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Sammanfattning/abstrakt 
 

Personalomsättningen är idag väldigt stor inom organisationer och numera söker sig unga 

människor med mindre arbetslivserfarenhet till bemanningsföretag. Tidspressen är hög inom 

branschen och företagen vill snabbt få ut sina anställda, vilket ställer stora krav på en lyckad 

och tidsbegränsad introduktion. Fördelar med en lyckad introduktion är att den anställde 

känner trygghet och tillit inför kommande uppdrag och arbetsgivare. 

 

Bakgrunden till ett fördjupat intresse av att studera introduktionsprocessen inom 

bemanningsbranschen framstod när tidigare forskningar påvisade tydliga brister men även 

förbättringsmöjligheter som finns inom området. En bidragande orsak till valet av studie var 

fallföretagets engagemang, vilja och positiva inställning till en fördjupad forskning. Genom 

tidigare erfarenheter inom branschen av författarna upplevdes forskningsfrågan relevant och 

viktig. 

 

Efter en avstämning med tänkt fallföretag framkom det att konsultchefen upplevde att 

informationsspridningen under introduktionsprocessen var problematiskt. Därmed var vår 

tanke att bidra med en extern samt intern synvinkel över introduktionsprocessen. 

  

Syftet med studien var att undersöka hur nyanställda konsulter upplever 

informationsspridningen vid introduktionsprocessen ur ett informationslogistiskt perspektiv. 

För att få fram önskade data har ett induktivt angreppssätt använts där författaren gått från 

empiri till teori. För att få fram djupgående fakta och insikter användes en kvalitativ 

datainsamlingsmetod där 7 informanter i olika åldersgrupper intervjuades. 

  

För att besvara frågeställningen har följande teorier använts; Knowlegde Management, 

Organisatoriskt lärande, Informationslogistik, Informationsspridning och Bauers 4:cn. 

  

Studien har resulterat i en slutsats som visar olika tillvägagångssätt av förbättringsförslag som 

kan användas till underlag för att implementera och etablera en förändring av 

introduktionsprocessen. Dessa områden är att göra konsulten mer aktiv under introduktionen, 

att avsätta tid utifrån varje individs behov samt att använda workshops för att konsulterna ska 

kunna sprida insikter till varandra. Förslag till fortsatt forskning inom området är att studera 

ledarskapets roll i introduktionsprocessen samt hur en helt digital introduktion skulle kunna 

effektivisera introduktionen. 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Summary/abstract 
 

Personnel turnover today is very large in organizations and now young people with less work 

experience are looking for a job to staffing companies. The time pressure is high in the 

industry and companies want to quickly expel their employees, which places great demands 

on a successful and time-limited introduction. The benefits of a successful introduction are 

that its employees feel security and trust for future missions and employers. 

  

The background to an in-depth interest in studying the introduction process within the staffing 

industry, came when earlier researches revealed clear shortcomings, but also, improvement 

opportunities in the area. A contributing reason for the election by study, the fallopian 

company's commitment, willingness and positive attitude to an in-depth study research. Past 

experiences in the industry of the authors, made the research question relevant and important. 

  

Following a reconciliation with a company, it emerged that the consultant manager 

experienced that the dissemination of information during the introduction process was 

problematic. That was where our intention to contribute an external and internal point of view 

of the introduction process. 

  

The purpose of the study is to investigate how newly employed consultants experience 

information dissemination at the introduction process from an information logistical 

perspective. To obtain the desired data, an inductive approach has been used where we as 

investigators went from empirical to theory. To get profound facts and insights 

 a qualitative data collection method was used where 7 informants of different age groups 

were interviewed. 

  

To answer the question, the following theories have been used; Knowledge Management, 

Organizational Learning, Information Logistics, Information Spread and Bauers 4:cn. 

  

The study has resulted in a conclusion that shows various approaches to improvement 

proposals that can be used as a basis for implementing and establishing a change in the 

introduction process. These areas are to make the consultant more active during the 

introduction, to set aside time based on each individual's needs and to use workshops in order 

for the consultants to be able to spread insights to each other. Suggestions for continued 

research in the field are to study the role of leadership in the introduction process and how a 

fully digital introduction could make the introduction more efficient. 

  



   
 

   
 

Förord 
 

Kursen Examensarbete i Informatik på kandidatnivå, inriktning informationslogistik är det 

sista momentet inom programmet Informationslogistik som tillhör Linneuniversitet och läses 

vid CIL (Centrum för informationslogistik) i Ljungby. Studien som utförts har innefattat en 

kartläggning av introduktionsprocessen på ett fallföretag verksamt inom 

bemanningsbranschen. Introduktionen av nyanställda konsulter har studerats där vi på ett 

djupgående sätt tagit del av information om hur introduktionsprocessen sker i dagens läge. 

  

Uppsatsämnet berör ämnet Informatik och Informationslogistik då det gäller att effektivisera 

introduktionsprocessen för att skapa nytta för verksamhet, konsulter och dess kunder. 

  

Studien har genererat intressanta tankar och idéer som kommer ligga till grund för vårt 

fortsatta yrkesliv som informationslogistiker. Vi hoppas att vårt material kommer vara 

värdefullt och användas i förbättringar kring bemanningsföretags introduktionsprocesser i 

framtiden. 

  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare för inspirerande stöd och hjälp under arbetets 

gång. Vi vill även rikta ett tack till de konsulter som deltagit i våra intervjuer som legat till 

grund för vårt resultat. 

  

Ljungby 2019-05-21 

Antonio Zubak och Jacob Viberg 
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1 Introduktion  
 

I introduktionskapitlet presenteras bakgrunden till området, syfte med studien, 

problemformulering, avgränsning och målgrupp. Även en sammanfattning av tidigare forskning 

och informationslogistiks betydelse av tidigare forskare ingår i introduktionskapitlet 

1.1 Inledning/bakgrund 

 

För att en organisation ska ha en kontinuerlig utveckling och vara en ledande aktör på 

arbetsmarknaden så krävs det att ständigt arbeta med förändringsarbeten inom alla delar av 

organisationen där ledtider och problematik kan finnas. Dagens organisationer står inför en ökad 

utvecklingstakt vilket kräver att förändringsarbetet ständigt behöver ligga i framkant. Nya 

förändringar har gjort att organisationer behöver se över sina interna processer och konstant jobba 

för att effektivisera dessa (Wu et al. 2004). 

 

Fallföretaget som studerats hade under längre tid haft problem med hur informationsspridningen 

skedde på ett bra sätt vid introduktionsprocessen. Kontaktpersonen på fallföretaget beskrev att 

många nyanställda slussades in utan en informationsrik och väl informationslogistiskt utformad 

process vilket ledde till problem senare under anställningen. För att vara en arbetsgivare där 

anställda trivs och stannar kvar långsiktigt måste information från början vara väl utformad och 

de anställda måste känna full tillit och trygghet mot den nya arbetsgivaren.  

