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Sammanfattning 

 
Titel: Ett avgörande första intryck: En studie om introduktionsprogrammets betydelse 

för företag. 

Författare: Kristin Jansson och Emelie Svenneheim 

Institution: Linnéuniversitetet, fakultetsnämnden för ekonomi. Ekonomihögskolan  

Program: Human Resource Management 

Kurs: Företagsekonomi III - Organisation, examensarbete (kandidat) 

Handledare: Olle Duhlin 

Examinator: Hans Wessblad 

Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskapen gällande introduktionsprogrammets 

betydelse för företag, för att i förlängningen möjliggöra för företag att effektivisera sitt 

HR-arbete.  

 

Metodik och teoretisk referensram: En kvalitativ fallstudie med en induktiv ansats. 

Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer och fokusgrupper på tre 

företag inom industribranschen. vår teoretiska referensram innefattar 

introduktionsprogram, personalomsättning och mentorskap. 

 

Slutsats: Inom introduktionsprogrammet finns det vissa komponenter som är mer 

avgörande än andra. Vilka är: struktur, upplärning, information, sociala och informella 

aspekter samt uppföljning. I förlängningen kan denna kunskap användas av företag och 

möjliggöra att de kan effektivisera sitt HR-arbete.  

 

Vilken betydelse introduktionsprogrammet har för ett företag påverkas av 

förutsättningar, behov och problem inom det specifika företaget. Vissa faktorer påverkar 

samt har en påverkan på introduktionsprogrammet. Faktorerna kan förbättras med ett 

introduktionsprogram men också påverkas negativt. I förlängningen påverkar 

introduktionsprogrammet företags förmåga att bland annat behålla och utveckla 

personal, vilket kan skapa möjligheter för konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. 

 

Nyckelord: Introduktion, introduktionsprogram, nyanställda, upplärning, 

rekryteringsprocess, personalomsättning, mentorskap. 
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Abstract 

 
Title: A crucial first impression: A study about the importance of an onboarding 

program for businesses.  

Authors: Kristin Jansson and Emelie Svenneheim 

Institution: Linnaeus University, School of Business and Economics  

Program: Business Administration with emphasis in Human Resource Management 

Course: Business Administration III - Organization, bachelor thesis  

Supervisor: Olle Duhlin 

Examiner: Hans Wessblad 

 

Purpose: The purpose of this field study is to examine what importance an onboarding 

program has for businesses. By extension, businesses can develop their HR-processes in 

line with the findings of this study. 

 

Methodology and theoretical reference framework: A qualitative case study within the 

industrial field with an inductive approach. Three different organizations within the 

industrial field are examined in the study. The empirical material was collected through 

unstructured interviews and focus groups. The theoretical reference framework includes 

Onboarding program, Turnover rate and Mentorship. 

 

Conclusion: The study highlights crucial components of an onboarding program which 

are: structure, on the job training, information, social and informal aspects and follow-

up. This knowledge can be used to make HR-processes more efficient. The findings of 

this paper are that the onboarding program will have a long term impact on businesses. 

 

The importance of an onboarding program depends on the business. Advantages such as 

a decreased turnover rate and a motivated workforce can be earned by develop and 

implement an effective onboarding program within the organization. 

 

Keywords: Orientation, orientation training, new hires, onboarding, recruitment 

process, turnover rate, mentorship. 

  



  
 

iii 

Tack! 
 

Vi vill förmedla ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till vår kandidatuppsats. 

Speciellt vill vi tacka de informanter på de tre företagen som medverkade i vår studie, 

utan er hade uppsatsen inte kunnat genomföras.  

 

Vidare vill vi tacka vår handledare Olle Duhlin som givit oss vägledning och värdefulla 

råd under arbetets gång. Vi vill tacka vår examinator Hans Wessblad som gett oss 

betydelsefulla insikter i samband med opponeringar samt våra kurskollegor som givit 

oss viktiga synpunkter och reflektioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar 25 maj, 2017 

 

 

Kristin Jansson  Emelie Svenneheim 

 

____________________  _____________________ 

  



  
 

iv 

Innehåll 

1 Inledning ___________________________________________________________ 1	
1.1 Bakgrund ________________________________________________________ 1	
1.2 Problematisering __________________________________________________ 4	
1.3 Problemformulering och syfte _______________________________________ 6	

2 Metod _____________________________________________________________ 7	
2.1 Forskningsproblemets karaktär _______________________________________ 7	
2.2 Forskningsprocessen _______________________________________________ 7	
2.3 Forskningsstrategi _________________________________________________ 8	
2.4 Undersökningsdesign ______________________________________________ 9	
2.5 Datainsamlingsmetod ______________________________________________ 9	
2.6 Tolkning _______________________________________________________ 12	
2.7 Forskningskvalitet ________________________________________________ 13	
2.8 Forskningsetik ___________________________________________________ 14	
2.9 Disposition _____________________________________________________ 15	

3 Introduktionens utformning och användning ____________________________ 16	
3.1 Introduktionens struktur ___________________________________________ 16	
3.2 Användning av checklistor _________________________________________ 19	
3.3 Introduktionens början ____________________________________________ 22	
3.4 Första dagen ____________________________________________________ 25	
3.5 Uppföljning _____________________________________________________ 28	
3.6 Delsammanfattning för introduktionens utformning och användning ________ 30	

4 Personalen som resurs _______________________________________________ 31	
4.1 Personalomsättning _______________________________________________ 31	
4.2 Förutsättningar för trivsel __________________________________________ 33	
4.3 Delsammanfattning för personalen som resurs __________________________ 35	

5 Upplärning ________________________________________________________ 36	
5.1 Mentorskap _____________________________________________________ 36	
5.2 Upplärningens tid och kvalitet ______________________________________ 39	
5.3 Att säkerställa kvalitet och säkerhet __________________________________ 40	
5.4 Delsammanfattning för upplärning ___________________________________ 42	

6 Slutsats ___________________________________________________________ 44	
6.1 Avgörande komponenter inom ett lyckat introduktionsprogram ____________ 44	
6.2 Vilken betydelse har introduktionsprogrammet för företag? _______________ 45	
6.3 Studiens nytta ___________________________________________________ 48	
6.4 Vidare forskning _________________________________________________ 48	

Referenser __________________________________________________________ 49	

Intervjuförteckning ___________________________________________________ 54	

Bilaga 1 - Frågeformulär för introduktion ________________________________ 55	

Bilaga 2 - Empiriska kategorier _________________________________________ 56	



  
 

1 
 

 

1 Inledning 

“Du behöver inte statistik för att förstå att en tafflig introduktion kväver den energi en 

nyanställd anländer med. En sömnig chef som utbrister ‘Javisst ja, det var ju idag du 

började!?’ är en handflata i ansiktet på en engagerad nyanställd. En dålig introduktion 

kan släcka flamman även för en talang” (Jonkman, 2012).  

 

1.1 Bakgrund 
I den globala värld som företag idag verkar inom finns det många möjligheter och 

utmaningar. Företag måste ständigt utveckla och förbättra verksamheten för att möta de 

förutsättningar som en ökad globalisering medför (Frankzen Starrin, 2011). 

Förutsättningar såsom teknisk utveckling och digitalisering medför nya möjligheter för 

arbetssätt och kommunikation (Accenture, u.å.). För att vara konkurrenskraftig krävs det 

att företag är flexibla och snabbt kan anpassa och förhålla sin verksamhet till omvärlden 

(Arbetsförmedlingen, 2016).  

 

Varför är personalen viktig? 

I och med den ökade konkurrensen på dagens internationella marknad och dess 

teknologiska utveckling har behovet av kompetens ökat. Det har blivit viktigare för 

organisationer att finna rätt typ av kompetens för att kunna driva verksamheten framåt 

(Arbetsförmedlingen, 2016). Enligt Deloitte (2016) har behovet av kompetens fått större 

betydelse för värdeskapande inom organisationer än finansiella och teknologiska 

resurser. Idag hör vi ofta begrepp som intellektuellt kapital och humankapital vilket 

indikerar att personalen har fått ett större fokus (Deloitte, 2016). Personal anses idag 

vara en tillgång snarare än en kostnad, vilket leder till att HR-funktioner får allt större 

inflytande över organisationers strategiska arbete (Nigel Wright Group, u.å.). 

 

En undersökning gjord av Deloittes (2016) belyser att organisationer måste skapa 

verksamheter som engagera människor för att kunna tävla om potentiella arbetstagare 

som återfinns på den globala arbetsmarknaden. Det har blivit allt vanligare för 

organisationer att aktivt arbeta med HR för att tillgodose behovet av kompetens och för 

att uppnå konkurrensfördelar (Deloitte, 2016). Ett aktivt HR-arbete innebär exempelvis 

praktiska arbetssätt för att attrahera, rekrytera, utbilda och behålla personal, vilket i 

förlängningen leder till att strategiska fördelar kan skapas (Schødt, 2012). För att stärka 
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sin konkurrenskraft måste organisationer skapa attraktiva arbetsplatser som möjliggör 

att kunna attrahera efterfrågad kompetens och framförallt behålla den (Grönholm, 

2009). 

 

Enligt Jonkman (2012) vet 86 procent av nyanställda inom sex månader om de tänker 

stanna kvar på ett företag eller inte. Det gör att den första tiden för en nyanställd är 

avgörande för organisationers förmåga att behålla sin personal. Att introducera 

nyanställda väl är därmed vitalt för organisationers framgång. En introduktion kräver 

engagemang och kan komma att avgöra om den nyanställdas nyfikenhet, kreativitet och 

kompetens kommer att kunna tas tillvara på (Jonkman, 2012). 

 

Vad är en introduktion? 

En introduktion är den inledande process som en nyanställd genomgår under den första 

tiden hos en ny arbetsgivare. Introduktionen inleds vanligtvis redan under 

rekryteringsprocessen genom att de sökande får information om företagets historia, de 

arbetsuppgifter som anses tillhöra tjänsten, arbetstider och lön. När den nyanställda 

sedan börjar på företaget introduceras den nyanställda ytterligare och får lära sig sina 

arbetsuppgifter (Cadwell, 1989). Det är även vanligt förekommande att organisationer 

utser faddrar eller mentorer som är ansvariga för att ta hand om den nyanställda under 

den första tiden på företaget. Hur introduktionen och det eventuella mentorskapet 

utformas skiljer sig mellan företag och branscher likväl som introduktionens längd och 

utförande (Schødt, 2012). 

 

Varför behövs en introduktion? 

Enligt Askeberg (2013) är det i början av en anställning viktigt att medarbetaren känner 

sig välkommen. Den nyanställda bör ges förutsättningar att lära känna andra 

medarbetare och tidigt får en förståelse för verksamheten och sina arbetsuppgifter. Detta 

för att möjliggöra att medarbetaren kan bidra snabbt med sin kompetens och sina 

erfarenheter. Ett väl utvecklat introduktionsprogram kan minska osäkerheten och tiden 

som kommer att krävas för att medarbetaren ska lära sig sina arbetsuppgifter och 

integreras i arbetsgruppen (Askeberg, 2013). Det finns också formella krav på att den 

nyanställda ska introduceras. Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är arbetsgivare 

skyldiga att informera och säkerhetsställa att arbetsuppgifter utförs i enlighet med de 

säkerhetsregler som finns (SFS 1977:1160). Genom att utforma ett 
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introduktionsprogram kan arbetsgivaren försäkra sig om att den nyanställda får den 

information och kunskap som krävs för att på ett säkert sätt kunna utföra sina 

arbetsuppgifter (Hedström, 2014).  

 

En undersökning utförd av fackförbundet Vision (2015a) undersökte sambandet mellan 

introduktion och trivsel. Av de som fick en planerad introduktion vid början av sin 

anställning uppger 52 procent av de tillfrågade att de trivs mycket bra med sitt arbete. 

Till skillnad mot de som inte fick en planerad introduktion där endast 31 procent uppger 

att de trivs med sitt arbete (Vision, 2015b). Undersökningen visar därmed på att det 

finns en koppling mellan planerade och väl genomförda introduktioner och 

medarbetarnas trivsel. Att medarbetare trivs kan leda till flertalet positiva följder, 

exempelvis ökad prestationsnivå och att medarbetaren vill stanna inom företaget 

(Wiman, 2012). Det är också troligt att medarbetare som trivs kan rekommendera 

företaget som arbetsgivare till andra i sin omgivning, vilket kan öka företagets 

möjligheter till att attrahera rätt kompetens (SKL, 2015). Vidare så visade Visions 

undersökning (2015b) att de som fått en introduktion i högre utsträckning upplever 

balans mellan arbetsliv och privatliv än de som inte genomgått en introduktion. Det 

framkommer även att de som fått en introduktion upplever att de har möjlighet till 

planering, uppföljning och utveckling i sitt arbete vilket leder till en känsla av lägre 

arbetsbelastning. Visions undersökning indikerar därmed på att en planerad introduktion 

ger bättre förutsättningar för att de anställda ska trivas med sitt arbete (Vision, 2015b). 

 

Vad händer om företag inte lyckas behålla personalen? 

Vid misslyckande att attrahera, rekrytera och behålla personal följer konsekvenser som 

påverkar företaget negativt (Founders Alliance, 2015). En hög personalomsättning kan 

utgöra en hög kostnad för företag då rekrytering, upplärning och introduktion kan vara 

kostsamt. För att motverka en hög och kostsam personalomsättning kan en välplanerad 

och effektiv introduktion verka främjande (Vision, 2015a). Enligt undersökningen 

utförd av Vision (2015b) finns det kopplingar mellan personalomsättning och 

användandet av introduktionsprogram. De tillfrågade medlemmarna av Vision som 

genomgått en planerad introduktion arbetade inom en organisation som hade en 

personalomsättning på ungefär 20 procent. Medan de informanter som arbetade inom en 

organisation som saknade en planerad introduktion, istället hade en personalomsättning 
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på 28 procent. Undersökningen indikerar därmed på att ett oplanerat 

introduktionsprogram kan kopplas till en högre personalomsättning (Vision, 2015b). 

 

Vad kan hända om introduktionen misslyckas? 

Trots de fördelar ett välarbetat introduktionsprogram kan medföra, prioriteras 

introduktionen sällan av organisationer. Ledare inom organisationer besitter vanligtvis 

viss förståelse för att en introduktion behövs, men det fallerar i utformning och 

implementering. Introduktionen utförs ofta med ett informativt fokus, vilket kan 

innebära att information om företaget levereras genom en bunt papper och en snabb 

genomgång utan större eftertanke (Rollag, Parise & Cross, 2005).  

 

Även om viljan att använda introduktionsprogram finns inom flertalet organisationer, 

tenderar deras försök till introduktionsprogram sakna eftertanke och planering. Enligt 

undersökningen av Vision (2015b) uppger 68 procent av de tillfrågade medlemmarna att 

det finns en rutin för introduktion på deras arbetsplats. Dock angav endast 19 procent att 

de fick en planerad introduktion när de själva blev anställda medan 48 procent fick en 

delvis planerad introduktion. 34 procent fick inte någon planerad introduktion alls 

(Vision, 2015b). Att en tredjedel av Visions tillfrågade medlemmar inte fått någon 

planerad introduktion kan få stora följder för deras arbetsgivare. Exempelvis på grund 

av ökade personalomsättningskostnader eftersom kostnaden av en nyrekrytering kan bli 

hög. Enligt Vision (2015a) kan en nyrekrytering uppgå till 542 700 kronor. Därmed 

borde välplanerade introduktionsprogram i syfte att skapa de rätta förutsättningarna för 

nya medarbetare prioriteras för att undvika kostnader kopplade till nyrekrytering. 

