intressant infallsvinkel för fortsatta studier kan vara att jämföra 

introduktionerna för erfarna arbetstagare inom särskilt boende samt oerfarna arbetstagare. Då 

genom att jämföra trivsel och hälsa mellan erfarna och oerfarna arbetstagare gällande stressnivå, 

trivsel, kommunikation, trygghet på arbetsplatsen och hälsa. Då denna studie saknar någon 

jämförande grupp kan det vara intressant att se om upplevelsen av introduktion kan skilja sig åt 

beroende på erfarenhet hos den nyanställde. 
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Intervjuguide            Bilaga 1 

 

Hur gammal är du? 

 

Hur fick du upp intresse för Umeå kommuns satsning ungdomsjobb? 

 

Vad jobbar du med?  

 

Kan du beskriva din första tid som nyanställd? 

 

Hur blev du introducerad till arbetet/dina arbetsuppgifter? 

 

Vem genomförde din introduktion (fanns det en handledare, chef, någon du valde att fråga)? 

 

Hur såg stödet ut från din chef vid den första tiden av anställning? 

 

Hur såg stödet ut från dina arbetskamrater vid den första tiden av anställning? 

 

Hur tycker du att introduktionen fungerade? 

 

Saknar du något i introduktionen du fick? 

 

Hur anser du att en väl genomförd introduktion ser ut? 

 

Hur upplever du ditt nya arbete? 

 

Hur trivs du på arbetsplatsen? 

 

Finns det något på din arbetsplats du skulle vilja ändra för att du skulle trivas ännu bättre? 
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Kodning                     Bilaga 2

Första tiden 

Oklart 

Följa med 

Sittandes  

Handlingsutrymme 

Bemötande 

Handledarens makt 

Känsla  

Uttryck 

 

Uteblivet stöd 

Första dagen 

Bemötande 

Affekt 

Kunskap 

Trygghets faktorer 

 

Oklar kommunikation 

Kommunikation  

Uteblivet 

Osäkerhet 

Otillräcklig 

Känsla 

 

Arbetsmiljö samt klimat 

Arbetssituation 

Regelbundet 

Sinnerna 

Misstro  

Normer 

Kommunikations brist 

Tacksamhet  

Lägst ned 

Börda 

Social konstruktion 

 

Förslag till förbättringar 

Grundligare intervju 

Mer information om arbetsuppgifterna 

Öka kunskapsnivån  

Bemötande enhetchef 

Delaktighet 

Tillit 

Uppföljning 

Uppstyrt 
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Bilaga 3 

Checklista för introduktion. Närmaste chef ansvarar för att introduktionen genomförs, men 
flera delar av introduktionen kan delegeras till en kontaktperson eller andra medarbetare på 
arbetsplatsen. Skriv in i checklistan vem som är ansvarig för de olika momenten och fyll i datum 
när de är genomförda.        

Innan den nyanställde anländer  Ansvarig Datum 

Beställ behörighet och boka in eventuell utbildning för de IT-system 
den nyanställde behöver. Blankett för beställning av användare finns 
på intranätets Blankettbank.  

  

Informera personalen på arbetsplatsen om att det kommer en 
nyanställd. 

  

Ställ vid behov i ordning arbetsplats och nödvändig utrustning.    

Uppdatera vid behov kontaktuppgifter i Netwise/interna 
telefonkatalogen, intranät och Umeå kommuns hemsida.  

  

Samla viktig information i en mapp.   

Planera introduktionen tillsammans med personer som ska vara 
delaktiga i den. 

  

 

Första dagarna Ansvarig Datum 

Gå igenom introduktionens upplägg.   

Presentera arbetskamraterna.   

Visa arbetsplatsen, till exempel fikarum, toaletter, förråd, 
omklädningsrum, vilrum, möteslokaler och utrymningsvägar. 

  

Skriv ut anställningsbevis/anställningsinformation. Ett ex till 
personakten och ett ex till medarbetaren. Vid tidsbegränsade 
anställningar, ett ex till berörd facklig organisation. 

  

Informera om:   

- Arbetsplats, arbetsuppgifter och verksamhet.   

- Anställningsvillkor.    

- Arbetstider och försäkringar.   

- Arbetsplatsträffar och andra regelbundna möten.   

Dela ut passerkort, nycklar samt mapp med viktig information.   

 

Första två veckorna Ansvarig Datum 

Information om:   

https://secure.app.umea.se/DataCollectorFormBank/Default.aspx?OrganizationID=1&Location=Intranet
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Första två veckorna Ansvarig Datum 

- Enhetens verksamhetsplan, mål, resurser och uppföljning.   

- Arbetsuppgifter, ansvarsfördelning och befogenheter.   

- Arbetsutrustning.    

- Informations- och kommunikationsrutiner till exempel intranät, 
hemsida, mail, telefon och posthantering. 

  

- Lönerapportering, ledighet och sjukfrånvaro.   

- Arbetsmiljön på arbetsplatsen: särskilda risker, skyddsutrustning, 
rutiner vid brand, kris, våld och hot samt sexuella trakasserier mm. 

  

- Sekretess, anmälningsplikt, offentlighetsprincipen och regler för 
bisyssla. 

  

- Arbetsplatsens traditioner, t ex gemensamma aktiviteter och 
uppvaktningar. 

  

Informationssäkerhetsinstruktion läses igenom och undertecknas av 
medarbetaren. 

  

Medarbetaren lägger in uppgifter om närmast anhörig i Heroma.   

Besök på andra avdelningar eller enheter som den nyanställde 
kommer att ha kontakt med. 

  

 

Den första månaden, information om Ansvarig Datum 

- Friskvård, företagshälsovård och personalföreningen Sporren.   

- Ekonomi och inköp.   

- Lönekriterier, utvecklings- och lönesamtal.   

- Arbetsmiljöarbete, skyddsombud och skyddsorganisation, 
rapportering av tillbud och arbetsskador. Alkohol- och 
drogförebyggande arbetsmiljö. 

  

- Samverkan och fackliga organisationer på arbetsplatsen.   

- Kommunens och verksamhetens mål, organisation och styrning.   

- Resor i tjänsten.    

- Styrdokument, t ex regler och rutiner som är relevanta för uppdraget..   

Nödvändig utbildning för de nya arbetsuppgifterna.   

Uppföljning av introduktionen efter 1-2 månader Gå igenom checklistan gemensamt och 
stäm av vad som är genomfört. Diskutera sedan kring följande frågor: 

- Hur fungerade introduktionen? 
- Vilken ytterligare information eller introduktion behöver du? 
- Hur upplever du ditt nya arbete?  
- Hur trivs du på arbetsplatsen?  
- Hur ser stödet ut från din chef och dina arbetskamrater? 

http://www.intranet.umea.se/dokumentochstyrning/interntsakerhetsarbete/informationssakerhet.4.657c7b101a5d1ab3e800051656.html