  

En väl genomförd introduktion skapar en värdefull grund för både arbetsgivare och medarbetare. 

Genom tidig lärdom och information kring bland annat arbetsuppgifter, regler och arbetsmiljö 

kan medarbetaren få en bättre förståelse över sitt kommande arbete. En positiv konsekvens av en 

väl genomförd introduktion är att den nya medarbetaren snabbt kommer in i det sociala samspelet 

och att denne får all relevant information och kunskap som krävs för det nya uppdraget, vilket 

kan vara nyckeln till en trivsam arbetsplats (Prevent 2014). 

  

Handelsnytt (2017) påpekar att arbetsmiljöverket kommer arbeta för en bättre arbetsmiljö 

gentemot bemanningsanställda. En orsak till varför bemanningsanställda bland annat får 

arbetsskador eller missuppfattar viktiga moment är, på grund av en bristfällig introduktion. 

 

Wreder (2013) skriver i sin artikel problematiken om att viktig information som förbises under 

introduktion kan få följder som att fler skadar sig på sitt arbete. Det framkommer att skador på 

arbetet för konsulter, främst inom operativa delar är dubbelt så stora än för annan befintlig 

personal, detta eftersom konsulter ofta byter uppdrag och arbetsplats. Det som påvisats är att 

introduktionen har varit bristfällig och kunskapen som krävs för att  
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utföra arbetet på ett säkert sätt inte har nått fram. Därför krävs en tydlig genomgång av 

arbetsuppgifter på respektive arbetsplats. 

  

Problematiken har identifierats genom att bland annat artiklar som ovan skrivits. Detta var en 

bidragande och självklar orsak till valet av fördjupning inom området eftersom introduktionen är 

en viktig aspekt för att förebygga/minimera skador, problem, funderingar och missnöje hos 

konsulter. Det finns även ett bakomliggande intresse för en fördjupning inom 

introduktionsprocessen då författarna själva har erfarenheter av arbete för olika 

bemanningsföretag och har upplevt problem med introduktionen på arbetsplatser och därmed 

reflekterat över att det finns förbättringsåtgärder.  
 

1.2 Tidigare forskning 

 

Människor i en organisation så kallat, humankapitalet är något som blir allt viktigare och att hitta 

de bäst lämpade medarbetarna för sina uppdrag är något som organisationer konstant strävar efter. 

För att få transparens gentemot omvärlden gäller det att organisationer skapar och dagligen jobbar 

utifrån sina värdegrunder för att locka och motivera befintliga och kommande medarbetare. Det 

gäller att sticka ut från mängden och detta bör ske redan vid rekryteringen (Jacobsen 2014). 

 

Michael Krasman, entreprenör och VD, menar att introduktionsprocessen har en stor inverkan på 

medarbetarna, och även för organisationen och sättet lära ut ny information till de nyanställda 

blir allt viktigare. Enligt Krasman (2015) spenderar organisationer mycket tid och resurser på att 

hitta och anställa nya medarbetare, men tappar fokus på introduktionen. Krasman (2015) betonar 

att introduktionen påverkar hur den nyanställda kommer att trivas och utvecklas vilket också 

tenderar att påverka den anställdes varaktighet i organisationen. 

 

För att kunna etablera en effektiv introduktionsprocess som skapar en trygghet och minskar på 

eventuell stress eller osäkerhet hos den nyanställde ska organisationen enligt Krasman (2015) 

arbeta utefter fyra nyckelfaktorer:  

 

Centralisera användbar information 

Informationen som nyanställda behöver skall finnas tillgänglig. All jobbrelaterad information 

skall finnas centralt placerat i organisationen, som till exempelvis på ett intranät. 
  
Kommunicera tidslinjen 

En tidslinje skapas upp över olika förväntningar och information som nyanställda bör 

tillhandahålla innan sin anställning. Detta skapar trygghet för den nyanställda innan den påbörjar 

sina uppgifter på kommande arbetsplats. 

   

 

Erbjud en webbaserad plattform 

Organisationen ska skapa en webbaserad plattform där nyanställda kan ta del av viktig 

information, checklistor, guider och andra verktyg som är viktiga under deras anställning. Därav 
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kan anställda själva sköta sin informationsinhämtning vilket minskar belastningen för HR-

avdelningen. 

 

Göra preliminära introduktioner 

Introduktionprocessen kan genomgås via E-post där den nyanställde och chefer kort presenterar 

användbar information. Detta vars syfte är att möjliggöra relevant information för den nyanställda 

innan eventuellt introduktion. 

 

Erdal & Loven (2017) har uppmärksammat vikten av en meningsfull introduktionsprocess i sin 

studie som uppfyller sitt mål och skapar bra förutsättningar för den nyanställda. Forskarna menar 

på att introduktioner som skiljer sig åt från olika regioner inom en organisation får konsekvenser 

att de inte känner sig enhetliga med en gemensam tanke samt vison efter sin 

introduktionsprocessen. Författarna poängterar att en väl implementerad process inom hela 

organisationen skapar medvetenhet vilket i sin tur skapar enhetlighet hos medarbetarna.  

 

För att en introduktion skall genomföras på ett bra sätt, förklarar Affram och Mathisson (2016) 

att det krävs väl genomförd dokumentation och information av kvalite till de nyanställda, samt 

en tydlig struktur och definition av introduktionsprocessen. Intervjuer som genomfördes under 

studien gav författarna insikten om att bristande information under introduktionen medförde 

problem under ett senare skede av anställningen vilket blev kostsamt. Affram och Mathisson 

(2016) föreslår att en etablerad introduktionsprocess bör införas som innehåller dimensionerna, 

informationkvalite, systemkvalite och servicekvalite. Forskarna har kommit fram slutsatsen att 

nyckeln för en lyckad introduktion, är att skapa en tydlig struktur och plats där all informationen 

är samlad för att möjliggöra enkel förmedling av information. Organisationen bör kontinuerligt 

utlysa engagemang och arbeta med utveckling av introduktionen där kommunikationen måste 

förbättras. Tekniska lösningar och nya ideer skapar förutsättningar för den bästa möjliga 

upplevelse för den nya medarbetaren. 

 

Forskarna Blomqvist och Tjernberg (2014) förklarar att i dagens organisationer har 

personalomsättningen ökat och att anställda ofta byter arbetsplats. Detta ställer högre krav på 

organisationen att skapa en väl genomförd introduktion som är av betydelse för både 

medarbetaren och organisationen.  