 

1.2 Problematisering 
Det framgår att planerade introduktionsprogram av olika anledningar gynnar och 

förbättrar företag. Men kan introduktionen avgöra företagets framgång såsom 

exempelvis förmågan att behålla kompetens, engagera och motivera medarbetare?  

 

Det framkommer i Visions undersökning (2015b) att det finns ett samband mellan 

introduktion och upplevd arbetstillfredsställelse. Att medarbetare är nöjda har en positiv 

påverkan på lojalitet, motivation och hur länge medarbetaren stannar inom företaget 

(Deloitte, 2016). Adams (2007) menar att medarbetare som ständigt ges möjlighet att 

utvecklas och lära sig nytt, trivs bättre och stannar längre inom företaget (Adams, 



  
 

5 

2007). Den pågående debatten indikerar att introduktionsprogram är viktigt, vilket gör 

att vi undrar varför organisationer inte använder introduktionsprogram i större 

utsträckning. Om introduktionsprogrammet har en avgörande roll för företags framgång 

borde det strategiska arbetet att utforma ett passande introduktionsprogram hypotetiskt 

sett vara högt prioriterat av verksamheten. Om det skulle visa sig att betydelsen av ett 

introduktionsprogram inte är vitalt, bör företag inte heller bruka resurser på att utarbeta 

ett. Skulle det däremot visa sig att vissa delar ur ett introduktionsprogram har stor 

betydelse för företag, bör fokus läggas på dessa komponenter. Vilket i förlängningen 

innebär att överflödigt arbete kan reduceras.  

 

Vi kan urskilja en kunskapslucka i dagens forskning inom introduktionsprogram. 

Befintlig forskning inom användandet av olika HR-processer är väl beforskat, medan 

fokus på introduktionsprogram är förhållandevis begränsat. Forskningen kring 

introduktionsprogram belyser främst vikten av att använda introduktionsprogram samt 

konsekvenserna av att inte använda ett. Vilket leder oss till att vilja undersöka vad ett 

introduktionsprogram innebär och betyder i praktiken och därmed bidra till den 

befintliga forskningen. 

 

Det tänkbart att tidsbrist och ständig press om utveckling från omvärlden är en av de 

bidragande orsakerna till ett begränsat användande av introduktionsprogram. Att 

organisationer måste anpassa sig till omvärlden som ständigt förändras kan eventuellt 

medföra att introduktionsprogram och noggrannare utformning av introduktionen inte 

prioriteras. Detta kan ge viss förståelse för varför introduktioner inte används eller 

prioriteras av organisationer. Att undersöka närmare varför organisationer inte använder 

sig av introduktionsprogram anser vi inte vara aktuellt för denna specifika studie. Vi vill 

istället försöka få en förståelse för hur ett introduktionsprogram kan minimera risken för 

exempelvis hög personalomsättning, ökade kostnader och förlusten av viktig 

kompetens. Är ett introduktionsprogram så avgörande för företag som det görs 

gällande? Det är intressant att undersöka om introduktionen är avgörande, eftersom det 

ger en förståelse för hur mycket tid och resurser som bör läggas på att utveckla ett 

introduktionsprogram. Vi avser med vår studie att synliggöra betydelsen, vilket kan ge 

indikationer kring omfattningen av resurser som företag bör lägga på sin introduktion. 

Vilka eventuella problem inom organisationen kan härledas till användandet eller 

avsaknaden av introduktionsprogram och hur upplever organisationens anställda, 
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verksamhetsansvariga och HR-ansvariga att deras introduktion fungerar? Vi ser värdet i 

att undersöka vilken roll ett introduktionsprogram har för företag samt dess förmåga att 

tillgodose specifika behov inom företag, i förlängningen kan dessa insikter ge företag 

möjligheten att bli lönsammare och mer konkurrenskraftiga. 

 

1.3 Problemformulering och syfte 
Vår problematisering har mynnat ut i följande problemformulering: 

 

• Vilken betydelse har introduktionsprogram för företag? 

 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen gällande introduktionsprogrammets 

betydelse för företag, för att i förlängningen möjliggöra för företag att effektivisera sitt 

HR-arbete. 
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2 Metod 

För att uppnå de mål som avses med forskning och undersökning är kunskaper i metod 

ett redskap som möjliggör ett lyckat resultat (Holme & Solvang, 1996). Enligt Skärvad 

och Lundahl (2016) skapas tillförlitlighet av en studie genom noggrannhet och 

transparens gällande vilka metoder som används. 

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär 
Akademiska studier och uppsatser genomförs i syfte att fylla en identifierad 

kunskapslucka eller utöka ett kunskapsbehov. Ett forskningsproblem behandlas och en 

forskningsfråga formuleras, och studien syftar till att besvara denna forskningsfråga 

eller lösa det problem som frågan belyser. Forskningsfrågan kan vara av teoretisk eller 

praktisk karaktär (Skärvad & Lundahl, 2016). Vårt forskningsproblem är av praktisk 

karaktär snarare än teoretisk, eftersom vårt forskningsproblem är något vi identifierat 

inom organisationer och företag. Vidare kan ett forskningsproblem studeras från olika 

analysnivåer, vilket avgörs av problemets karaktär. De vanligaste forskningsnivåerna är 

organisatorisknivå, individnivå och samhällsnivå (Lind, 2014). Vårt forskningsproblem 

befinner sig på en organisatorisk nivå, vilket gjort att vi undersökt företags användning 

av introduktionsprogram. Enlig Lind (2014) kan ett fenomen som studeras på en nivå 

även relateras till de andra nivåerna. Därav kan ett resonemang föras om vår studies 

relation till ett större sammanhang, det vill säga påverkan på individnivå såväl som 

samhället i stort. Enligt Skärvad och Lundahl (2016) är det viktigt att studien ger ett 

akademiskt kunskapsbidrag när problemet härstammar ifrån praktiken. Vi menar att vår 

studie kan möjliggöra för företag att skapa ett effektivare HR-arbete genom ökad 

kunskap angående vad som påverkar förmågan att exempelvis behålla medarbetare.  

 

2.2 Forskningsprocessen 
Teori är grunden i akademiskt arbete och utgör en viktig komponent. Funktionen som 

teorin fyller varierar beroende på forskningsproblemet (Skärvad & Lundahl, 2016). Det 

finns två grundläggande ansatser till forskningsarbete och analys av det, vilka är 

induktiv och deduktiv ansats (Fejes & Thornberg, 2015). Den induktiva ansatsen 

kännetecknas av att studien utgår ifrån observationer som sedan sammanfattas och 

tolkas med hjälp av teori (Wallén, 1996). Det resulterar i att teori tas fram med 

utgångspunkt i studiens undersökning och de observationer som gjorts (Skärvad & 



  
 

8 

Lundahl, 2016). I vår studie ligger fokus på den empiriska insamlingen i första hand, 

vilket medförde att en induktiv ansats har använts. Vi anser att den induktiva ansatsen 

lämpade sig bäst för att nå våra mål med den undersökning som vi genomförde eftersom 

vi främst ville få en förståelse för introduktionsprogrammet betydelse i praktiken. Vi 

uppmärksammade att det var viktigt för vår studie att begränsa användandet av 

förutbestämda riktlinjer, i form av teori, som kunnat begränsa upptäckterna vid 

datainsamling. Enligt Lind (2014) är inte teori styrande för forskningsarbetet vid en 

induktiv ansats, vilket stämmer väl överens med vår målsättning. Eftersom vårt 

fenomen är av en karaktär som innan studiens genomförande är oviss kräver det 

öppenhet för tänkbara kopplingar och situationer. Detta för att undvika att gå miste om 

kopplingar som teorin inte belyser. Vi var samtidigt medvetna om att vi behövde en viss 

teoretisk förståelse innan den empiriska undersökningen genomfördes.  

 

2.3 Forskningsstrategi 
För insamling av empirisk data finns det främst två olika strategier, den ena är 

kvantitativ och den andra är kvalitativ (Skärvad & Lundahl, 2016). För att kunna 

uppfylla vårt syfte med denna studie och kunna besvara vår problemformulering 

behövde vi bland annat få en uppfattning om hur användandet eller avsaknaden av 

introduktionsprogram upplevs hos företag idag. Vi anser att en kvantitativ utgångspunkt 

inte hade varit till vår fördel eftersom en upplevelse är svår att överföra till numerisk 

data. Användandet av kvantitativa metoder, såsom enkäter, hade inte givit oss det djup 

som vi ansåg behövdes för att fullfölja syftet med studien. Vi valde därav att anamma 

en kvalitativ strategi eftersom vår avsikt att tolka vilken betydelse introduktion har för 

organisationer då blev möjlig. Detta eftersom en kvalitativ strategi fokuserar på att 

systematiskt samla, organisera och tolka kvalitativ data i form av egenskaper och 

särdrag hos det valda fenomenet (Skärvad & Lundahl, 2016), vilket mer stämde överens 

med vårt behov av att få en förståelse. Den kvalitativa strategin är fördelaktig vid en 

explorativ och induktiv ansats. Ambitionen är att få en djupare förståelse för 

bakomliggande handlingar och beslut som kan härledas till fenomenet, vilket en 

kvalitativ strategi möjliggör (Skärvad & Lundahl, 2016). Vidare menar Skärvad och 

Lundahl (2016) att kvalitativa studieobjekt vanligtvis kännetecknas av individer och 

grupper, vilket kan härledas till vårt val av att undersöka vårt problem på en 

organisatorisk nivå som indirekt påverkar anslutna grupper av anställda och 

beslutsfattare. Att samla data av icke-numerisk karaktär lämpar sig för en fallstudie 
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(Skärvad & Lundahl, 2016), vilket stämmer väl överens med vår valda 

undersökningsdesign som beskrivs närmare i 2.4. Vi har dock använt viss numerisk 

data, exempelvis vid förståelse av organisationers personalekonomiska resultat i form 

av nyckeltal. Enligt Wallén (1996) är det svårt att utesluta numerisk data helt, även vid 

en kvalitativ strategi. Vidare är det också viktigt att påpeka att den kvalitativa datan ej 

kan stå för sig själv utan kräver analys och tolkning för att kunna användas (Wallén, 

1996). 

 

2.4 Undersökningsdesign 
För att kunna utföra vår undersökning genomförde vi en fallstudie. Vi valde att 

undersöka tre företag som verkar inom samma bransch, vilken är industribranschen. Att 

fokus lades på industriella verksamheter var ett bekvämlighetsurval, då vi i ett tidigt 

skede av processen fick god kontakt med ett sådant företag. Vidare valde vi att kontakta 

ytterligare tio olika industrier och därefter valde vi två som visade intresse och gav 

snabbast återkoppling. Vi Samtliga tre företag är producerande företag som 

fortsättningsvis kommer att benämnas Företag, A, B och C. Dessa tre företag valdes för 

att vi skulle kunna jämföra verksamheternas initiativ till introduktionsprogram och vilka 

följder det ger samt att kartlägga behov och problematik som kan relateras till 

avsaknaden eller användandet av introduktionsprogram. Vi avsåg att få en förståelse för 

eventuella skillnader och likheter som dessa företag upplever gällande introduktion för 

att kunna urskilja om introduktionen är av betydelse. Vi ansåg att vår begränsning att 

enbart undersöka industriföretag inte nödvändigtvis begränsar möjligheten att applicera 

studiens resultat på företag inom andra branscher. En fallstudie är enligt Merriam 

(1994) ett metodval som ger möjlighet till förståelse och tolkning av olika typer av 

skeenden och händelser. Att vi använde fallstudie som undersökningsdesign kunde 

därmed ge oss möjlighet att få en förståelse för upplevelsen och uppbyggnaden av 

introduktionsprogram och dess roll för företag. 

 

2.5 Datainsamlingsmetod 
Vid fallstudier genomförs vanligtvis observationer och intervjuer för att möjliggöra 

tolkning av det valda fenomenet (Merriam, 1994). Vi valde att genomföra en fallstudie 

och vi fokuserade främst på intervjuer med komplement av fokusgrupper. För att 

undvika att vår studie enbart skulle grunda sig i subjektiva antaganden, tolkade och 

analyserade vi respektive företags personalekonomiska ställning, såsom företagets 



  
 

10 

nyckeltal för personalomsättning. Vi är medvetna om att vår studie till stor del grundar 

sig i hur introduktionen upplevs på respektive företag, vilket i sig är en subjektiv 

approach. Detta kan leda till att studien blivit begränsad i möjligheten att generaliseras. 

För att stärka möjligheten att vår studie ska kunna generaliseras och representera 

betydelsen av introduktionsprogram valde vi att använda en så kallad teoretisk 

generalisering. Genom en teoretisk generalisering kan studiens empiriska resultat 

relateras och tolkas med hjälp av allmänna teoretiska ramverk och begrepp (Svensson & 

Ahrne, 2015). Eftersom vår studie har en induktiv ansats, har vi kopplat det framtagna 

empiriska materialet till befintlig teori och forskning gällande introduktionsprogram. 

Vidare har vi använt personalekonomisk information om företagen såsom nyckeltal från 

respektive HR-avdelningar. Samtliga uppgifter är från år 2016.  

 

Intervjuer 

I vår studie har vi valt att använda intervjuer för informationsinsamling. Vi valde att 

intervjua en HR-representant på vardera företag för att få en generell uppfattning om 

företagets HR-processer och huruvida det finns standardiserade introduktionsprogram. 

Vidare valde vi att intervjua en till två avdelningschefer inom varje företag eftersom de 

vanligtvis ansvarar för att genomföra introduktionen på arbetsplatsen. 

Avdelningscheferna är också de som jobbar närmast den operativa kärnan och de som 

kan ha en uppfattning om hur introduktionen upplevs på arbetsplatsen. Sammanlagt har 

sju stycken intervjuer genomförts.  

 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) ger kvalitativt genomförda intervjuer 

möjlighet till att använda allt från fasta frågeformulär till öppna och diskuterande 

samtal. Vi har i enlighet med vår induktiva ansats valt att utföra mindre standardiserade 

intervjuer, eller så kallade ostrukturerade intervjuer. Det har genomförts genom att vi 

har låtit informanterna till stor del förklara fritt hur introduktionen går till på företaget 

och vilka eventuella problem som kan härledas till användningen. Likvärdigt har 

informanterna fått förklara hur de ser på introduktionens betydelse för deras specifika 

verksamhet. Enligt Skärvad och Lundahl (2016) lämpar sig ostrukturerade intervjuer 

främst för insamling av mjuk data i form av exempelvis personers bedömning av 

specifika situationer, föreställningar och motiv samt arbetsklimat.  
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Under intervjuerna antecknade vi vad informanten valde att tala om. Vi valde att spela 

in våra intervjuer för att ha möjligheten att åter lyssna på intervjun, om våra 

anteckningar inte räckt som underlag. Däremot valde vi att inte transkribera 

intervjuerna, då vi ansåg att våra anteckningar skulle utgöra nog underlag. Valet att inte 

göra transkriberingar gjorde att vi kunde spara arbetstid. Vi riskerade dock att missa 

vissa underliggande åsikter som informanterna kan tänkas ha, eftersom vi ej på samma 

sätt hade möjlighet att analysera och tolka vad som sagts eller uteslutits. För att 

effektivisera arbetet under intervjuerna valde vi att en av oss antecknade medan den 

andra ansvarade för att leda intervjun framåt genom att ställa följdfrågor. Detta menar vi 

var ett sätt att säkerställa kvaliteten på våra intervjuer då vi hade möjligheten att 

komplettera informantens utsago med följdfrågor på ett effektivare sätt än om vi båda 

intervjuade. 