 

Studien poängterar förståelsen för introduktionen där ledning och medarbetares åsikter skiljer sig 

åt. Medarbetarna värdesätter relevant information gällande sin anställning medan ledningen 

värdesätter att den nya medarbetaren ska skapa sig ett helhetsperspektiv över organisationen. 

 

För att introduktionen ska bli lyckad, måste individen och organisationen ta ett gemensamt 

ansvar.  Blomqvist och Tjernberg (2014) har identifierat att ett proaktivt beteende krävs av den 

nyanställda där inställningen egentligen är avgörande. Social stöttning är den andra delen som 

kräver att organisationen ger stöttning under introduktionen för att möjliggöra att den nyanställda 

känner sig sedd och viktig. Slutligen presenterades Bemötande som en sista punkt där företaget 

men även den anställde bör fokusera på att ge ett exemplariskt bemötande mot andra medarbetare 

inom organisationen.  
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Samtliga av ovanstående forskningsbidrag relaterar till studiens forskningsfråga där de på olika 

sätt berör introduktionsprocessen. Några exempel på tidigare forskningar och dess resultat är på 

vilket sätt medarbetarnas synvinkel skiljer sig åt i jämförelsen med ledningens. Genom intervjuer 

samt enkäter och observationer har resultatet utmynnat i olika synvinklar över medarbetarnas och 

ledningens syn på introduktionen.  Ett annat exempel på tidigare forskning är vilka nyckelfaktorer 

som kan vara avgörande för en lyckad introduktionsprocess. Resultaten av valda tidigare 

forskningar kan till viss del hjälpa oss mot undersökningens mål men framförallt ge en bred bild 

över faktorer som spelar roll. 
  

Det unika gentemot tidigare forskning är att denna undersökning studerar information, kunskap 

och dess spridning där informationslogistik är kärnan för hur konsulter skall uppfatta och få en 

lyckad introduktionsprocessen. Det informationslogistiska angreppssättet representerar 

information som tilldelas i rätt kvalité, i rätt tid, till rätt mängd och till rätt person. Utmaningen 

som fallföretaget ställs inför är att lyckas leverera information som uppfyller de ovannämnda 

informationslogistiska kriterierna. Kopplingen mellan valda teorier och forskningsproblemet 

skiljer sig gentemot tidigare forskning eftersom studien baseras på hur informationen skall 

förmedlas till konsulterna för att ge specifik och korrekt information. Teorier som valts, 

exempelvis Knowledge Management ger oss en förståelse över hur information blir kunskap 

under informationsspridningen till konsulter. Teorin Bauers 4:cn avser att visa viktiga delar som 

en lyckad introduktion bör innehålla, vilket har en koppling till vårt forskningsproblem där den 

strukturerar upp hur en introduktion bör hållas för att kunna leverera rätt information  
 

1.3 Problemformulering 

 

Det påpekas ofta inom bemanningsbranschen att missuppfattning kring information vid 

introduktionsprocessen ökar risken för skador (Arbetsmiljöverket 2013). Enligt en artikel tagen 

från Prevent (2014) tydliggörs vikten av en väl genomförd introduktion i syfte till att introducera 

den nyanställda och säkerhetsställa att rätt kunskap och information tilldelas för att 

arbetsuppgifter och rutiner ska kunna klaras av. 

 

Inom området finns en mängd forskning där studier utförts för att förbättra introduktionen. En 

uppsats av Affram och Mathisson (2016) som undersökt introduktionsprocessen inom 

restaurangbranschen har kommit fram till att vikten av en bra introduktion kan leda till att en 

medarbetare väljer att stanna kvar längre på företaget. 

  
Flertal introduktionsprogram som används har till syfte att fokusera på att introducera nyanställda på 

bästa sätt då det anses vara en viktig del för att den nyanställda skall uppleva trygghet och få en positiv 

upplevelse av företaget. För att kunna skapa trivsel läggs stor vikt vid att snabbt socialisera den 

nyanställda med kollegor för att få den känna mening och en delaktighet (Holton 2001). 

  

Inom bemanningsbranschen har tidspressen ökat för att leverera rätt konsult snabbt vilket skapat 

konsekvenser som visat sig medföra långdragna procedurer där en missvisande 
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informationsspridning under introduktionen varit orsaken till problemet. Exempel på långdragna 

procedurer efter avslutad introduktion har varit tidrapportering där konsulter gjort fel vilket 

medfört att konsultchef och ekonomiavdelning behövt lösa problem som uppstått. 

  
Det konstateras genom författarnas erfarenheter att bemanningsföretag som skött sin introduktion 

noggrant har även fått ett avsevärt mycket bättre rykte och högre status bland sina kunder och överlag 

i näringslivet. Som påvisats i problemformuleringen, finns många olika forskningar inom området 

där olika aspekter belysts. Det som vi vill belysa i vår undersökning till skillnad från tidigare 

forskning är hur informationsspridningen upplevs av konsulter ur ett informationslogistiskt 

perspektiv. 

 
 

1.4 Syfte och frågeställning/hypotes 

 

Arbetet syftar till att kartlägga hur konsulter upplever informationsspridningen under 

introduktionsprocessen ur ett informationslogistiskt perspektiv. Valet av inriktning avser att 

identifiera vilken typ av informationsinnehåll en introduktionsprocess har och på vilket sätt det 

kan förbättras.  

 

Med hjälp av en analys över nuläget på ett fallföretag tillsammans med olika teorier och litteratur 

kommer förslag att ges på hur företaget kan etablera nya steg kring sin introduktionsprocess. 

Fokus ligger på att undersöka hur introduktionen ser ut idag och hur den uppfattas av nyanställda 

konsulter. Syftet är att skapa medvetenhet och kunskap med hjälp av datainsamling som ska 

urskilja vilka behov och förväntningar en konsult har på fallföretaget, men även belysa vad som 

fungerar bra samt mindre bra. Målet är att få fram förklarande kunskap vilket innebär att ange 

orsaker och skäl till varför vissa problem uppstått och hur dessa kan förebyggas. 

 

Utifrån syfte och problemformulering avser studien att få fram vilka problem som finns vid 

informationsspridningen under introduktionsprocessen. Tidigare forskning har påvisat vikten av 

att leverera en introduktion med precis och kvalitativ information.  

 

Bemanningsbranschen handskas dagligen med problem som introduktionen kan medföra. Därför 

är valet att studera området ur ett vetenskapligt angreppssätt för att skapa kunskap och medveten 

hos valda fallföretag. Studien ska kunna medföra att fallföretaget tänker ur ett 

informationslogistikt perspektiv vilket innebär att information ska ske i rätt tid, till rätt kvalité, i 

rätt mängd och slutligen till rätt person. 

 

  

Frågeställningen för att kunna besvara syftet är: 

  

-  Hur upplever nyanställda konsulter inom Bemanningsbranschen informationsspridningen vid 

introduktionen på valt fallföretag ur ett informationslogistiskt perspektiv? 
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1.5 Informationslogistik  

  

Informationslogistik kan definieras enligt följande, ”Informationslogistik handlar om att göra ett 

arbete enkelt att arbeta med, att föra fram rätt information till rätt plats. Det handlar inte bara om 

att hitta en lösning i form av ett system utan att ge förslag på tidsbesparande förändringar och 

lösningar i en organisation som kan öka effektiviteten av informationshanteringen” (Haftor & 

Kajtazi 2009). 
 

En annan definition av begreppet som kommer från Strålfors AB där kärnan i hela företaget bygger 

på informationslogistik är, ”Rätt sak på rätt ställe vid rätt tidpunkt i rätt volym, vid rätt tidpunkt och 

till rätt pris!” (Haftor & Kajtazi 2009). 

  

I denna uppsats är definitionen av Informationslogistik att ständigt förbättra information. Det 

handlar om att ständigt förbättra informationsflödet genom att leverera information i rätt tid och 

i rätt mängd. Exempel på problem som kan uppstå vid dålig informationslogistik är överflödig 

information samt brist i information kvalité. 

  

Informationslogistik ger en insikt över kriterier som bra information bör innehålla. Nackdelen är 

att den kan ge läsaren oklara bilder över hur den ska tolkas. Konceptet informationslogistik är 

brett och relativt nytt och kan därav misstolkas. Begreppet relaterar till undersökningen där det 

gäller att information som sprids under introduktionen, måste levereras korrekt men samtidigt 

snabbt och koncist för att underlätta arbetet för konsultchef men även för konsulters lärande och 

kommande uppdrag. Fokus är att få fram hur konsulter upplever informationsspridningen och 

därmed jämföra och identifiera problem som upplevs av informationens kvalité och hur den skall 

spridas. 

 
 

1.6 Avgränsning/Begränsning 

 

Studien är avgränsad till valt fallföretag där inriktningen är anställda konsulters upplevelser kring 

informationsspridningen vid introduktionsprocessen. Avgränsning till enbart ett fallföretag gjordes 

för att bemanningsbranschen är väldigt stor, där alla har olika tillvägagångssätt vid 

introduktionsprocessen, då är det intressant att studera hur ett specifikt företags introduktionsprocess 

fungerar. Därmed skulle denna undersökning kunna hjälpa valt fallföretag och dess många anställda 

samtidigt som den kan vara en inspirationskälla för andra företag. Resultatet av undersökningen 

kommer leda till en kartläggning ur ett informationslogistiskt perspektiv. Det kommer även ges 

förslag på hur företaget kan gå tillväga med sin introduktion i framtida arbete. Studien kommer inte 

ge förslag till företagets kunder, detta för att avgränsa oss på introduktionsprocessen och dess 

underlag. 
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1.7 Målgrupp 

 

Studiens resultat ska generera medvetenhet och kunskap till chefer och ansvariga på valt 

fallföretag. Studien kommer även kunna bidra med kunskap till andra företag verksamma inom 

bemanningsbranschen som är i behov av att förbättra sin introduktionsprocess. 

  

Studien riktar sig också till individer vars intresse är informatik och är intresserade av 

introduktionsprocessen och eventuella brister som kan förekomma.  
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2 Bakgrund/Teori 
 

I teorikapitlet beskrivs de teorier som använts för att beskriva, förutse och förklara det som vi 

valt att studera. Dessa modeller och teorier anser vi vara relevanta för vårt forskningsproblem 

då de underlättar läsarens förståelse kring vårt tillvägagångssätt. Knowledge management 

handlar om kunskapsspridning, Bauers 4:cn som beskriver viktiga delar en introduktion bör 

innehålla, organisatoriskt lärande där man väljer att titta på hur man sprider lärande inom 

organisationen. Informationsspridning stödjer vårt forskningsproblem om hur informationen 

sprids under introduktionen men även som är nyckeln till all informationsspridning. Information 

som sprids skall resultera i god kvalité, rätt mängd, i rätt tid och slutligen till rätt person. 

 

2.1  Knowledge Management 

  

Knowledge Management (KM) eller kunskapshantering handlar i huvudsak om att få rätt kunskap 

till rätt person vid rätt tidpunkt. Det är en systematisk hantering av en organisations 

kunskapstillgångar som skall skapa värde och möta organisationens taktiska och strategiska krav. 

KM består av processer, strategier och system som ska förbättra och upprätthålla lagring, delning, 

förfining och skapande av kunskap. KM handlar alltså om att stärka kunskap som knyter an till 

organisations mål och strategier. Det gäller att förvalta kunskapen som ska vara användbar till ett 

ändamål, som i sin tur skapar värde för organisationen (Botha, Snyman & Kourie 2008). 

  

För att förstå innebörden av KM bör ordet kunskap (Knowledge) först definieras. Kunskap är 

idag ett komplext begrepp med många olika betydelser och kan därmed bli svårt att definiera då 

det oftast blir mycket subjektivt. Vissa menar att kunskap är något som hänvisar till information 

medan andra menar att det är en visdom (Botha, Snyman & Kourie 2008). 

  

Enligt Botha, Snyman och Kourie (2008) ska skillnaden mellan data, information och kunskap 

beskrivas och definieras för att förstå KM och vad kunskap är. 

Data är den fakta och siffror som relaterar till något specifikt men inte är organiserat och är 

obearbetad, vilket inte kan ge ytterligare information som ger mönster och sammanhang. 

Information är data som bör kategoriseras. Information är alltså data som presenteras i ett 

sammanhang. 

  

En organisation behöver veta var och i vilka former kunskap finns, hur främjas kultur, lärande 

och delning samtidigt som det sker i rätt kunskap tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt. KM 

måste skaffa rätt verktyg, människor, kunskaper, struktur och kultur för att förbättra lärandet 

(Botha, Snyman & Kourie 2008). 
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2.2  Bauers 4 c:n 

  

Bauers fyra C har alla en koppling till introduktionsprocessen och kommer från engelskans 

Compliance, Clarification, Culture och Connection (Bauer 2010). 

 

Den första delen är Compliance (Anpassning) och handlar om de mest formella delarna som 

informeras i början av en nyanställning. Inkluderar allt från att tilldelas dator, ny email till att få 

information om organisationens policyer och regler. Den andra delen är Clarification 

(Klargörande) och innebär att företaget ska försäkra sig om att den nyanställde ska förstå vad 

som förväntas av den och vilken roll den har på företaget. Den tredje delen av Bauers 4 C:n är 

Culture (Kultur), skall företaget ge insikt till medarbetare om värderingar och normer. 