 

Fokusgrupper 

För att möjliggöra att få en förståelse för hur första tiden på företaget upplevs inom de 

tre valda verksamheterna talade vi med anställda som anställts under de senaste sex 

månaderna. Detta gjorde vi för att få medarbetarnas synvinkel över hur introduktionen 

upplevdes och om det fanns aspekter de nyanställda saknade eller uppskattade när de 

genomgick sin introduktion. Vi valde att inte beakta huruvida de anställda var 

tjänstemän eller arbetare. Vi tog heller ingen häsnyn till deras arbetsuppgifter, ålder, 

erfarenheter etcetera. Datainsamlingen hos de nyanställda gjordes genom 

gruppintervjuer, eller så kallade fokusgrupper detta för att vi skulle kunna tala med flera 

informanter. Fokusgrupper kan enligt Morgan (1996) kombineras med djupare 

intervjuer som ett komplement för att få en förståelse från en större massa. Fördelen 

med fokusgrupper är att de nyanställda kan samspela med varandra och lättare kunna 

komma med åsikter om en diskussion får föras (Bell & Waters, 2014).  

 

För att låta informanterna själva fundera och reflektera över sin egen introduktion fick 

alla informanter fylla i ett frågeformulär innan diskussionen började. Frågeformuläret 

bestod av påståenden om introduktion som informanterna fick ange som sanna eller 

falska. Frågeformuläret utarbetade vi med inspiration från Cadwell (1989:5) och 

översatte till svenska och modifierade något för att anpassa till vår studie, se bilaga 1. 

Syftet med frågeformuläret var att låta informanterna enskilt tänka i lugn och ro och 

reflektera över sin introduktion, vilket vi ansåg kunde underlätta att starta upp 
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diskussionen. Frågeformuläret användes sedan som grund i diskussionen där vi valde att 

fråga vad de svarat på vardera påstående och därefter lät vi informanterna diskutera 

anledningen till deras svar. Frågeformuläret fungerade därmed som en möjlighet att 

starta en social interaktion mellan de nyanställda som var delaktiga under 

fokusdiskussionen.  

 

Den sociala interaktionen som sker under en fokusgruppsdiskussion anses vara källan 

till data i form av att deltagarna kan jämföra erfarenheter och få en kunskap om 

komplexiteten inom det valda ämnet (Halkier, 2008). Det finns dock en risk att 

fokusgruppens diskussion leder till den så kallade anpassningseffekten, vilket innebär 

att informanterna anpassar sina svar utefter vad de resterande gruppmedlemmarna säger. 

Svaren som återfås vid en fokusgrupp kan därmed riskera att bli urvattnade 

kompromisser som inte avspeglar individernas egna åsikter (Skärvard & Lundahl, 

2016). Vi upplevde tendenser till den anpassningseffekt som Skärvad och Lundahl 

(2016) belyser eftersom vissa informanter valde att förmedla en åsikt på det egna 

frågeformuläret för att sedan ändra sin uppfattning när diskussionen började föras. Vi 

upplevde även att vissa informanter hade svårt att vara negativa eller kritiska till 

introduktionen om de andra i samma grupp först uppgett deras upplevelse av 

introduktionen som positiv. 

 

Vi hade från början till avsikt att följa Henninks (2014) rekommendation om att ha 5-10 

stycken informanter i vardera fokusgrupp, men upptäckte snart att antalet medverkande 

fick styras efter verksamhetens möjlighet att avvara de anställdas tid. I genomsnitt 

innehöll våra fokusgrupper istället tre stycken deltagare, vilket vi anser är något för små 

grupper, främst på grund av att resultatet blev mer likt en intervju än en diskussion. 

Dock möjliggjorde gruppintervjuerna oss att samtala med fler nyanställda under en 

effektiv tidsram. Sammantaget utförde vi fyra stycken fokusdiskussioner på de utvalda 

företagen, innehållandes sammanlagt 10 stycken nyanställda. 

 

2.6 Tolkning 
Merriam (1994) beskriver att informationen från datainsamlingen kodas efter uppenbara 

faktorer såsom vem, när och var, och att informationen sedan måste tolkas med teori. 

För att kunna utarbeta olika teman måste regelbundna mönster och kopplingar 

synliggöras och identifieras (Merriam, 1994). I vår studie kunde vi sammanställa, dra 
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kopplingar och tolka vårt empiriska material för att sedan koppla till teori. I enlighet 

med Sjöström (1994) tolkade vi det insamlade empiriska materialet systematiskt och 

därigenom provade vi olika möjliga tolkningar tills dess att vi ansåg att vi hade funnit 

den mest rimliga tolkningen. Vi fick tänka på att inte godtyckligt välja de tolkningar 

som vi ansåg stämma överens med våra förväntningar. Målsättningen var att finna 

mönster inom informationen i form av exempelvis för- och nackdelar, motsättningar 

eller samband. Vidare valde vi att följa Eriksson och Wiedersheim-Pauls (2014) råd att 

direkt efter avslutad intervju diskutera och analysera vad som framkommit för att 

motverka att glömma bort detaljer gällande exempelvis informanternas kroppsspråk. Vi 

valde att anteckna övergripande stödord efter varje avslutat företagsbesök. Stödorden 

avspeglade de komponenter vi kunnat urskilja som viktiga från den insamlade datan, 

detta gjorde vi för att i ett senare skede möjliggöra strukturen av vårt arbete (för vidare 

förklaring, se kapitel 2.9). 

 

2.7 Forskningskvalitet 
Inom kvalitativa undersökningar kan begreppen relevans, resultat, trovärdighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och objektivitet användas för att bedöma kvaliteten på 

studien. När det gäller studiens relevans är det fördelaktigt om den redogörs och 

argumenteras för tidigt i arbetet (Skärvad & Lundahl, 2016). Relevansen för vår studie 

har vi valt att belysa redan i inledningskapitlet. Vidare belyser Skärvad och Lundahl 

(2016) att resultat är viktigt för kvaliteten och förhoppningsvis kan nya insikter om 

fenomenet vinnas genom studien. Vår studies resultat avser att ge nya insikter som 

företag kan få fördel av. Studiens trovärdighet påverkas bland annat av studiens 

triangulering, vilket enligt Bell och Waters (2014) innebär att flera olika sätt för 

datainsamling används. Detta för att ifrågasätta eller bekräfta de resultat som 

framkommer genom att använda flera olika metoder och synvinklar, vilket gör resultatet 

mer kontrollerat och därmed trovärdigare (Bell & Waters, 2014). I vår studie har bland 

annat informanternas olika befattningar och synvinklar bidragit till en ökad 

trovärdighet. Vidare menar Skärvad och Lundahl (2016) att tillförlitlighet av studien 

skapas genom att öppet redovisa för val av metod. Vi har noga tänkt igenom de val som 

gjorts och övervägt olika metoder och tillvägagångssätt för att välja de som lämpar sig 

bäst för vår studie och förmedlat dessa i vårt metodkapitel. Överförbarhet kännetecknas 

av att fallstudien noggrant beskrivs så att resultaten kan överföras till liknande 

kontexter. Eftersom resultaten av kvalitativa studier inte är generaliseringsbara i samma 
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utsträckning som kvantitativa studier är, krävs det att kontexten beskrivs utförligt för att 

ge förutsättningar till överförbarhet (Skärvad och Lundahl, 2016). Även om anonymitet 

varit viktigt för studien och gjort att beskrivningen av företagen gjorts med försiktighet, 

anser vi att informationen som framgår är tillräcklig för att resultatet av vår studie ska 

kunna överföras till likvärdiga kontexter. Begreppet objektivitet innefattar forskarens 

förmåga att vara objektiv. Vi har i den mån vi kunnat vara objektiva när vi genomfört 

vår studie. Förutfattade meningar och förståelse för de teoretiska ramar inom vilket 

fenomenet befinner sig kan ha påverkat vår förmåga att vara neutrala. Vi har därför 

genomfört studien med ett kritiskt synsätt gentemot våra egna begränsningar som 

kunnat påverka vår förmåga att förstå och uppfatta undersökningen.  

 

2.8 Forskningsetik 
Inom forskning bör etiska frågor belysas för att minimera risken för skadliga följder 

gällande exempelvis informanternas integritet. Det anses särskilt viktigt att inte skada 

eller utelämna de personer eller aktörer som varit involverade i framtagandet av 

undersökningen (Wallén, 1996). För vår studie innebar det att vi behövde beakta 

integriteten hos våra informanter som medverkade i våra intervjuer och 

fokusdiskussioner. Enligt Skärvad och Lundahl (2016) finns det fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen för att uppfylla krav gällande att värna om de enskilda 

individerna. Informationskravet kräver att de berörda är införstådda med forskningens 

syfte medan samtyckeskravet innebär att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas. 

Vidare kräver konfidentialitetskravet att uppgifter om personer som ingår i 

undersökningen hanteras konfidentiellt och ej sprids vidare till obehöriga och 

nyttjandekravet innebär att de insamlade personuppgifterna enbart används i syfte för 

forskningen (Skärvad & Lundahl, 2016). Detta medförde att vi lät samtliga informanter 

på förhand ge sitt godkännande till deltagande av studien samt förklarade syftet. Vidare 

förmedlade vi att de var anonyma och hur vi skulle referera till dem i texten och 

använda deras uppgifter. Vi har valt att referera till våra informanter med deras 

befattning såsom nyanställd, HR-ansvarig och avdelningschef, detta för att få en 

förståelse för vilket perspektiv informationen kommer ifrån. Vid genomförandet av 

intervjuerna uppmärksammade vi att informanterna i olika mån uppvisade ett lojalt 

beteende mot sin organisation. Det vill säga att förbättringspotential inom 

organisationen samt problematik som upplevdes på arbetsplatsen inte gärna redogjordes 

för, vilket kan ha påverkat innehållet i intervjuerna. En rättvisare bild och därmed ett 
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mer rättvisande resultat hade kunnat framställas om informanterna svarade utan 

hämningar av att vara representanter för en organisation. Trost (2010) menar att detta är 

ett speciellt problem och att forskare i dessa situationer måste värna om att de personer 

som blir intervjuade blir presenterade i studien så som de förväntar sig.  

 

Eftersom vi jämfört de tre företagen och även belyst sådant som kan verka avgörande 

för om de anses vara en attraktiv arbetsgivare eller inte, har vi även låtit företagen vara 

anonyma detta för att inte riskera att de får ofördelaktig publicitet på grund av 

medverkan i vår studie. 

 

Vi anser även att anonymiteten ger förutsättningar för att företagen i den mån det är 

möjligt kan medverka öppet och sanningsenligt i vår studie. Skulle företagen eller de 

medverkande informanterna uppleva otrygghet gällande anonymiteten skulle det kunna 

påverka resultatet av vår studie. Enligt Lind (2014) är det viktigt att de uppgifter som 

framkommer i studien är sanningsenliga och att utgångspunkter, metoder och resultat 

visas öppet med en korrekt hänvisning till andra källor utan någon typ av plagiat.  

 

2.9 Disposition  
De stödord som vi antecknade efter varje företagsbesök representerade faktorer eller 

komponenter som vi kunde urskilja, som antingen påverkas eller har en påverkan på 

introduktionen. Faktorerna kunde både vara avgörande för utformning av 

introduktionsprogram, eller vara negativa alternativt positiva följder av 

introduktionsprogram som vi ansåg kunde spegla betydelsen av introduktioner generellt. 

Dessa stödord jämfördes mellan de tre företagen och vi kunde på så sätt urskilja vilka 

faktorer som återkom hos företagen (för överblick se bilaga 2). De gemensamma 

faktorerna sammanfattades sedan till tre empiriska kategorier, introduktionens 

utformning och användning, personalen som resurs samt upplärning, som i det fortsatta 

arbetet kommer användas för att förklara introduktionens betydelse enligt vår 

undersökning. Dessa tre kategorier har vi sedan analyserat och diskuterat utifrån empiri 

och teori inom vardera kapitel. Vi har sedan format enskilda delsammanfattningar till 

varje kapitel som belyser de viktigaste aspekterna inom kapitlet, detta för att underlätta 

för läsaren. Vidare har vi utifrån varje delsammanfattning kunnat utveckla vår slutsats i 

kapitel 6.  
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3 Introduktionens utformning och användning 

“Introduktionen är en arbetsprocess som är mycket viktig för individen och 

organisationen och den bör behandlas med respekt, omtanke och noggrannhet” 

(Lindmark & Önnevik, 2011:113).  

 

3.1 Introduktionens struktur 
En introduktion är enligt Lindmark och Önnevik (2011) en av de viktigaste 

arbetsprocesserna inom HR. Detta eftersom en lyckad introduktion kan resultera i att 

den nyanställda känner sig välkommen och snabbare kan utföra sina arbetsuppgifter 

med ett engagemang för företaget (Lindmark & Önnevik, 2011). Ett första intryck har 

stor betydelse för hur nyanställda upplever sin nya arbetsgivare. Om introduktionen inte 

genomförs på ett lyckat sätt kan det resultera i att det tar lång tid för den nyanställda att 

trivas och göra ett bra jobb. En misslyckad introduktion kan även leda till att den 

nyanställda väljer att lämna företaget, vilket medför att tid och arbete som lagts på 

rekryteringen går förlorat (Armstrong & Taylor, 2017).  

 

Vår undersökning visar att initiativen och viljan till att använda introduktionsprogram 

finns hos våra tre företag, men att en del av utmaningen återfinns i implementeringen, 

vilket Rollag et al. (2005) anser vara en av de största bristerna i användandet av 

introduktionsprogram. Samtliga tre företag har någon typ av skriftlig dokumentation 

som har till syfte att förklara hur introduktionen bör gå till i verksamheten. Dock har det 

visat sig att denna dokumentation inte alltid används i den utsträckning som företagen 

önskar, vilket överensstämmer med Rollag et al. (2005) uppfattning om att 

implementeringen ofta fallerar. Samtliga HR-ansvariga uppgav att det fanns svårigheter 

i att utforma och implementera ett övergripande introduktionsprogram som kunde 

användas av hela verksamheten. De HR-ansvariga menade särskilt att det var svårt för 

dem att få en överblick över hur introduktionen används och fungerar på de olika 

avdelningarna. Exempelvis sade den HR-ansvariga på Företag C:  

 

“Bristen är att jag är kontrollmänniska, men jag vet inte hur det fungerar där ute sen. 