Connection (Samhörighet) är sista delen och den handlar om att den anställde måste skaffa sig 

ett kontaktnät, internt som externt i företaget. Alla dessa fyra delarna bygger på varandra och för 

att kunna få den ultimata samhörigheten så gäller det att alla delar passar med varandra (Bauer 

2010). 

  

Bauers 4:cn ger en tydlig bild över viktiga steg av vad en introduktion ska innehålla. Teorin ger 

möjlighet till att skapa sig en strukturerad och sammanhållen introduktionsprocess som kan 

anpassas utefter varje individ. Teorin ger oss en bild över introduktionen och dess viktiga delar 

den bör innehålla som underlättar för att anpassa introduktion och inte missa viktiga delar.  

  

 

2.3  Organisatoriskt lärande 

  

Det finns flertalet definitioner av organisatoriskt lärande och den gemensamma definitionen är 

processen av hur nya insikter och kunskap utvecklas inom organisationen. För att säkerhetsställa 

en konkurrenskraftig organisation är det viktigt med utbyte av kunskap och lärande mellan 

individer i organisationen. Det organisatoriska lärandet teorin påvisar att genom skapandet av en 

källa inom organisationen där kunskap sprids inom organisationen blir organisationer mer 

konkurrenskraftiga (Crossan, Lane & White 1999). 

  

Problem som förekommit i organisatoriskt lärande är nytt lärande och det som en individ lärt sig 

tidigare. 41 ramverk modellen förklarar hur kultur och ledarskap relaterar till lärandet. Crossan, 

Lane och White (1999) redogör för en modell som illustrerar synen på lärande och att det 

förekommer i två flöden, feedforward och feedback. Modellen förklarar att lärande sker hos 

organisationen, gruppen och individen i samband med fyra sociala och psykologiska processer. 

Dessa är intuition, tolkning, integrering och institutionalisering. Inlärning flyttas mellan olika 

nivåer, där exempelvis individuellt lärande går vidare till grupplärande. Fortleder processen till 

organisationsnivå kan en förändring ske såsom att ett system eller strukturen förändras. Feedback 

handlar om hur förändringen tolkas, och organisationens agerande samt hur det påverkar 

individen, gruppen och organisationen. 
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Figur 1. Modell från Crossan, Lane och White (1999) 41 ramverk av organisatoriskt lärande. 

2.4  Informationsspridning 

  

Kommunikation består av spridning av information mellan sändare och mottagare. I 

kommunikation finns det två olika vägar där envägskommunikation innefattar att ett meddelande 

enbart levererats medan tvåvägskommunikation innebär att information överförs och även att 

respons ges. För att säkerhetsställa informationsspridning krävs det att information sprids med 

hjälp av meddelande, språk och även signaler. Eftersom varje individ är unik så kan information 

uppfattas på olika sätt. Därav bör kunskap förmedlas utefter varje individs förmåga (Heide et al. 

2005). 

  

Informationsspridningen avser att visa på vilket sätt information och kommunikation ska 

förmedlas mellan konsult och konsultchef. Teorin passar studien då fokus legat vid att undersöka 

hur informationen sprids. Teorin ger ett tillvägagångssätt och förståelse över hur information 

skall spridas för en lyckad kommunikation. Eftersom varje individ är unik, kan information 

behöva anpassas utefter varje enskild person. Teorin hjälper oss att identifiera hur informationen 

sprids och på vilket sätt den skall spridas. Den skapar också en sammanlänkning då analysen 

kommer baseras på svaren av informanterna där just informationsspridning är en viktig del av 

studien. 
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3 Metod 
 

I detta kapitel presenteras den vetenskapliga ansats som använts för genomförandet av studien. 

Vi redogör vårt tillvägagångssätt i datainsamlingsmetoden och slutligen en analys utav helheten. 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 

I undersökningsprocessen har en kvalitativ datainsamlingsmetod använts. En kvalitativ metod är 

lämplig att använda när målet är att få en mer djupare förståelse av ett fenomen. Fördelen med 

datainsamlingsmetoden är att flera nyanser kan skapas där öppenheten är en viktig del. 

 

Öppenheten hos respondenterna kan resultera i och skapa nya tankeställningar vilket också kan 

medföra att upplägget av undersökning förändras under tidens gång, men även de förutfattade 

meningar som funnits innan påbörjad studie (Jacobsen 2002). 

  

I undersökningen har fokus varit att få fram ett djupare perspektiv och förståelser över 

problemområdet genom intervjuer och öppna frågor. Målet med datainsamlingen är att konsulter 

ska ge insikter och synpunkter över sin upplevelse samtidigt som personlig kontakt eftersträvas 

eftersom följdfrågor kan ställas för en bredare insikt kring varje individs enskilda 

introduktionsupplevelse. 

  

För att få ett helhetsgrepp om verkligheten och upplevda problem är utgångspunkten en induktiv 

ansats. Här handlar det om att forskaren går från empirin till teori, olika modeller och 

förklaringar. Forskaren går ut utan förväntningar och samlar in information. Det sista steget i 

processen är att sammanställa all information som informanterna givit för att få fram en bild av 

hur verkligheten ser ut (Jacobsen 2002). Genom intervjuer förväntas informanterna beskriva hur 

konsulter faktiskt upplever introduktionens informationsspridning ur ett informationslogistiskt 

perspektiv. Det slutgiltiga steget kommer vara att granska empirin och utgå från teori och 

modeller för att komma fram till ett resultat av studien. 
 

3.2 Datainsamling  

 

Data som samlats in till studien kommer från kvalitativa intervjuer med informanter verksamma 

inom bemanningsbranschen. För att styrka informanter samt de valda teorierna har insamlingen 

av data kombinerats av primär; - och sekundärdata. Primärdata är den information som kommer 

direkt från informationskällan och sekundärdata är att forskaren inte samlar in sin information 

direkt från källan utan baserar information som är insamlad av andra (Jacobsen 2002). Primärdata 

är i denna studie intervjuer, sekundärdata är data som redan existerar såsom forskningsrapporter 

och artiklar vilket givit inspiration, tips, tillvägagångssätt och framförallt påvisat att forskning 

finns inom området och att det är ett relevant forskningsområde. Det ger också en bild över 

tidigare forskning och informanternas uppfattning kring introduktionsprocessen. Materialet från 
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intervjuerna samlades in och analyserades för att sedan sammanställas till olika teman som 

grundades sig från sammanhängande svar från alla informanter och intervjuer. 
 

3.2.1 Urval 

 

De urvalskriterier av Jacobsen (2002) som har en kombination av olika metoder har använts i 

studien. En kontakt med fallföretaget upprättades för att informera om forskningens upplägg och 

därefter valde företaget att ingå i studien. För att kunna samla in nödvändig information gav 

konsultchefen sitt godkännande till att samtala med nyanställda konsulter. Jacobsens (2002) 

kombination av metoder innefattar fyra olika steg där första steget innefattar beslut om antalet 

personer som ska medverka i undersökningen, vilket anpassas efter tid och resurser. Sedan företas 

ett slumpmässigt urval av antalet personer som ska medverka för att granska om det är relevant. 

Finns det en risk att informanter ger likartade svar och ingen variation bör komplettering göras 

med personer som står för detta. Fjärde och sista steget innebär att avsätta tid för ytterligare 

intervjuer, detta för att tidigare intervjuer kan ha givit nya tankeställningar, insikter eller 

frågeställningar som kan vara relevanta (Jacobsen 2002). Valet urvalskriterier kombination av 

olika metoder var relevant för att få fram informanter som ansågs vara lämpliga och som kunde 

framföra värdefulla insikter och data till insamling av empiri. En annan orsak till urvalet var 

möjligheten till komplettering av nya informanter om informationen som samlades in var 

otillräcklig eller bristfällig. 

 

Informanter önskade att vara anonyma vilket tillgodosågs genom att specifika namn eller detaljer 

om informanten inte utges. För att samla in data valdes att intervjua konsulter som genomgått 

introduktion med samma konsultchef. Intervjuer gjordes med sju konsulter och åldersgruppen de 

tillhörde var mellan 20 och 55 år. Valet av informanter bestämdes utifrån ålder och kön för att få 

en samlad bild över olika uppfattningar av informationsspridningen under 

introduktionsprocessen. Ett annat kriterium på informanten var att konsulten nyligen skulle ha 

genomgått en introduktion och därav klassas som nyanställd. 

3.2.2 Genomförande 

 

Studien har genomförts på ett fallföretag verksamt inom uthyrning och rekrytering inom 

bemanningsbranschen. Överenskommelsen var att företaget skulle förbli anonymt vilket 

uppfyller de etiska överväganden. Konsultchefen på fallföretaget har haft långvariga problem 

med informationsspridningen vid introduktionsprocessen där information som tilldelats antingen 

inte varit tillräcklig eller levererats i överflöd. Detta har efter slutförd introduktion lett till flertalet 

negativa konsekvenser, där fel i tidrapportering eller sjukfrånvaro uppstått som gjort att 

konsultchefen fått “släcka bränder” och lösa problemen samtidigt som driften av kundens behov 

skall upprättas och slutföras. 

 

Eftersom en induktiv ansats valts så hade författarna innan påbörjad studie försökt nollställa sina 

sinnen samt bestämda meningar över hur introduktionen upplevs. Förutfattade meningar stängdes 

bort och författarna gick ut i verkligenheten för att insamla information med ett öppet sinne. 
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Utifrån den empiri som informanter gav började sedan sammanställningar göras och teorier som 

är relevanta till valda problemområden studerades. Avslutningsvis kunde slutsatser dras efter att 

information samlats in, kopplats ihop med teorier som varit relevanta. Informationen har 

analyserats för att sedan kunna dra slutsatser som är ihopkopplade med informanternas 

synpunkter. 

  
För att få fram relevant och aktuell empiri intervjuades sju nyanställda konsulter genom 12 

intervjufrågor. Valet av att intervjua sju informanter, var då dessa intervjuer givit tillräckligt bred 

empiri för att kunna få fram problemområdet mer specifikt och i lagom mängd. Efter 

empiriinsamlingen kunde områden identifieras och fokusera på att få ut så djup information som 

möjligt från varje konsult. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en mall (Se bilaga) där fokus 

låg på frågeställningarna, framförallt över informanternas personliga synpunkter. 

 

Studien började med att informanterna fick information om författarnas bakgrund och syftet med 

undersökningen samt förklarade att deltagandet var helt anonymt. Båda författarna har varit 

involverade med att utföra intervjuer och skapa anteckningar. Informanterna erbjöds att valfritt 

bestämma om intervjun skulle spelas in. Samtliga avstod och tackade nej till att bli inspelade, 

vilket medförde att större fokus fick läggas vid observationer och anteckningar för att kunna 

samla data på ett tillförlitligt sätt.  

 

Intervjuerna bokades in en vecka före tänkt tillfälle via telefon och genomfördes i företagets 

lokaler, men möjlighet till telefonintervju fanns också om hinder uppstod för någon av parterna.  

 

3.2.3 Förförståelse för Introduktionsprocessen 

 

Genom att båda författarna har varit involverade i bemanningsbranschen så har förförståelse 

kring informationsbrist till nyanställda skapats. Brister kan vara allt från hur konsulter 

introduceras samt vilken påverkan introduktionen har över när konsulten är ute på uppdrag hos 

kund. Inför studien fanns förförståelse att det förekom missnöje genom författarnas egna 

erfarenheter och i denna undersökningen var frågeställningar riktade mot att få fram konsulternas 

upplevelser av introduktionsprocessen hos bemanningsföretaget. Fokuset var att sätta 

informanterna i centrum och få fram hur de upplevde den första tiden på företaget. Genom 

intervjuer skapades en bild över hur konsulter upplever problemen samt vilka som de 

huvudsakliga problemen var.  

 

För att fullfölja de etiska aspekterna har intervjuer gjorts med personer som författarna inte 

tidigare haft någon koppling till. Detta för att skapa maximal trygghet för både informant och 

intervjuare. Öppna frågor ställdes för att ge informanterna möjlighet att ge en djup bild över deras 

upplevelse. För att undvika att förutfattade meningar påverkar utfallet som tidigare nämnts, har 

fokus varit på öppna frågor utan att rikta dem mot ett negativt eller positivt resultat.  
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3.3 Analys 

 

Undersökningen har bestått av ett kvalitativt angreppssätt där en kvalitativ analysmetod använts 

för att kunna sammanställa den empiri som insamlats under intervjuer. Sammanställningen av 

data har analyserats med hjälp av Jacobsen (2002) metod, analysprocess.  

 

Analysprocessen består av tre steg; Det första steget är beskrivning och innebär att beskriva den 

data som samlats in så noggrant som möjligt, detta för att få en så detaljerad och grundlig 

beskrivning som möjligt. Här samlas den data som kommit fram under intervjuerna och skapar 

en sammanfattning för att få en översiktlig bild. 