Om jag hade jobbat på ett företag med 100 anställda så hade jag nog inte haft samma 

problem. Men eftersom det är 1200 anställda så ser inte vi hur introduktionen där ute 

är”. 
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Även de HR-ansvariga på Företag A och B uppgav att de hade svårigheter att få 

överblick över hur introduktionen fungerar ute i verksamheten. Detta trots att företagen 

har 180 respektive 500 anställda och därmed har mindre anställda än Företag C. Därav 

är det tänkbart att storleken på ett företag inte nödvändigtvis påverkar förutsättningarna 

att skapa överblick över introduktionen.  

 

Ulfsdotter Eriksson (2013) menar att företagets HR-arbete bör strategiskt och 

långsiktigt utformas för att nå verksamhetens övergripande mål. Ett välplanerat och 

strukturerat introduktionsprogram kan stärka det övergripande HR-arbetet genom att 

möjliggöra att företaget lättare uppnår sina mål. Vidare bör HR-arbetet och det 

tillhörande introduktionsprogrammet utformas på ledning och organisatorisk nivå för att 

kunna överföras och användas i det övergripande praktiska personalarbetet (Ulfsdotter 

Eriksson, 2013). 

 

Samtliga företagens introduktion planerades och hanterades på HR-nivå. Hur väl denna 

övergripande dokumentation användes skiljde sig något åt mellan företagen. Företag B 

hade den mest välplanerade introduktionen medan Företag A var det företag som minst 

använde ett planerat introduktionsprogram. Vår undersökning visade att det främst 

skiljde sig i användningen av exempelvis checklistor, ansvarsfördelningar och riktlinjer 

för hur upplärningen ska gå till. Användningen skiljde sig främst mellan avdelningar på 

vardera företag. Detta trots att det fanns övergripande dokumenterade planer och 

riktlinjer på hur introduktionen skulle gå till på alla företagen.  

 

På Företag A följde exempelvis enbart en avdelning den HR-planerade introduktionen, 

medan resterande avdelningar improviserade introduktionen. Den HR-ansvariga 

påpekade att den befintliga introduktionen var bristfällig och kunde utvecklas, vilket 

medförde att användning av den inte prioriterades. Den avdelningschef som följde det 

HR-planerade programmet på Företag A hade även utformat egna checklistor i brist på 

avdelningsanpassat material. Avdelningschefen uppgav:  

 

“Alla avdelningar har sina specifikationer och därför också sina egna svårigheter [...] 

varje avdelning är olika så man kan inte bara säga att gör så här, så här, så här. Allting 

är väldigt beroende på vilken maskin du kör och på vilken avdelning du hamnar”. 
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Vilket medförde att avdelningschefen kunnat urskilja ett behov av avdelningsanpassat 

introduktionsmaterial. Även på Företag B fanns det ett behov att komplettera den HR-

planerade introduktionen med avdelningsanpassat material, vilket användes och 

fungerade väl enligt avdelningschefen och de nyanställda. På Företag C användes också 

ett HR-planerat introduktionsprogram med kompletterande avdelningsanpassat material. 

Enligt den HR-ansvariga och avdelningschefen användes och fungerade programmet 

väl. De nyanställda i Företag C uppgav dock att deras introduktioner varierade i 

utformning, vilket gjorde att de inte hade samma uppfattning om introduktionens 

genomförande som avdelningschefen och den HR-ansvariga. Främst berodde 

skillnaderna på vilken avdelning de tillhörde samt vem den ansvariga chefen var. 

Skillnaderna i introduktionen var exempelvis hur de hade blivit presenterade för 

resterande arbetsgruppen, vilken information de fått och hur upplärningen gått till. En 

av de nyanställda i Företag C uppgav:  

 

“Jag hade väl ett introduktionschema för två dagar. Sedan var det mer så här, vi löser 

det på något sätt. [...] Det var ingen som direkt hade tid med min upplärning”. 

 

Medan en annan nyanställd sade: “Jag hade väl tur då antar jag. För mig så gick det 

ganska bra första veckan, jag fick ett schema med vad jag skulle göra och allting blev 

gjort förutom en sak. Så jag var ganska nöjd med det”.  

 

Utifrån ovanstående resonemang kan vi urskilja att det kan finnas ett behov av att 

använda standardiserade introduktionsprogram. Det vill säga övergripande riktlinjer och 

arbetssätt över hur introduktionen ska genomföras som kan användas av hela företaget. 

Vidare kan vi även urskilja att det finns ett behov av att kunna avdelningsanpassa 

introduktionen för att passa olika avdelningars specifika förutsättningar. Elg (2009) 

menar att introduktionsprogrammet kan möjliggöra struktur och skapa trygghet inom 

företaget. Detta eftersom ett tydligt definierat introduktionsprogram kan ge samtliga 

inblandade en struktur som tydliggör vad som ska göras, hur det ska göras samt vem det 

ska utföras av (Elg, 2009).  

 

Några av avdelningscheferna upplevde att moment glömdes bort eller inte prioriterades 

om de inte tydligt fanns definierade. Likvärdigt upplevde vissa nyanställda att de inte 
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blev förmedlade den information som de efterfrågade och att vissa moment glömdes 

bort.  

 

“Det kändes som att de hade det jättebra planerat i början men att de inte följde upp det 

hela vägen” sade en nyanställd. 

 

Denna problematik kan tänkas minska om introduktionen struktureras och riktlinjer 

angående introduktionens innehåll förtydligas och framförallt efterföljs. Nilsson, Wallo, 

Rönnqvist och Davidsson (2011) menar att en välformulerad och noggrant utförd 

introduktion kan skapa den struktur som efterfrågas av organisationer. Vidare menar 

författarna att en introduktion som följer ett schema lättare kan leda in individen in i 

organisationen. Likväl kan ett noggrant planerat introduktionsprogram resultera i att den 

nyanställda känner sig välkommen, engagerad och snabbare kan utföra sina 

arbetsuppgifter (Nilsson et al., 2011). De nyanställda på Företag B, som följde ett 

välplanerat program, menade att alla moment som var definierade också genomfördes. 

Därav är det tänkbart att ett standardiserat och avdelningsanpassat introduktionsprogram 

kan skapa den enhetlighet och struktur som våra informanter efterfrågar.  

 

3.2 Användning av checklistor 
För att säkerhetsställa att den nyanställda får den upplärning och information som krävs 

kan en checklista över introduktionen med fördel användas (Wallace, 2009). Företag B 

var det företag som använde checklistor mest. De följde en på förhand utarbetad 

checklista som var uppdelad i olika aktiviteter som skulle genomföras under en sex 

månadersperiod. Aktiviteterna var uppdelade i följande kategorier; första arbetsdagen, 

första veckan, vecka två och framåt, inom en månad och efter sex månader. Det fanns 

även separata checklistor som var anpassade för arbetare och tjänstemän. För varje 

aktivitets genomförande var en person ansvarig som också signerade när aktuell 

aktivitet var genomförd. De nyanställda på Företag B upplevde introduktionen som 

genomtänkt, vilket kan indikera på att checklistor är viktiga för hur introduktionen 

upplevs. Vissa av de nyanställda på Företag B upplevde dock att checklistor användes 

flitigt i början av processen men att användandet sedan minskade. De påpekade dock att 

aktiviteterna genomfördes som planerat, då de visste vilka moment som kvarstod. Den 

HR-ansvariga på Företag B kunde urskilja förbättringspotential i användandet av 

checklistorna då användningen påverkades av tidsbrist och arbetsbelastning. 
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Avdelningscheferna på samtliga företag påvisade behovet av checklistor för att kunna 

säkerhetsställa att den information som bör förmedlas också når den nyanställda. De 

HR-ansvariga uppgav att de uppskattade användandet av checklistor eftersom de 

möjliggjorde kontroll. Detta eftersom checklistorna gav förutsättningar för en tydlig 

överblick över initiativ och kurser som genomförts. Samtliga nyanställda vars 

introduktion hade struktureras av en checklista förmedlade att det var uppskattat och 

underlättade deras inlärning. I de fall checklistor inte användes menade de nyanställda 

att de gärna använt en, främst på grund av att de upplevde introduktionen som 

ostrukturerad. Vi kan därmed urskilja att checklistor som efterföljs har betydelse för hur 

introduktionen upplevs av samtliga berörda.  

 

Vidare nämnde de nyanställda i Företag C att de gärna varit mer inkluderade i processen 

gällande checklistorna, då deras chef eller handledare enskilt ansvarade och 

kontrollerade checklistorna. De ville exempelvis vara delaktiga när listorna prickades av 

för att kunna följa sin egen utveckling. Armstrong och Taylor (2017) menar att den 

nyanställda bör få använda sig av självstyrd inlärning där den enskilde får ta ansvar för 

sin egen utveckling. Den nyanställda bör få ta eget ansvar för att möta de kunskapskrav 

som finns genom att bli handledd av en ansvarig chef som kan underlätta 

inlärningsprocessen (Armstrong & Taylor, 2017). Till skillnad mot Företag C lät 

Företag B sina nyanställda ta ansvar för checklistorna, vilket gjorde att deras 

nyanställda upplevde introduktionen som strukturerad eftersom de fick möjlighet att 

vara delaktiga i processen. Att känna delaktighet menar Wallace (2009) är vitalt för att 

de nyanställda ska trivas och för att ansvariga chefer ska kunna följa den nyanställdas 

utveckling samt för att möjliggöra utvärdering av programmets innehåll.  

 

Enligt Wallace (2009) bör utformning av checklistor anpassas efter tjänst, 

arbetsuppgifter samt ansvarsområden. Förslagsvis kan den inledande informationen som 

användes vid rekryteringen, i form av kravprofil och arbetsbeskrivning användas för att 

utarbeta ett individanpassat introduktionsprogram (Wallace, 2009). Krasman (2015) 

menar, något motsägande mot Wallace (2009), att det är viktigt att introduktionen är 

väldokumenterad och strukturerad för att möjliggöra att den kan återanvändas. Krasman 

(2015) anser att: 
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“Reinventing the wheel everytime a new employee joins the team only jeopradizes the 

HR and business goals you could potentialy achive with a well-thought-out onboarding 

process” (2015:11).  

 

Krasman (2015) menar att det är svårt att återanvända framarbetat material om varje 

introduktion ska anpassas efter varje specifik tjänst och arbetsuppgifter. Däremot har 

vår undersökning visat att det kan finnas behov av att anpassa checklistor och 

introduktion efter varje individs behov.  

 

En avdelningschef på Företag A menade att vissa nyanställda krävde extra handledning 

och hjälp att förstå arbetsuppgifterna för att nå tillräcklig produktivitet. 

 

“Folk är olika. Vissa personer räcker det att man berättar en gång, vissa kan du berätta 

det tio gånger för, men han förstår ändå inte. Så då kanske man måste visa mer istället. 

Så själva teamleadern [den ansvariga för upplärningen] måste ha den förståelsen och det 

själva tänket för den individen som han håller på att utbildar” menar en avdelningschef 

på Företag A. 

 

Variationen gällande vilken kunskap och erfarenhet de nyanställda har kan tänkas 

inverka på hur introduktionen bör utformas och genomföras. På Företag B får 

exempelvis tjänstemän möjlighet att utföra en så kallad fabrikspraktik för att få en 

förståelse för hela den verksamma processen, vilket var uppskattat hos de nyanställda. 

Men en av de nyanställda på Företag B ville gärna haft en längre fabrikspraktik, medan 

en annan nyanställd från samma avdelning hade föredragit att praktiken varit kortare. 

Deras utsagor gör att vi kan urskilja ett behov av att kunna individanpassa 

introduktionen och göra den mer flexibel. Detta eftersom individens behov, erfarenheter 

och förkunskaper kan behöva beaktas för introduktionens innehåll och utformning. 

Däremot kan det tänkas vara ohållbart och ineffektivt att individualisera varje checklista 

och introduktion. Exempelvis kan det tänkas svårt för företag som har en hög 

personalomsättning, eftersom de måste introducera ett större antal personer. Ett 

standardiserat upplägg kan därmed tänkas verka mer effektivt då upplägget på förhand 

är utformat och genomtänkt, vilket gör att ett nytt introduktionsprogram inte behöver 

skapas inför varje ny anställning. En av avdelningscheferna på Företag A menade dock:  
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“Vi kan inte kryssa om vi inte anser att personen kan utföra arbetet [...] vi utsätter den 

tiden som behövs. Ofta så lär man sig av sina misstag. Folk är olika vi kan inte lära eller 

adoptera samma tänk på alla”, vilket kan anses vara ett sätt att individanpassa 

introduktioner med hjälp av användningen av checklistor. 

 

3.3 Introduktionens början 
Enligt Lindmark och Önnevik bör grunden för introduktionen göras redan vid 

anställningsintervjun. Vid en anställningsintervju har företag möjlighet att informera 

och förtydliga vad verksamheten gör, hur det görs och varför (Lindmark & Önnevik, 

2011). En lyckad intervju där den arbetssökande introduceras till verksamheten anses ge 

ett gynnsamt utgångsläge för organisationen. Detta då det är viktigt att den 

arbetssökande tidigt får en rättvisande och ärlig bild av företagets verksamhet, för att 

öka chanserna att den nyanställda väljer att stanna inom organisationen (Nilsson, et al., 

2011). På Företag B startar introduktionen redan vid rekrytering då den potentiella 

kandidaten genomgår två intervjuer. Den första intervjun är en traditionell intervju som 

avgör om kandidaten kan anses passa för den lediga tjänsten. Medan den andra intervjun 

innehåller information om verksamheten och introducerande initiativ såsom att 

kandidaten får äta lunch med sin potentiella arbetsgrupp.  

 

Krasman (2015) menar att den första tiden mellan att anställningskontraktet har skrivits 

på, tills den nyanställda börjar på företaget, är en viktig del av introduktionen. För att 

minska eventuell osäkerhet och för att kunna besvara frågor som den nyanställda kan 

tänkas ha bör denne tilldelas information redan innan första dagen inleds. Informationen 

bör med fördel innehålla exempelvis en tidsplanering över introduktionen, information 

gällande policys och regler samt kontaktuppgifter till medarbetare och chefer (Krasman, 

2015). I vår undersökning var det enbart Företag C som skickade hem information 

innan de nyanställdas startdatum. Då i form av informationsblad om företaget, 

kontaktuppgifter och företagets så kallade code of conduct vilket innehåller företagets 

värderingar samt riktlinjer för uppförande. De nyanställda uppgav dock att enbart vissa 

hade fått informationen hemskickad, men de som tagit del av den hade uppskattat 

initiativet. Detta får oss att ytterligare förstå att viljan till ett välfungerande 

introduktionsprogram med olika initiativ ofta finns inom företagen, men att det ibland 

fallerar och inte utförs i den utsträckningen som avses eller önskas.  
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Wallace (2009) menar likvärdigt med Krasman (2015) att information bör förmedlas 

tidigt men att företag bör fokusera på informella initiativ utifrån vad den nyanställda 

kan uppleva som relevant. Exempelvis om det finns någon klädkod på företaget, 

parkeringsmöjligheter, utrustning i form av dator och telefon samt huruvida 

medarbetarna tar med sig matlåda eller äter lunch på restaurang (Wallace, 2009). Detta 

försökte vissa av företagen uppnå genom att ge sina nyanställda möjligheten att i 

samband med avtalsskrivning träffa andra medarbetare över en lunch eller fika, vilket 

ger ett tillfälle att ställa frågor och uppfatta informella bestämmelser inom företaget. De 

nyanställda som innan startdatum blivit introducerade till arbetskamrater uppskattade 

initiativet och uppgav att det gjorde dem mindre nervösa inför deras första arbetsdag.  