  

Andra steget är systematisering och kategorisering, denna innebär att reducera oöverskådlig 

information för att förenkla och systematisera den informationen. Utifrån den informationen kan 

olika kategorier skapas för att få en sammanställning av olika fenomen som dykt upp under 

intervjuerna. Genom att kategorisera skapas olika grupper där data som liknar eller skiljer sig 

från varandra kategoriseras olika, i detta steget skapas en förenkling som ger möjligheten att 

analysera enklare.  

 

Den tredje och sista fasen kombination innebär att tolka den data som samlats in. Genom att tolka 

datan kan den börja jämföras med varandra vilket i sin tur skapar en viss ordning i datan. Genom 

detta tillvägagångssätt kan de dolda komma fram och kanske de mest intressanta förhållandena i 

data. I det tredje steget, genom observation i datainsamlingen, finns samband och olikheter 

mellan data som samlats in. Genom de första intervjuerna finns samband i de olika kategorierna 

och analyserna som sedan användes för en eventuell förändring i upplägget och i genomförandet 

av nya observationer eller intervjuer (Jacobsen 2002).  
 

3.4 Tillförlitlighet 

Begreppet validitet är ett krav för att säkerställa tillförlitligheten i en undersökning där fokus ligger 

vid giltighet. Kommer studien att leverera det resultat som från början varit avsett att mäta. Det 

förekommer två delkomponenter inom validiteten, som är intern och extern giltighet. Intern innefattar 

om det som mäts, är det faktiska som varit avsett att mäta från första början. Extern innebär att om 

resultatet kan appliceras i andra liknande sammanhang och skapa samma utfall (Jacobsen 2002). 

Validitet är att datainsamlingen skall stämma överens med frågeställningar som använts. 

Frågeställningarna i denna studie lägger stor vikt vid att få fram konsulters upplevelse av 

informationsspridningen som sker under introduktionsprocessen (Grönmo 2006). 

  

Eftersom undersökning appliceras på ett valt fallföretag, kan den externa giltigheten bli bristande. 

Fokus är på att få fram konsulternas syn på informationsspridning vilket leder till att utfallet blir 

riktat mot det specifika fallföretagets problemställning och syfte. Den riktar sig alltså specifikt 

mot fallföretagets genomförda intervjuer. Frågorna som ställdes var starkt relaterade till 

forskningsfrågan och syftet, detta för att säkerhetsställa att riktningen mot målet var rätt. 
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Kvalitetssäkring är en viktig del, och båda författarna var delaktiga under intervjuerna för att få 

två synvinklar. 

  

Jacobsen (2002) skriver att reliabilitet är ett krav för att säkerhetsställa tillförlitligheten och att 

undersökningen ska vara pålitlig. Följande fråga bör ställas för att säkerhetsställa reliabiliteten, 

vilken är om oberoende undersökningar genererar samma resultat. Innebörden av detta är att 

undersökningen måste ske på ett korrekt sätt för att vara resultera i tillförlitlighet. För att säkra 

detta genomfördes intervjuerna med samma frågeställningar och med samma metod. I kvalitativa 

studier kan det vara problematiskt då kontext är en avgörande roll. 

  

Tanken med intervjuerna är att försöka identifiera olika mönster som informanterna har utifrån 

datainsamlingen. För att skapa hög reliabilitet krävs det att olika individer visar liknande resultat. 

Därför var det extra noga vid intervjuerna att ställa frågorna på den nivå som varje individ 

befinner sig på och anpassa intervjun efter det. Om frågorna ställs på ett avancerat och extremt 

djupgående plan är risken att stora misstolkningar görs och att slutresultatet då blir helt 

annorlunda (Grönmo 2006). 

 

3.5 Etiska överväganden 

 

Jacobsen (2002) beskriver etiska aspekter som att undersökningar ibland kan leda till att enskilda 

individers privatliv blir angripet. Därför handlar det om att hitta olika sätt för att få informanten 

att känna sig trygg och bekväm under hela intervjuprocessen. Det förekommer tre delar som alltid 

bör ingå i en undersökning för att säkerhetsställa de etiska aspekterna. Krav på privatliv, krav på 

att bli korrekt återgiven och slutligen informerat samtycke. Informerat samtycke innebär att 

informanten aldrig skall känna sig tvingad till att delta men även att informanten skall få 

fullständig information om hela intervjuprocessen. En annan del är krav på privatliv. Det innebär 

att informationen som utges inte ska på något sätt skada informanternas privatliv. Slutligen den 

tredje delen är krav på att bli korrekt återgiven som är en viktig del. För att informanten skall 

känna maximal trygghet måste hela intervjun skrivas ner ordagrant för att undvika fel och 

missförstånd. När det sedan återberättas och sker i en annorlunda kontext finns risker för 

misstolkning. Därför är det ytterst viktigt av forskaren att vara noggrann och undvika förfalskning 

respektive snedvridning av data (Jacobsen 2002). 

  
I kvalitativa undersökningar är de etiska aspekterna viktiga, då förväntningarna på informanter är att 

de öppnar upp sig. Informanterna ska informeras tydligt genom att författarna berättar vilka delar 

som ingår i undersökningen och vilka delar som är tänkta att publiceras. Informanterna har rätt 

att läsa intervjudelen innan den publiceras för att ge godkännande, vilket ger en trygghet utifrån 

informantens perspektiv. När undersökningen slutförts kommer all inhämtade data att raderas. 

För att klargöra tryggheten för båda parter har en muntlig överenskommelse gjorts med 

beskrivning av undersökningens syfte, vilka som är involverade, hur datainsamlingen kommer 

att användas, varför detta görs och en avslutande del där informanten kan framhäva frågor och 

funderingar för att säkerhetsställa de etiska övervägandena. 
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4 Resultat 
 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Genom kvalitativa intervjuer med informanter 

har en förståelse skapats över introduktionsprocessen. Kapitlet innehåller följande rubriker: 

Nuvarande introduktionsprocess, tidsbrist och stress, bristande processer, informationsöverflöd, 

resultatanalys. Inledningsvis jämfördes informanternas svar med nuvarande 

introduktionsprocess för att skapa en bild över fördelar och nackdelar. 

 

4.1 Nuvarande Introduktionsprocess 

 

Fallföretaget arbetar idag med en introduktionsprocess där det fanns stora 

utvecklingsmöjligheter. Denna studie har grundat sig på den nuvarande introduktionsprocessen 

där en jämförelse har gjorts med informanternas svarsalternativ, för att sedan analysera och 

komma fram till ett förbättringsförslag.   