 

Enligt Nilsson et al. (2011) kan innehållet i introduktionen delas upp i sociala och 

formella aspekter. Sociala aspekter handlar om relationella och kulturella strukturer 

såsom rutiner vid raster. Medan formella aspekter fokuserar på praktiska delar som att 

få tillgång till dator och nycklar (Nilsson et al., 2011). Krasman (2015) menar att 

arbetsgivare och ansvarig chef bör vara väl förberedda innan den nyanställda börjar. 

Den nyanställdas eventuella kontor eller arbetsplats bör vara iordning och tillhandahålla 

den utrustning som behövs. Eventuella inloggningsuppgifter bör vara startade och 

finnas tillgängliga (Krasman, 2015). 

 

Förberedelserna visade sig variera hos de tre företagen, framförallt beroende på hur 

välplanerad introduktionen var överlag. Det framkom att de nyanställda uppskattat om 

deras arbetsplats varit iordning innan start, men att flertalet haft problem med att få 

tillgång till bland annat inloggningsuppgifter, arbetskläder och telefoner. Detta 

medförde i vissa fall att det dröjde innan den nyanställda kunde utföra vissa 

arbetsuppgifter, vilket kan tänkas påverka nyanställdas engagemang och motivation. 

Den HR-ansvarige på Företag C sade om sin egen introduktion att:  

 

“Fördelen för mig när jag började här var att det fanns en dator, en telefon och det fanns 

block, allting var klart. Det var bara att sätta sig ner och börja jobba. Och jag har varit 

med om flera gånger att de säger ‘ja just det du skulle komma idag’. Men här fick jag 

allting klart. Det är det bästa jag vet. Det är det som gör de bästa företagen bäst”. 
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Enligt Nilsson et al. (2011) är det ofta de små detaljerna som skapar en välkomnande 

miljö.  

 

Enligt Cadwell (1989) bör företagets övriga anställda informeras om att det ska börja en 

nyanställd. Kort information om ansvarsområden och arbetsuppgifter bör presenteras 

tillsammans med en kort personlig beskrivning av den nyanställdas bakgrund och 

erfarenhet (Cadwell, 1989). Vår undersökning har visat brister angående om det 

informeras på förhand inför att en nyanställd ska börja eller inte. Exempelvis hade en 

chef missat vilket datum en av våra informanter skulle börja vilket gav upphov till viss 

osäkerhet och en känsla av missnöje. Vidare var en av de ansvariga cheferna inte 

närvarande under den första tiden för en av våra informanter. Dessa olika händelser kan 

tänkas ha påverkat hur de nyanställdas första intryck av företaget blev. Enligt 

Armstrong och Taylor (2017) kan även det första intrycket påverka hur den nyanställda 

upplever sin nya arbetsgivare fortsättningsvis. När vi frågade de nyanställda i Företag A 

om de känt sig välkomna första dagen sade en utav dem:  

 

“Jag kände mig ju inte ovälkommen, de behöver ju folk där. Men informationen där 

nere är jättedålig. De hade kunnat haft ett möte en vecka innan och säga att nu kommer 

en på måndag”. 

 

I Företag B upplevde de nyanställda att samtliga kollegor var förberedda på att de skulle 

komma. Företag B följer en planerad introduktion, det är därav tänkbart att initiativ som 

att hälsa de nyanställda välkomna, genomförs enligt en på förhand definierad plan 

varför det inte glöms bort eller varierar i utförande. Vilket stämmer överens med teorins 

uppfattning om att det krävs ett engagemang från arbetsgivaren och planering för att 

hälsa den nyanställda välkommen. 

 

Enligt Wallace (2009) bör den ansvariga chefen hälsa den nyanställda välkommen och 

besvara eventuella frågor dagen innan start genom att ringa ett telefonsamtal. I vår 

undersökning var det endast Företag B som uppgav att de ringer den nyanställda innan 

startdatum. Vilket vi kan ha varit bidragande, tillsammans med företagets initiativ till 

interaktion med nya kollegor vid avtalsskrivningen, att deras nyanställda kände sig 

välkomna, sedda och uppskattade vid den första arbetsdagen. Däremot upplevde de 

nyanställda på de andra två företagen också en viss välkomnande atmosfär vid 
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introduktionen, men inte i samma utsträckning. Detta gör att vi kan urskilja att en tidig 

interaktion med en nyanställd kan skapa en tryggare och mer välkomnande miljö, men 

att det nödvändigtvis inte är en avgörande faktor.  

 

3.4 Första dagen 
Vid den första arbetsdagen rekommenderar Schødt (2012) och Cadwell (1989) att den 

nyanställda kommer till arbetsplatsen något senare än resterande medarbetare för att 

samtliga medarbetare ska finnas på plats och att en HR-representant och ansvarig chef 

ska hinna förbereda inför den nyanställdas första dag. Dagen bör sedan inledas med 

frukost eller fika på avdelningen så att den nyanställda i en avslappnad miljö kan möta 

sina nya kollegor och chefer (Schødt, 2012; Cadwell, 1989). Detta för att starta en 

socialiseringsprocess som enligt Armstrong och Taylor (2017) behövs för att på ett 

fördelaktigt sätt introducera den nyanställda till arbetsgruppen. Att fokusera på sociala 

aspekter tidigt anses vara värdefullt för att skapa goda relationer. Goda relationer till 

andra medarbetare är ofta viktigt för individer och kan verka avgörande för huruvida de 

kommer att trivas på företaget eller inte (Armstrong & Taylor, 2017). De nyanställda i 

de tre företagen hade fått olika möjligheter att bli introducerade till andra kollegor. 

Exempelvis hade vissa nyanställda på Företag A själva fått ta initiativ till att lära känna 

andra kollegor, medan andra nyanställda på Företag A hade blivit introducerade till 

andra kollegor av sin ansvariga chef. På de andra två företagen gavs de nyanställda 

möjlighet att möta andra kollegor, bland annat i samband med rundturer och möten. En 

av de nyanställda på Företag B uppgav: 

 

“I den arbetsgruppen jag jobbar så är vi sju stycken som jobbar och de träffade jag 

nästan minst under de två första veckorna. Jag var bara överallt och runt hos alla andra, 

på ett ganska så bra sätt. Så ibland kände jag där att jag inte har träffat de jag ska jobba 

med utan jag har träffat alla andra”. 

 

Trots de fördelar med att fokusera på sociala aspekter menar Krasman (2015) att många 

arbetsgivare gärna inleder den nyanställdas första dag med att fylla i diverse papper. 

Två av företagen i vår undersökning inledde den första dagen med att låta den 

nyanställda möta en HR-ansvarig för att få övergripande information och fylla i diverse 

blanketter. Enligt Schødt (2012) bör den nyanställda få en kortare introduktion till 

företagets historia, produkter, avdelningar och struktur under den första dagen (Schødt, 
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2012). Detta genomfördes av samtliga av våra utvalda företag till stor del. Exempelvis 

fick de nyanställda information om företaget, övergripande regler gällande arbetstider 

och skötsel, information om diverse policys samt en säkerhetsgenomgång. På vissa av 

företagen fick de nyanställda även fylla i diverse papper för att bland annat visa att de 

fått ta del av informationen och var införstådd med företagets regler. På Företag B mötte 

den ansvariga chefen eller den som ansvarade för upplärningen, den nyanställda först 

och informationsmötet med den HR-ansvariga hölls några dagar senare. Armstrong och 

Taylor (2017) menar att det är fördelaktig om den nyanställda tidigt får träffa någon 

HR-ansvarig alternativt sin avdelningschef. Detta för att minska risken för att 

avdelningschefen eller den HR-ansvariga ska kännas som en avlägsen gestalt för den 

nyanställda (Armstrong & Taylor). Efter det inledande informationsmötet med den HR-

ansvariga i Företag A och C överlämnades den nyanställda vanligtvis till ansvarig 

avdelningschef för att fortsatta introduktionen och den tillhörande upplärningen. 

 

Trots att företag gärna vill starta dagen med papper och mycket information menar 

Krasman (2015) att arbetsgivare bör låta det administrativa vänta. Bauer (2016) och 

Krasman (2015) menar likvärdigt att företag fokuserar för mycket på det materiella och 

ekonomiskt mätbara, och nedvärderar betydelsen av att värna om det humana. Enligt 

undersökningar gjorda av Rollag et al. (2005) tenderar företag att utföra 

informationsinriktade introduktioner där nyanställda blir överrösta med information 

gällande rutiner och företaget i stort. Den nyanställda förväntas kunna filtrera, ta till sig 

och förstå den rikliga informationen, vilket kan vara svårt (Rollag et al., 2005). Bauers 

(2016) menar att det är fördelaktigt att den nyanställda får en förståelse för hur dennes 

arbetsuppgifter relateras till verksamheten och företagets övergripande mål, detta för att 

skapa en känsla av tillhörighet och delaktighet. Nyanställda bör tidigt få en 

grundläggande förståelse över hur företaget genererar värde och hur lönsamhet skapas 

inom företaget (Bauer, 2016).  

 

Under våra diskussioner med nyanställda uppgav majoriteten att de blivit tilldelade 

mycket information under mötet med HR-ansvarig, men få av dem upplevde att 

informationen var överväldigande. De flesta av de nyanställda upplevde att de hade fått 

en inblick i företagets övergripande verksamhet, bland annat genom informationsmöten 

med HR och möjlighet till att besöka olika avdelningar. Samtliga intervjuade HR-

ansvariga påpekade att det är viktigt att de nyanställda får en tydlig helhetsbild över 
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företaget och verksamheten. De förespråkar exempelvis rundvandringar på företaget och 

vissa belyser hur viktigt känslan av tillhörighet och sammanhang är. Armstrong och 

Taylor (2017) menar att det är viktigt att den nyanställda känner ett engagemang 

gentemot sin arbetsgivare och en vilja till åtagande. Detta eftersom ett större 

engagemang kan skapa lojalitet som i förlängningen kan bidra till fördelar för företag 

och individ. För den enskilda individen kan detta ge en känsla av att vara betydelsefull, 

vilket kan skapa en starkare personlig identitet och ett högre egenvärde. För att uppnå 

fördelarna med lojala och engagerade medarbetare bör företag tydligt förmedla deras 

värderingar och målsättningar (Armstrong & Taylor, 2017). 

 

Vissa nyanställda i Företag B upplevde att introduktionen var intensiv och att mycket 

information skulle bearbetas och förstås. Enligt de nyanställda på Företag B är de första 

två veckorna intensiva och innehåller olika möten, informationsgenomgångar och 

rundturer.  

 

“Det var en väldigt intensiv period, jag kom ihåg att jag längtade lite till att det skulle 

vara över. Träffa nya människor och sitta i olika möten två, tre gånger varje dag, var 

ganska intensivt. Så jag tyckte det var skönt när det äntligen var över och jag äntligen 

fick börja jobba” sade en nyanställd på Företag B. 

 

Dock var både avdelningschefen och de nyanställda på Företag B positiva till att de 

lades mycket fokus i början av introduktionen, eftersom det då ansågs finnas tid för 

informationsmöten och praktik ute i fabriken, något som senare tenderar att inte kunna 

prioriteras. Vissa nyanställda på Företag A och C upplevde att introduktionen varit kort 

och att de förväntat sig mer innan de sattes i arbete.  

 

“Jag trodde att det skulle vara nått mer, det var ju lite introduktion och då tänkte jag att 

man får väl reda på lite mer [...] men sen var det ju rätt ut. Jaha, det var visst att köra 

igång direkt” sade en av de nyanställda på företag A. 

 

De nyanställda på Företag C upplevde att de första två till tre dagarna av introduktionen 

kändes planerade men att den resterande tiden inte kändes lika strukturerad och 

genomtänkt. De nyanställda efterfrågade exempelvis mer tid till upplärning.  
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3.5 Uppföljning 
Enligt Krasman (2015) är det viktigt att behandla introduktionen som en process och att 

under de första månaderna se till att de nyanställda skapar beteenden och vanor som 

kommer att gynna företaget i längden (Krasman, 2015). Det är viktigt att de nyanställda 

får vara delaktiga på möten och ta del av information om företaget, arbetsuppgifterna 

och målsättningarna (Schødt, 2012). Krasman (2015) menar att introduktionen inte 

avslutas efter den nyanställdas första dag eller vecka, utan att många av de viktigaste 

komponenterna inom introduktionen, såsom upplärning, sker under de nästkommande 

90 dagarna. Det framkommer i vår undersökning att Företag B hade en sex månader 

lång introduktionsprocess medan längden på introduktionen var kortare och mer 

varierade hos de andra företagen. Att Företag B har en längre och mer strukturerad 

introduktion kan vara en av anledningarna till att deras nyanställda var de som 

upplevdes mest positivt inställda till hur introduktionen hade genomförts.  

 

Enligt Nilsson et al. (2011) finns det två syften varför uppföljning genomförs, 

individutvärderingar och programutvärderingar. Individutvärderingar fokuserar på den 

enskilda individen och programutvärderingar har till syfte att utvärdera hur väl 

programmet har fungerat (Nilsson et al., 2011). Vi kan urskilja ett värde i att företag 

genomför uppföljningar efter avslutade introduktioner, både för att värna om den 

enskilde individen men även för att kunna utveckla och förbättra 

introduktionsprogrammet. Vår undersökning visade att det enbart var Företag B som 

valt att genomföra en formell och förutbestämd uppföljning med deras nyanställda efter 

avslutad introduktion. De andra företagen använde istället andra initiativ som skulle 

kunna jämföras med en uppföljning. På Företag A exempelvis, förde den HR-ansvariga 

kontinuerliga, informella samtal med de nyanställda. 

 

”Det enda jag gör är att efter ett tag stämma av med folket. Att bara gå förbi och kolla 

läget i produktionen. Så vi har inga strukturerade avstämningar. Utan det är ‘fungerar 

det väl?’ och ‘trivs du?’” sade den HR-ansvariga på Företag A. 

 

Enligt den HR-ansvariga på Företag C hade de inte en uttalad och bestämd uppföljning, 

men vissa av de nyanställda hade fått en typ av uppföljning genom de redan inplanerade 

medarbetarsamtalen. De nyanställda som fått en formell uppföljning i Företag B 
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uppskattade initiativet och menade att det gavs tillfälle att utvärdera introduktionen samt 

förmedla andra synpunkter. En av de nyanställda i Företag B sade:  

 

“Jag hade ett möte för kanske ett par veckor sedan eller något, som då var inlagt i 

planeringen från början. Vilket var bra, för annars är det nog lätt att det inte blir av. Så 

det lades ju in i kalendern sex månader fram redan från början”. 

 

De nyanställda som inte fått en formell uppföljning i exempelvis Företag A, 

efterfrågade mer feedback och reflektion från ansvarig chef eller handledare. 

 

“Jag vet att jag sköter mig men det hade varit roligt att höra” sade en av de nyanställda 

på Företag A.  

 

Vilket ger oss en tänkbar indikation på att formella, förutbestämda möten är att föredra 

både för nyanställda och HR-ansvariga. Då ett enskilt, formellt möte kan tänkas leda till 

att den nyanställda känner sig sedd och hörd, vilket enligt Armstrong och Taylor (2017) 

är viktigt för att skapa trivsel och engagemang hos nyanställda. Ett formellt möte kan 

även ge HR-ansvarig och företaget i stort förutsättningar att utvärdera och förbättra 

introduktionsprogrammet, då de nyanställdas synpunkter kan tillvaratas.  

 

Samtliga HR-ansvariga uppgav att de gärna ville samla in checklistor och andra 

påskrivna dokument efter avslutad introduktion som en typ av uppföljning i syfte att 

säkerställa att samtliga moment genomförts, men att det ofta bortprioriterades. Den HR-

ansvariga i Företag C uppgav att mängden anställda som rekryteras påverkar 

möjligheterna till uppföljning. Exempelvis under sommarperioden eller vid hög 

arbetsbelastning minskar möjligheten till uppföljning.  

 

“Vi anställer så stora mängder, som 100 personer på en gång, vilket skulle kräva bara en 

anställd på heltid för att ha uppföljning med alla dem”. 

 

Antalet nyanställda som rekryteras kan därmed påverka möjligheten till utvärdering. 

Det är därmed tänkbart att en hög personalomsättning också kan påverka. Den HR-

ansvariga i Företag A uppgav exempelvis att de under de senaste sex månaderna 
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rekryterat 30 nya medarbetare, vilket kan tänkas ha påverkat deras möjligheter till 

uppföljning och formella möten.  

 

3.6 Delsammanfattning för introduktionens utformning och användning 
Det som framkommit av kapitlet är att ett standardiserat och avdelningsanpassat 

introduktionsprogram verkar mest effektivt. Detta eftersom förutsättningar inom 

avdelningar varierar varför behovet av moment och aktiviteter som bör genomföras 

varierar. Vidare framkommer att checklistor ger struktur till introduktionen, vilket 

säkerställer att samtliga moment genomförs. Strukturen som möjliggörs genom 

checklistor ger överblick som HR-avdelningen har nytta av. 

 

Det har även visat sig vara viktigt att introduktionsmaterialet på förhand är välplanerat 

och genomtänkt eftersom det tenderar att inte användas om det inte är väl anpassat till 

verksamheten. Detta också för att möjliggöra att introduktionen kan återanvändas vid 

nya rekryteringar. Det kan finnas vissa behov av att individanpassa introduktioner men 

det kan vara ineffektivt vid exempelvis en högre personalomsättning. 

 

Det framkommer att sociala aspekter är viktiga för att den nyanställda ska integreras väl 

inom arbetsgruppen. Osäkerhet kan minskas och det kan bidra till att den nyanställda får 

ett fördelaktigt första intryck. Informationsmängden som ges i början av en anställning 

är riklig hos samtliga företag vilket verkar för att skapa en helhetsbild av företaget.  

 

En formell uppföljning är att föredra framför en informell. Vid en formell uppföljning 

kan nyanställda förmedla synpunkter och önskemål vilket bidrar till att nyanställda 

känner sig betydelsefulla och viktiga. Vidare är synpunkter gällande introduktionens 

genomförande betydande för HR-ansvarigas möjlighet att förbättra och utveckla 

introduktionen. Det framkommer att mängden nyanställda som rekryteras påverkar 

förutsättningarna att hålla uppföljningsmöten. 
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4 Personalen som resurs 

“Det brukar framhållas att kunnig och engagerad personal är ett företags främsta 

tillgång och en förutsättning för dess framgång och konkurrensförmåga” (Flach, 

2006:17). 

 

4.1 Personalomsättning 
Enligt Wallace (2009) ökar ineffektiva introduktioner risken för hög 

personalomsättning. Dunn och Jasinski (2009) menar att 50-60 procent av nyanställda 

lämnar företaget inom de första sju månaderna varför introduktionsprogrammet är 

avgörande för att behålla personal. Vidare menar Krasman (2015) att 

introduktionsprogrammet påverkar hur väl nyanställda kommer kunna utvecklas och 

trivas inom företaget vilket påverkar nyanställdas tendenser att stanna inom företaget. 

Wallace (2009) nämner att ett ineffektivt introduktionsprogram kan bidra till ökade 

kostnader, detta eftersom dyra rekryteringsprocesser måste återupprepas (Wallace, 

2009). Detta medför att tid och arbete som lagts på rekryteringen går förlorad 

(Armstrong & Taylor, 2017). Enligt vår undersökning uppvisade Företag A en 

personalomsättning på 24 procent under år 2016, vilket av företaget ansågs vara högt. 

En nyanställd på företaget sade:  

 

“Det är ju nya hela tiden, som försvinner, och så kommer det nya”.  

 

Företag B uppvisade en personalomsättning på 1 procent och Företag C en 5 procentig 

personalomsättning under år 2016. Både Företag B och C ansåg att de hade en låg 

personalomsättning och att få anställda generellt valde att lämna företaget. Enligt 

nyckeltalsinstitutet är branschgenomsnittet bland industriföretag för 

personalomsättningen 4,5 procent (Kalmnäs, K. personlig kommunikation, 18 maj, 

2017), vilket tydliggör att Företag A hade en högre personalomsättning än genomsnittet 

och att Företag B hade en låg.  

 

Enligt Torrington, Hall, Taylor och Atkinson (2014) är viss personalomsättning 

fördelaktig eftersom nya tankar och idéer behövs för företagets utveckling. Det är också 

ett sätt för företag att förnya och förbättra arbetskraften då mer effektiva medarbetare 

kan tillåtas rekryteras när andra anställda lämnar. Däremot förlorar företag både 

kompetens och kapital när duktiga, produktiva medarbetare lämnar som företaget satsat 
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på och behöver (Torrington et al., 2014). Det är tänkbart att företag med hög 

personalomsättning därav möter problematik. Inom Företag A som uppvisade den 

högsta personalomsättning uppgav samtliga informanter att ruljangsen på olika sätt är 

problematisk. De nyanställda menade att det ständigt tillkom nya kollegor och att 

grupperna ständigt förändrades vilket påverkade sammanhållningen. HR-ansvarig och 

avdelningscheferna menade att de upplevde personalomsättningen som problematisk på 

grund av behovet att ofta genomföra nyrekryteringar med tillhörande upplärning och 

introduktion. Detta hade lett till att engagemanget för att integrera nyanställda hade 

minskat inom Företag A, vilket samtliga informanter upplevde. HR-ansvarig på Företag 

A menade att andra arbetsuppgifter måste åsidosättas och att motivationen att integrera 

en nyanställd är liten på grund av att de tenderade att ibland enbart stanna inom 

företaget några månader. Avdelningscheferna påpekade att det tar tid att introducera och 

lära upp de nyanställda och eftersom ruljangsen stundtals är hög.  

 

Enligt Johanson och Johrén (2011) kan en hög personalomsättning leda till en högre 

arbetsbelastning, vilket innebär påfrestning på anställda som kan behöva arbeta övertid 

eller ta sig an fler arbetsuppgifter under tiden en nyrekrytering sker (Johanson & Johrén, 

2011). Detta har kunnat urskiljas hos två av företagen på olika sätt. Den HR-ansvariga 

på Företag A menade att de hade en hög arbetsbelastning, vilket medförde att 

arbetsuppgifter såsom att planera personalbehovet inte tilläts prioriteras. Detta ledde till 

att personalbehovet inte tillgodosågs när behovet uppstod, vilket medförde att ett glapp 

uppstod. Ett glapp mellan att en anställd slutade tills dess att en nyanställd kunde 

introduceras och börja arbeta, vilket kan öka arbetsbelastningen. Det framkom även att 

anställda på Företag A generellt arbetade övertid ofta, vilket avdelningscheferna ansåg 

öka påfrestningen på de anställda. På Företag C menade de nyanställda att deras 

handledare fått dubbel arbetsbelastning under tiden upplärningen genomfördes eftersom 

de nyanställda ännu inte hunnit lära sig sina arbetsuppgifter. Enligt Armstrong och 

Taylor (2017) kan hög arbetsbelastning leda till en ökad stressnivå hos de anställda, 

vilket kan leda till högre sjukfrånvaro, lägre arbetsprestationer och bristande 

engagemang. Blir arbetsbelastningen och därmed stressnivån för hög kan det leda till att 

fler anställda väljer att lämna företaget (Armstrong och Taylor, 2017). Vilket i 

förlängningen skulle öka personalomsättningen ytterligare. 
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Personalomsättningens påverkan på rekrytering 

En ökad arbetsbelastning kräver ofta att personalstyrkan måste utökas. I vår 

undersökning framkommer det att vid hög arbetsbelastning skyndas 

rekryteringsprocessen på, vilket vissa HR-ansvariga menar ökar risken för 

felrekryteringar. Enligt Stone (2014) är en felrekrytering kostsam för företag och kan 

leda till att nyanställda måste avslutas och att en ny kandidat därmed måste hittas 

(Stone, 2014). Företag A upplevde att de ibland tvingades rekrytera och introducera 

anställda på kort varsel på grund av ökade förfrågningar från kunder med en högre 

arbetstakt i produktionen som följd. En avdelningschef på Företag A uppgav:  

 

“Vi har inte kapacitet att producera allt som efterfrågas, så vi har fått ta in personal. När 

vi inte har kapacitet så måste vi gasa på något sätt och det blir genom ett extra skift eller 

att man jobbar övertid”. 

 

Den HR-ansvariga på Företag A menade att när en rekrytering måste påskyndas uppstår 

missförstånd lättare vilket kan öka risken för felrekryteringar, vilket i sin tur medför att 

fler introduktioner behöver genomföras. Enligt Stone (2014) bör ett HR-arbete 

utvecklas i linje med företagets kommande utmaningar och möjligheter. Det bör vara 

genomtänkt och planerat för att initiativ som kommer att krävas för att uppnå företagets 

mål, ska kunna verka effektivt. Därav kan vi urskilja att företagens förmåga att planera 

långsiktigt kan vara avgörande för hur utmaningar i framtiden såsom ett ökat 

personalbehov, kommer att mötas. Företag A valde ibland att förflytta sin befintliga 

personal mellan avdelningarna för att täcka upp akuta behov, som ett alternativ till att 

rekrytera snabbt. Förflyttning mellan avdelningarna är enligt Armstrong och Taylor 

(2017) ett effektivt och vanligt sätt att hantera problem kopplade till hög 

personalomsättning och rekrytering. Förflyttningar mellan avdelningar kan också verka 

motivationshöjande för de anställda eftersom det ger möjlighet till att lära sig nya 

arbetsuppgifter, vilket kan öka trivseln (Armstrong & Taylor, 2017). 

 

4.2 Förutsättningar för trivsel 
Enligt Bauer (2016) finns det endast en aspekt som avgör om anställda kommer att vara 

motiverade och vilja stanna kvar inom ett företag eller inte, nämligen hur väl de trivs på 

företaget (Bauer, 2016). Avdelningscheferna på Företag A menade att den högre 
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personalomsättningen och de provisoriska förflyttningarna mellan avdelningar 

medförde svårigheter att skapa en gemenskap och en sammansvetsad arbetsgrupp.  

 

“Det är vissa perioder man får behålla folk lite längre och då skapar man en bra 

gemenskap, men sen helt plötsligt kan det hända olika saker som gör att jag måste 

splitta på folk och då blir det lite sämre stämning” uppgav en Avdelningschef på 

Företag A. 

 

Även de nyanställda på Företag A påpekade att ruljangsen var märkbar inom grupperna 

vilket de menade bidrog till en varierande nivå av upplevd trivsel. På Företag B sade de 

nyanställda att det var en viss ruljangs bland medarbetare men att de inte upplevde att 

detta medförde problem för arbetet, utan att det snarare var roligt och givande att få ny 

input. Vidare menade informanterna att de upplevde att gruppens dynamik påverkades 

av förändringarna i personalstyrkan, men att det var naturligt.  

 

Det kan tänkas att en hög personalomsättning har en påverkan på känslan av 

gemenskap. Den HR-ansvariga på Företag A menade att stämningen på företaget var 

god medan de nyanställda indikerade på att det fanns viss problematik. De upplevde 

svårigheter att komma andra medarbetare nära och att stämningen ibland kunde vara 

tryckt på avdelningarna. Problematiken kring trivseln kan tänkas bero på den högre 

personalomsättningen som Företag A uppvisade. Detta eftersom de nyanställda på de 

andra företagen som uppvisade en lägre personalomsättning menade att stämningen var 

god och att de var nöjda. Därmed är det tänkbart att Företag B och C hade lyckats bättre 

med att upprätta och bibehålla en välmående stämning, vilket skulle kunna kopplas till 

deras lägre personalomsättning. Enligt Johanson och Johrén (2011) kan en hög 

personalomsättning långsiktigt påverka företags arbetsmiljö och stämning negativt, 

vilket även vår undersökning ger vissa indikationer om. Samtidigt kan en för låg 

personalomsättning minska förutsättningarna till kreativitet och nytänkande. Torrington 

et al. (2014) menar att viss personalomsättning är fördelaktigt, eftersom viss ruljangs av 

personalen bidrar till nya infallsvinklar och en bättre trivsel inom företaget (Torrington 

et al., 2014). Likvärdigt menar Rollag et al. (2005) att nyanställda representerar en källa 

av nya idéer och perspektiv som kan verka för att skapa mer kreativitet och innovation 

inom företaget (Rollag et al., 2005) 
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4.3 Delsammanfattning för personalen som resurs 
Det framkommer i kapitlet att introduktionen har en inverkan på företags 

personalomsättning. En hög personalomsättning är kostsam för företag bland annat 

eftersom rekryteringsprocesser måste återupprepas i en större utsträckning än vid en låg 

personalomsättning. Företag A uppvisade den högsta personalomsättningen av 

företagen i vår undersökning, medan Företag B uppvisade den lägsta.  

 

Det kan urskiljas från undersökningen att det är tänkbart att personalomsättningen 

påverkar engagemanget till att introducera nyanställda. Vilket innebär att introduktionen 

blir påverkad av företagets personalomsättning. Personalomsättningen kan även påverka 

arbetsbelastningen vilket i förlängningen kan inverka på anställdas upplevda stressnivå. 

En förhöjd stressnivå kan leda till en högre sjukfrånvaro eller att anställda väljer att 

lämna företaget. Varför arbetsbelastningen potentiellt kan öka personalomsättningen 

ytterligare. 

 

Vidare framkommer att arbetsbelastning kan påverka rekryteringsprocessen, då den ofta 

blir bristfällig när tidsbrist begränsar arbetet. Detta kan medföra en större risk att 

felrekryteringar sker. Fler felrekryteringar ökar behovet av att genomföra fler 

introduktioner vilket kan påverka engagemanget negativt hos dem som är ansvariga. 

Detta i sin tur kan tänkas leda till att introduktionen utförande påverkas negativt. 

 

Upplevd trivsel och gemenskap är viktiga aspekter för företags förmåga att behålla 

medarbetare. God trivsel och stark gemenskap kan verka för att reducera 

personalomsättningen, då fler medarbetare tenderar att stanna inom företaget. Medan en 

mindre upplevd trivsel istället kan öka personalomsättningen. Vidare kan en hög 

personalomsättning påverka företags förmåga att skapa trivsel och gemenskap, 

exempelvis då arbetsgrupper förändras. Dock kan en viss nivå av personalomsättning 

bidra positivt då nya idéer och tankar kommer företaget till nytta. 
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5 Upplärning 

“Jag känner att jag inte har lärt mig data. Eller jag kan ju data men de förklarar det olika 

allihopa, så nu skiter jag i det (skratt). Jag gör det på mitt sätt nu istället. Vilket är lite 

synd” sade en nyanställd angående dennes upplärning. 

 

5.1 Mentorskap 
Samhällets utveckling ställer nya krav på organisationer då snabba förändringar och 

avancerade arbetsuppgifter genomsyrar arbetsmarknaden (Mathisen, 2009). För att möta 

dessa snabba förändringar och de ökade krav det medför kan ett mentorskap verka 

främjande för företag. Ett mentorskap kan verka bildande för den nyanställda, då denne 

tillåts ta del av mentorns ackumulerade kunskap och erfarenheter, vilket kan 

effektivisera möjligheten för den nyanställda att bidra till verksamhetens utveckling 

(Kapteijn, 2009). För att en medarbetare ska kunna förhålla sig kreativt till olika 

situationer och utmaningar krävs viss kompetens om arbetsuppgifter och förhållanden 

inom företaget (Mathisen, 2009). Att nyanställda får tillgång till denna kunskap 

möjliggör att tidigare misstag och fallgropar kan undvikas. För att lyckas med ett 

mentorprogram krävs resurser och träning. Det krävs att ett program utvecklas, 

mentorer lärs upp och att det finns tydliga ramar för vad som ska göras och att mentorer 

och nyanställda matchas på ett passande sätt. Mentorskap kan främja organisationens 

konkurrenskraft och bidra till att medarbetare når sin fulla potential (Kapteijn, 2009).  

 

Att erbjuda medarbetare en mentor eller fadder är vanligt inom företag och industrier 

(Minnick, Wilhide, Diantoniis, Goodheart, Logan and Mareau, 2014). Enligt Ekberg 

(2010) kan ett mentorsprogram bidra till att nyanställda kan anpassas och lära sig om 

organisationen samt ge dem goda möjligheter att knyta kontakter. Vidare är det 

gynnsamt att nyanställda kan lära sig sina arbetsuppgifter av erfarna kollegor, då det 

skapar möjligheter till samverkan och att stärka banden mellan olika avdelningar, 

geografiska platser och kontor (Ekberg, 2010).  

 

Samtliga tre företag uppger att de inte har något specifikt fadder- eller mentorsprogram, 

men att de i viss mån utser handledare för att ansvara för upplärningen. Ekberg (2010) 

menar att ett mentorprogram skapar motivation då de unga talangerna kan utvecklas 

medan de erfarna får möjlighet att bidra med deras kompetens (Ekberg, 2010). Det är 

därav tänkbart att ett mentorskapsprogram skulle kunna öka motivationen hos befintlig 
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personalstyrka samt bidra till att skapa engagemang hos de nyanställda. På Företag A 

menade de nyanställda och avdelningscheferna att det fanns en låg motivation att 

introducera nya medarbetare till deras arbetsuppgifter och nya kollegor. Det är tänkbart 

att ett mentorskap skulle kunna verka för att öka motivationen att introducera 

nyanställda, vilket även skulle kunna verka för att introduktionen blir väl genomförd. 

Detta för att upplärningen fördelaktigt skulle kunna genomförs av någon som blivit 

formellt tilldelad uppgiften och som finner upplärning som arbetsuppgift intressant och 

rolig. Den HR-ansvariga på Företag A uppger exempelvis att engagemanget varierar. 

 

“Jag kan känna när jag lämnar över till teamleader att det lite beror på vilken teamleader 

som tar emot och vilket intresse den har för nyanställda. Det beror på om teamleadern 

tycker det är roligt att ta emot nyanställda eller att inte tycka det”. 

 

Avdelningscheferna på Företag A menade att den som för tillfället hade mest tid fick 

ansvara för upplärningen. Det har även förekommit fall då praktikanter har fått instruera 

nyanställda, vilket avdelningscheferna menade var problematiskt. Det är tänkbart att ett 

mentorsprogram skulle leda till en tydligare struktur med tydliga ansvarsområden. 

Vilket skulle kunna påverka introduktionen positivt. Genom att förbättra introduktionen 

med ett mentorsprogram är det även tänkbart att personalomsättningen påverkas i en 

positiv riktning då nyanställda blir väl introducerade vilket kan skapa förutsättningar för 

en bättre arbetsprestation och ett ökat engagemang. 

 

Informella mentorer 

Kapteijn (2009) menar att ett mentorskap kan skapas både informellt och formellt. Ett 

formellt mentorskap är ett initiativ från företaget medan ett informellt uppkommer 

mellan mentorn och adepten. Rollag et al. (2005) belyser att en avgörande faktor för 

nyanställdas korta inskolningstid är att de har tillgång till någon på arbetsplatsen som de 

kan förlita sig på. En stödperson verkar effektivt på grund av att den nyanställda ges 

möjlighet att få stöd i frågor av olika art, såsom frågor som kan vara känsliga att fråga, 

exempelvis vems intresse som ska tas hänsyn till i olika situationer. Detta stöd kan vara 

i form av en kollega eller någon annan informellt utsedd person i den nyanställdas 

närhet (Rollag et al., 2005). Det framkom av vår undersökning att även om det inte 

uttalat används något mentorskap så fanns det handledare och informellt utsedda 

personer som varit betydelsefulla för de nyanställda. På Företag B var exempelvis olika 
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medarbetare ansvarig för nyanställda, dels för upplärningen men också för att integrera 

den nyanställda och skapa trivsel. Avdelningschefen i C förklarade: 

 

“Vi väljer ut en handledare [...] hela gruppen har ju självklart ansvar för den som är ny, 

men det är den personen [handledaren] som ska stämma av, ihop med avdelningschefen 

att det blir genomfört, de olika stegen”. Detta skulle kunna förstås som att företaget har 

en form av mentorskap.  

 

Hacker (2004) belyser vikten av att alla medarbetare och hela organisationen tar ansvar 

och visar engagemang för att lyckas med att introducera och välkomna nyanställda till 

företaget. Enligt Alvesson och Kärreman (2012) är just gemenskap och de sociala 

behoven viktiga för motivation. Det är därav tänkbart att känslan av att kunna vända sig 

till kollegor och ha ett bra klimat inom företaget bidrar till ökad motivation för 

anställda. Enligt Wallace (2009) kan förutsättningar för sociala relationer skapas då 

olika personer genomför upplärningen. Det har dock framkommit från vissa nyanställda 

att förvirring har skapats då flera olika personer varit delaktiga i upplärningen. Däremot 

är det tänkbart att handledning från olika personer kan ge förutsättningar att skapa 

sociala relationer mellan olika medarbetare vilket är positivt.  

 

Enligt Rollag et al. (2005) är ett informellt stöd hos exempelvis en kollega mer effektivt 

än en mentor när det gäller att den nyanställda ska komma in i gemenskapen och skapa 

relationer inom företaget (Rollag et al., 2005). Exempelvis på Företag B menade de 

nyanställda att deras kollegor var intresserade av att hjälpa och att det alltid fanns någon 

att fråga och be om hjälp. Det framkom att samtliga nyanställda i de tre företagen 

menade att det fanns någon person att vända sig till gällande både praktiska till mer 

övergripande frågor, vilket uppskattades. Elg (2009) menar att mentorn bör finnas 

tillgänglig dagligen för att kunna vara ett stöd i rent praktiska frågor gällande 

exempelvis arbetsuppgifter men att mentorn inte behöver vara en del av arbetsgruppen. 

En av de nyanställda i Företag C uppgav: 

 

“Han som var min uttänkta handledare, var ju inte kvar på avdelningen så han kom ju 

nån timme i veckan, och hade liksom handledning med mig. Och däremellan, visst jag 

kunde ju ringa till honom, men det är ju betydligt lättare att gå till nån som sitter här, i 
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kontoret bredvid och få hjälp istället för att ringa någon som sitter på andra sidan 

bygget”. 

 

Utifrån informantens utsaga kan vi urskilja att det är fördelaktigt om mentorn är 

tillgänglig dagligen för att förenkla den nyanställdas upplärning.  

 

5.2 Upplärningens tid och kvalitet 
Elg (2009) menar att en ansvarig mentor utses i syfte att den nyanställda snabbt ska 

kunna lära sig sina arbetsuppgifter och komma in i gemenskapen. Det är vanligen ett 

ansvar som sträcker sig över det första anställningsåret som inkluderar bland annat 

regelbundna möten (Elg, 2009). Johanson och Johrén (2011) belyser att 

upplärningstiden är kostsam för företag. Kostnaden för upplärningen kan reduceras om 

handledartiden ökas under den första tiden av upplärningen. Detta då tiden det tar för 

den nyanställda att lära sig kan reduceras, eftersom handledning kan möjliggöra att den 

nyanställda lär sig fortare (Johanson & Johrén, 2011). En nyanställd på Företag C 

menade om upplärningen:  

 

“Nu tog det egentligen längre tid än det hade behövt göra eftersom jag hade ingen 

handledning utan jag fick bara sitta bredvid nån [...] det fanns inte riktigt tiden [att få 

handledning] så jag fick ju försöka lära mig så gott jag kunde”. 

 

Vilket indikerar på att det är tänkbart att upplärningen kan effektiviseras genom att utse 

en handledare eller implementera ett mentorsprogram.  

 

Minnick et al. (2014) menar att ett mentorskap är speciellt avgörande när det kommer 

till den anställdas inskolningstid. Detta eftersom ett mentorskap kan reducera 

osäkerheten angående vilka arbetsuppgifter och förväntningar som tjänsten innebär, 

vilket påverkar inskolningstiden positivt (Minnick et al., 2014). En undersökning utförd 

av Rollag et al. (2005) har visat att företag förlorar i snitt mellan 1-2,5 procent i totala 

intäkter under en upplärningsperiod per nyanställd (Rollag et al., 2005). Det är tänkbart 

att företagen skulle kunna reducera kostnaden för upplärningen genom att göra den mer 

tidseffektiv genom användningen av ett mentorsprogram. Detta eftersom det 

framkommer att inga av våra valda företag har ett utarbetat mentorsprogram vilket gör 
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det tänkbart att det finns möjligheter att göra kostnadsbesparingar genom att 

implementera ett.  

 

Enligt Wallace (2009) är det viktigt att nyanställda involveras och får utföra 

arbetsuppgifter i ett tidigt skede. För att deras intresse och engagemang ska bibehållas 

och uppmuntras. Kapteijn (2009) menar att nyanställda som genomgår ett 

mentorsprogram snabbare kommer kunna bidra till företaget än om det inte finns något 

mentorsprogram. De nyanställda påpekade att de gärna lärt sig de lättare uppgifterna i 

ett tidigare stadie för att kunna bidra i någon mån snabbare. Skulle handledaren lära ut 

simplare arbetsuppgifter tidigt skulle detta kunna tänkas bidra till att motivera och 

engagera de nyanställda. Detta då det framkom att de nyanställda kände sig som en 

belastning då de inte kunde bidra samt att de var osäkra på hur arbetsuppgifter skulle 

utföras. Minnick et al. (2014) menar att genom att minska osäkerheten angående 

arbetsuppgifter kan risken för att medarbetare vill lämna företaget reduceras (Minnick et 

al., 2014).  

 

I Företag A upplevde de nyanställda att de snabbt blivit upplärda och ansvariga för sina 

arbetsuppgifter och att introduktionen känts kort. Avdelningscheferna påpekade att den 

höga arbetsbelastningen som rådde på företaget bidrog till ett ökat personalbehov. 

Vilket vi kan urskilja var en tänkbar anledning som medförde att snabbt låta de 

nyanställda arbeta självständigt. Det framkom inom samtliga företag att introduktionen 

blev lidande om de upplevde hög arbetsbelastning eller tidsbrist. Vissa av företagen 

uppgav att hög arbetsbelastning medförde att vissa moment inom introduktionen 

glömdes bort, vilket bidrog till att de nyanställda inte fick den introduktion eller 

upplärning som ansågs behövas.  

 

“Problemet i produktionen kan vara att vi ibland behöver folk nu. Problemet blir att vi 

inte har kapaciteten att göra en bra introduktion för att det brinner nästan alltid” uppgav 

HR-ansvarig på Företag C. 

 

5.3 Att säkerställa kvalitet och säkerhet  
Wallace (2009) menar att det är fördelaktigt om en person med sakkunnighet ansvarar 

för upplärningen inom expertisområden (Wallace, 2009), såsom inom kvalitetskrav eller 

säkerhetsregler. På Företag B tilldelades varje moment i upplärningen en ansvarig 
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handledare utefter expertis. Detta innebar exempelvis att upplärning gällande 

kvalitetskrav tilldelats en kvalitetschef och information gällande arbetsmiljö en 

arbetsmiljöingenjör, vilket stämmer överens med Wallaces (2009) rekommendationer. 

Detta menar vi exempelvis kan bidra till att kvaliteten på producerade produkter kan 

säkerställas eftersom en kunnig person är närvarande och kan kontrollera upplärningen.  

 

Vissa nyanställda inom Företag A menade att om upplärningen genomfördes av olika 

personer bidrog det till oklarheter. Resultatet blev att de nyanställda inte förstod 

arbetsuppgiften, vilket skulle kunna medföra en sämre kvalitet på utfört arbete. På 

Företag C användes enbart en person till hela upplärningen. Vilket kan vara fördelaktigt 

för att skapa trygghet samt att det kan möjliggöra översikt över samtliga moment. 

Samtidigt kan vi urskilja nackdelar med detta upplärningssätt om upplärningen inte 

tilldelas och utförs av den med mest expertis vilket Wallace (2009) menar är viktigt. En 

nyanställd på Företag C uppgav exempelvis:  

 

“Den [handledaren] jag var med, var mycket bättre på att lära ut och han hade mer tid” 

vilket kan indikera på att upplärningens genomförande kan variera med den ansvariga 

för upplärningen.  

 

Avdelningscheferna på Företag A uppgav i vår undersökning att de kunnat urskilja ett 

samband mellan många nyanställda och sämre kvalitet på utfört arbete. De uppgav att 

de exempelvis får fler reklamationer och en lägre kvalitetsstandard med större materiellt 

svinn som följd. En avdelningschef inom Företag A påpekar att de har ett problem med 

kompetens, det vill säga att många nyrekryterade inte besitter den yrkeskunskap som 

krävs för arbetet vilket leder till att denne måste läras upp inom företaget. Detta tror vi 

inte nödvändigtvis behöver påverka kvaliteten på hur de nyanställda utför sina uppgifter 

i sig. Det är dock tänkbart att brister i företagets introduktionsprogram tillsammans med 

behovet att utbilda nyanställda i yrket kan medföra problematik. Enligt Johanson och 

Johrén (2011) kan en hög personalomsättning resultera i brister på produkters och 

tjänsters kvalitet på grund av hög arbetsbelastning och avsaknad av rätt kompetens 

(Johanson & Johrén, 2011). 

 

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att kontrollera, leda och systematiskt 

planera arbetet i syfte att uppnå en god arbetsmiljö och företag har en skyldighet att 
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vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga olyckor (SFS 1977:1160). En nyanställd 

sade exempelvis:  

 

“Man får vara lite försiktig, för det är ju en rätt så farlig arbetsplats, upplever jag det 

som”. 

 

Om regelverket inte följs och anställda skadar sig eller på annat sätt råkar illa ut på 

arbetsplatsen kan det leda till skadestånd och böter för organisationen. Om medarbetare 

skadar sig kan det medföra att sjukfrånvaron ökar, vilket både är kostsamt för företag 

och påverkar produktiviteten (Lindmark & Önnevik, 2011). Samtliga företag prioriterar 

redan under första dagen att förmedla övergripande säkerhetsinformation till den 

nyanställda. Majoriteten av de nyanställda upplevde att de blivit informerade om 

säkerhetsregler, vissa efterfrågade dock tydligare genomgångar av information gällande 

nödutgångar, skyddsombud och säkerhetsrutiner.  

 

Företag A hade kunnat urskilja ett samband mellan många nyanställda och fler olyckor 

och tillbud. Ett tillbud är en händelse som hade kunnat resultera i en olycka, ett så kallat 

“oj”, medan en olycka är en händelse som har resulterat i ett “aj” (Prevent, u.å.). De 

ökade tillbuden och olyckorna ansågs främst bero på att de nyanställda inte alltid hann 

få utbildning i exempelvis säkra lyft innan de började använda lyftanordningar uppgav 

en avdelningschef. Anledningen till den bristande utbildningen ansågs vara tidsbrist 

beroende på en hög arbetsbelastning och ett behov av att få de nyanställda produktiva 

snabbt.  

 

5.4 Delsammanfattning för upplärning 
Följande aspekter har framkommit inom kapitlet. Att utveckla ett mentorskap kan 

förbättra organisationers introduktion, exempelvis eftersom det kan främja motivationen 

att utföra introduktioner samt att ackumulerad kunskap tas tillvara på.  

 

Mentorskap kan vara både formellt och informellt. Det informella mentorskapet verkar 

särskilt effektivt för gemenskapen på företaget då sociala relationer mellan nyanställda 

och kollegor lättare skapas. Företagen använder inget uttalat mentorsprogram men 

uppvisar ändå någon form av mentorskap, i form av handledare. 
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Upplärningen kan effektiviseras genom att implementera ett mentorsprogram eller låta 

en handledare vara ansvarig. Detta eftersom upplärningen kan tillåtas bli tidseffektiv 

och väl genomförd. Inom expertområden bör upplärning genomföras av en expert för att 

säkerställa kvaliteten på produkter och tjänster. 

 

En hög personalomsättning och arbetsbelastning kan påverka kvaliteten på produkter 

samt säkerheten i utförandet av arbetsuppgifter. Detta då brister inom upplärningen kan 

uppstå till följd av tidsbrist. Vidare kan brister inom säkerhet medföra ökade kostnader 

för företag. 

 

  



  
 

44 

6 Slutsats 

En vanlig missuppfattning är att en gedigen och noggrant utförd rekrytering som 

medfört att rätt kandidat blivit anställd är nog för framgång. Många företagsledare tror 

att efter en lyckad rekrytering kommer den nya kompetenta medarbetaren klara sig 

själv. Riklig information om företaget och arbetsuppgifterna tros vara tillräckligt för att 

ge medarbetaren förutsättningar som krävs för att prestera, vilket inte alltid är fallet 

(Rollag et al., 2005). 

 

6.1 Avgörande komponenter inom ett lyckat introduktionsprogram 
Det framkommer av vår studie att vissa komponenter är mer avgörande för ett 

välfungerande introduktionsprogram än andra, varför det är viktigt att belysa dessa 

komponenter. Introduktionens utformning varierar mellan de tre företagen. Vilket har 

kunnat urskiljas genom att de tre företagen lyckats att implementera och använda 

introduktionen i sina dagliga rutiner på olika sätt. I förlängningen leder detta till olika 

resultat och konsekvenser för företaget. Nedan beskrivs de komponenter som vi utifrån 

vår studie har kunnat urskilja påverkar huruvida introduktionsprogrammet är 

välfungerande eller inte. Dessa komponenter anser vi kan komma till användning för 

företags möjligheter att effektivisera deras HR-arbete.  

 

Strukturen utgör grunden för hur introduktionsprogrammet utförs och vilka följder 

användningen får i förlängningen. Introduktionsprogrammet bör vara planerat i enlighet 

med företagets övergripande mål. För att skapa enhetlighet bör 

introduktionsprogrammet standardiseras på HR-nivå och kompletteras med 

avdelningsanpassat material. Ett visst behov av individanpassade introduktioner kan 

även förekomma. För att möjliggöra kontroll och säkerställa kvaliteten på 

introduktionen bör checklistor användas.  

 

Upplärningens genomförande samt innehåll beror på strukturen och valet av 

handledare. Personen som handleder och ansvarar för upplärningen kommer att påverka 

upplärningens kvalitet. Kvaliteten kommer bero på handledarens erfarenhet, kunskap 

och engagemang. I förlängningen kommer upplärningen påverka den kompetens som 

återfinns inom organisationen. 
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Den information som förmedlas den nyanställda är avgörande för kvaliteten på 

introduktionen. Informationsinnehållet kommer ge förutsättningar att förstå företagets 

strategiska mål och visioner. Vilket i förlängningen kommer påverka den nyanställdas 

förmåga att bidra till verksamhetens utveckling. 

 

Sociala och informella aspekter som genomsyrar introduktionen kommer att påverka 

hur den nyanställda upplever och förhåller sig till sin arbetsgivare. Vilket i 

förlängningen kommer att verka avgörande för bland annat hur länge den nyanställda 

förblir inom företaget.  

 

Slutligen är uppföljningen ett initiativ som ger förutsättningar att förbättra 

introduktionsprogrammet. En formell uppföljning är att föredra.  

 

Om dessa rekommendationer tas hänsyn till och beaktas vid utformning och 

implementering av introduktionsprogram kan företag skapa förutsättningar att uppnå de 

fördelar som vår undersökning visar.  

 

6.2 Vilken betydelse har introduktionsprogrammet för företag? 
Genom undersökningen framkommer att introduktionen påverkar företag på olika sätt 

och har betydelse för verksamheten. Aspekter såsom företags förmåga att behålla 

medarbetare och skapa trivsel inom företaget kan härledas till företagets 

introduktionsprogram. En viktig lärdom som vi fått gällande introduktionsprogram 

genom vår studie är bland annat att introduktionen påverkar företaget i förlängningen. 

Det vill säga att introduktionsprogrammets följder och konsekvenser inte upphör efter 

introduktionsprocessen utan påverkar företaget framöver. En HR-ansvarig sade:  

 

“Om jag blir bemött bra i introduktionen som nyanställd kommer jag att ta med mig det 

när jag själv blir chef”.  

 

En välplanerad och strukturerad introduktion, som på förhand har utvecklats i enlighet 

med företagets mål kommer att gynna företaget i förlängningen.  

 

Vilken betydelse introduktionsprogrammet har för ett företag har visat sig påverkas 

bland annat utifrån vilka förutsättningar, behov och problem det specifika företaget har. 
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Har exempelvis ett företag en hög personalomsättning med låg trivsel som följd, kan ett 

introduktionsprogram verka för att öka trivseln och i förlängningen minska 

personalomsättningen, vilket kan anses vara betydelsefullt. Likvärdigt kan exempelvis 

ett företags bristande produktkvalitet främjas genom att införa ett introduktionsprogram 

som fokuserar på upplärning. Vilka fördelar ett introduktionsprogram kan föra med sig 

beror därmed i mångt och mycket på det enskilda företaget. Vilket också påverkar hur 

betydelsefullt introduktionsprogrammet anses för det specifika företaget.  

 

Vi har utifrån vår studie kunnat urskilja att introduktionen påverkar företaget likväl som 

att vissa omständigheter inom företaget påverkar introduktionen. Utifrån dessa insikter 

har vi utformat en enklare modell för att illustrera hur vissa faktorer inom företag 

påverkar och kan påverkas av introduktionsprogram. Dessa faktorer anser vi vara de 

som har visat sig främst ha en betydelse för introduktionen och företag i stort. Vissa av 

faktorerna påverkar likväl som påverkas av introduktionen medan vissa endast blir 

påverkade av introduktionen. Vi anser att dessa faktorer tillsammans kan påverka 

företags förmåga att behålla och utveckla personal. Arbetsgivare som lyckas behålla, 

utveckla och motivera personal med rätt kompetens skapar förutsättningar för att lyckas 

i den tilltagande globala konkurrensen (Stone, 2014). Det är därav viktigt att företag 

lyckas med att utforma och implementera sin introduktion för att skapa förutsättningar 

för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden.  

 
(Modell 1.1, Egen) 
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För att tydliggöra modellen förklaras varje faktor genom korta exempel som utgår ifrån 

vår studie.  

 

Prestationer 

Hur den nyanställda introduceras kan påverka hur denne fortsättningsvis kommer att 

prestera. Detta eftersom en välfungerande introduktion kan leda till ökad motivation och 

arbetstillfredsställelse vilket kan tänkas påverka hur den nyanställda utför sina 

arbetsuppgifter.  

 

Kunskap 

Introduktionsprogrammet kan möjliggöra att kompetens tillvaratas och behålls inom 

företaget. Kunskaper som befintlig personal besitter kan tänkas påverka introduktionens 

förmåga att förmedla kunskap till den nyanställda, vilket i förlängningen kan tänkas 

påverka den nyanställdas prestation.  

 

Personalomsättning 

En välplanerad introduktion kan verka reducerande på personalomsättningen. Eftersom 

en väl fungerande introduktion bidrar till att anställda tenderar att stanna längre inom 

företaget. Samtidigt kan personalomsättningen påverka utförandet och användandet av 

introduktionen. Exempelvis då en hög personalomsättning ofta medför att fler 

introduktioner måste genomföras vilket kan påverka engagemanget att introducera 

nyanställda. 

 

Arbetsbelastning 

Vid en hög arbetsbelastning tenderar introduktionen att bortprioriteras, vilket påverkar 

introduktionens kvalitet. Introduktionens utformning kan påverka arbetsbelastningen 

exempelvis då en nyanställda kan läras upp effektivare och därmed bli produktiv 

snabbare, om introduktionen är välfungerande.  

 

Trivsel och gemenskap 

Ett välfungerande introduktionsprogram kan bidra till en ökad trivsel och gemenskap. I 

förlängningen är det tänkbart att en ökad trivsel och gemenskap leder bland annat till en 

lägre personalomsättning. Trivsel inom företaget påverkar hur en nyanställd upplever 

den första tiden på företaget och sin introduktion.  
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Kvalitet på produkter och tjänster 

Ett välfungerande introduktionsprogram möjliggör att produkter och tjänster med hög 

kvalitet kan skapas. Vilket kan tänkas öka företagets lönsamhet. 

 

Säkerhet på arbetsplatsen 

Introduktionsprogrammet kan säkerställa att företagets säkerhetskrav och regler 

efterföljs, vilket kan motverka olyckor och tillbud. Kostnader kopplade till olyckor och 

tillbud kan därmed undvikas.  

 

6.3 Studiens nytta 
Studien är till nytta för företag och de nyckelpersoner som utvecklar HR-processer 

eftersom de kan ta del av den kunskap gällande introduktion som framkommit av vår 

studie, vilket kan möjliggöra att de kan förbättra och utveckla deras initiativ till 

introduktion. Genom att fokusera på de komponenter av introduktionen som genom vår 

studie har visat sig avgörande vilka är struktur, upplärning, information, sociala och 

informella aspekter samt uppföljning kan företag reducera kostnader samt effektivisera 

HR-arbetet. Genom att skapa ett lyckat introduktionsprogram kan företag tillåtas bli 

effektivare och därmed mer lönsamma. 

 

6.4 Vidare forskning 
För kommande forskning inom området ser vi möjligheter att undersöka 

introduktionens betydelse utifrån ett kostnadsperspektiv. Genom att exempelvis 

undersöka vilka eventuella kostnadsbesparingar som kan göras vid användningen av ett 

introduktionsprogram. Detta för att tydliggöra de eventuella ekonomiska följder ett 

introduktionsprogram kan medföra. 
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Bilaga 1 - Frågeformulär för introduktion 
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Bilaga 2 - Empiriska kategorier 

Av vår empiriska kartläggning på företagen har vi kunnat urskilja följande komponenter 

som påverkas eller har en påverkan på introduktionen. Komponenterna har sitt ursprung 

i de stödord som efter varje företagsbesök har antecknats. 

 

Företag A 
 

• Arbetsbelastning 

• Avdelningsanpassat 

• Checklistor 

• KASAM 

• Kommunikation 

• Kompetensbrist 

• Konkurrens bland andra aktörer 

i området 

• Kvalitet 

• Lön 

• Motivation 

• Personalomsättning 

• Produktivitet 

• Struktur 

• Svinn 

• Säkerhet 

• Tid 

• Trivsel 

• Uppföljning 

• Upplärning 

 

Företag B 
 

• Arbetsbelastning 

• Avdelningsanpassat 

• Checklistor 

• Fabrikspraktik 

• Mentor 

• Helhetsperspektiv 

• Kompetensbrist 

• Kvalitet 

• Personalomsättning 

• Planering 

• Standardiserat 

• Struktur 

• Säkerhet 

• Tid 

• Trivsel 

• Uppföljning 

• Upplärning
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Företag C 
 

• Arbetsbelastning 

• Avdelningsanpassat 

• Checklistor 

• Familjärt 

• Handledare 

• Helhetsperspektiv 

• Kompetensutveckling 

• Kompetensbrist 

• Personalomsättning 

• Standardiserat 

• Struktur 

• Säkerhet 

• Tid 

• Utbildning 

• Upplärning 

 

Sammanfattning 

Följande komponenter har kunnat urskiljas i två eller fler av de undersökta företagen: 

 

• Arbetsbelastning 

• Avdelningsanpassat 

• Checklistor 

• Handledare / Mentor 

• Helhetsperspektiv 

• Kompetensbrist 

• Kvalitet 

• Personalomsättning 

• Standardiserat 

• Struktur 

• Säkerhet 

• Tid 

• Trivsel 

• Uppföljning 

• Upplärning 

 

Dessa faktorer har sammanfattats till följande kategorier som kommer att utgöra 

underlag till tolkningen och analysen av den framtagna empirin.  

 
Introduktionens utformning och användning  

Helhetsperspektiv / Standardiserat / Struktur / Avdelningsanpassat / Checklistor / 
Uppföljning 
 
Personalen som resurs 

Kompetensbrist / Personalomsättning / Trivsel / Arbetsbelastning 

 

Upplärning 

Upplärning / Handledare / Mentor / Tid / Kvalitet / Säkerhet 