 

Nuvarande introduktionsprocess består av att en konsult blir kallad på intervju med en 

konsultchef, efter avslutad intervju blir konsult inbjuden till en introduktion inför påbörjat 

uppdrag. Introduktionsprocessen börjar med att konsulten blir informerad gällande avtal som 

gäller anställningen och avtal gällande kunden som konsulten ska arbeta hos. Därefter skall 

konsulten skriva på ett anställningsavtal och även godkänna avtal som kund kräver. Vid påskrift 

får konsulten anställning och blir därmed tilldelad kläder och annat material som krävs för den 

kommande tjänsten. Detta är bemanningsföretagets introduktionsprocess. Gällande 

bemanningsföretagets kund som konsulten sedan arbetar på kan introduktion variera, därmed har 

vi valt att avgränsa oss gentemot bemanningsföretagets introduktionsprocess. I detta fallet brister 

informationen som tilldelas vilket leder till problem senare under anställningen.  

 

Konsultcheferna som utför introduktionen har ingen färdig mall vad som ska berättas under 

processen, utförandet är valfritt och på vilket sätt informationen förmedlas och vilka delar som 

bör ingå kan variera och utföras olika av respektive konsultchef. Det krav som fanns av respektive 

konsultchef och deras introduktionsprocess var att det skulle avslutas med en påskrift av 

anställningsavtal hos bemanningsföretaget och kund. 

 

4.2 Tidsbrist och Stress 

 

Tidsbrist var ett genomgående problem som konsulterna beskrev under intervjuerna, det framkom 

att genom tidsbrist skapades stress, både under introduktionen och under kommande uppdrag. 

Informanter berättade att i början av introduktionen gavs väldigt mycket information under kort 

tid, information om både bemanningsföretaget och kommande uppdrag. Detta upplevdes som 

väldigt stressigt och informationen som förmedlades glömdes snabbt bort efter slutförd 

introduktion. Pressen blev stor att ta in mycket information och nya begrepp redan under det 

första mötet med fallföretaget.  
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”För att jag ska kunna skapa ett bättre lärande under hela introduktionen borde jag i förväg 

kunna på något sätt förbereda mig mentalt med både information och förväntningar”  

Informant 6 

 

På kort tid gick konsultchefen igenom alla de avtal och rutiner som ska genomgås under 

introduktionen, samtidigt som konsultchefen snabbt växlade ämne då tidsbristen infann sig. 

Informanterna upplevde att det därför blev en grov informationsspridning i jämförelse med hur 

informationen varit under intervjun, vilket gjorde att en osäkerhet kring informationen skapades. 

Flera informanter påtalade att det troligen hade underlättat om informationsmaterial hade skickats 

i förväg inför introduktionsmötet, så att materialet hade varit känt för informanterna innan träffen. 

Informanterna upplevde att delar av informationen var otydlig men att pressen kring att ge ett bra 

första intryck gjorde att detta inte uttrycktes för konsultchefen. En av informanterna föreslog 

idéen om att utföra någon typ av kunskapstester i slutet på introduktionen för att bekräfta att 

informationen uppfattats rätt, det i sin tur skulle kunna utmana konsulter att försöka minnas 

bättre. Stressen och tidsbristen som informanterna upplevde under sin introduktion med 

bemanningsföretaget medförde också frågetecken när konsulten sedan var ute hos kund och 

påbörjat uppdraget. Stressen av att vara osäkra och göra fel kring rutiner, tidrapportering och 

andra viktiga uppgifter gjorde att informanterna blev osäkra. 

 

Sammanfattningsvis framgick det att en stor del av informationen var svår att bearbeta på grund 

av tidsbrist och stress.  

 

“Jag upplevde att introduktionen gick väldigt snabbt och mycket information fick tas in på kort 

tid. Detta skapade för min del väldigt mycket stress och jag kände att detta även påverkade mig 

negativt senare i arbetet”.  

Informant 2 

 

4.3 Bristande Processer 

 

Efter avslutade intervjuer framkom det att samtliga informanter upplevde att 

introduktionsprocessen inte hade någon röd tråd och var mindre genomtänkt. En informant 

påpekade att upplägget av introduktionen inte motsvarade det som förväntades. Informanten 

beskrev hur arbetet med uppdrag hos kund påbörjades dagen efter introduktionsmötet, vilket 

medförde att konsulten inte hade hunnit inhämta kunskap för arbetsrollen och hade därför många 

obesvarade frågor. Konsulten hade uppskattat en tydligare introduktionsprocess både från början 

hos bemanningsföretaget men även internt ute på det nya uppdraget.  

Konsulten upplevde att detta orsakade en längre uppstartssträcka utan möjlighet att kontinuerligt 

växa in i rollen.  

 

”Jag blev inkallad på uppdrag dagen efter min intervju, det var inte tryggt för mig då jag kände 

mig osäker” 

Informant 1 
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Flera informanter beskrev en osäkerhet kring vad det egentliga innehållet varit på 

introduktionsmötet. Redan en vecka efter introduktionsmötet var det dags att påbörja det nya 

uppdraget, och många frågor inte var besvarade och osäkerheten var stor. Informanterna 

framhävde att det hade behövts tydliga processer och rutiner för hela introduktionen. Att kunna 

följa upp och utvärdera saknades och även att konsultchefen hade följt upp och frågat hur 

konsulten upplevt introduktionsprocessen från start till slut, detta för att hela tiden kunna förbättra 

och effektivisera den. En uppfattning som flertalet av informanterna beskrev, var önskan att ha 

en sorts mentor i början av den nya anställningen. Att successivt få komma in i rollen som konsult 

var något som efterfrågades, vilket hade kunnat ske om konsulter hade haft någon att fråga och 

ta råd av. Informanterna förklarade att de snabbt blev utskickade på uppdrag vilket gjorde att de 

inte riktigt hann kommunicera med andra konsulter eller chefer. Informanterna menade på att 

kommunicera med andra nyanställda konsulter kunde medfört möjlighet att diskutera vad som 

framkom under introduktionen och därmed kunnat lära av varandra. Att ha ett forum där frågor 

kan ställas mellan konsulterna. 

 

En av informanterna berättade om önskan att se ett samband och en röd tråd genom hela 

introduktionsprocessen, för att kunna genomföra jobbet på bästa sätt. Att förstå helheten och delar 

i introduktionen behövs för att kunna leverera kvalité menar informanten. Innan avslutad intervju 

gavs förslag på hur introduktionen skulle förbättras, vilket var att skapa olika workshops med 

nyanställda konsulter där gemensam introduktion genomförs och mer tid är avsatt. Detta i sin tur 

kan också generera en bättre sammanhållning och även att nya insikter och kunskap sprids mellan 

de nyanställda konsulterna. Ett annat förslag som kom fram under intervjun var att tid behöver 

avsättas per enskild individ då alla individer är olika. Att enbart skapa introduktioner utifrån 

färdiga mallar utan att anpassa detta till konsulten som introduceras kan leda till brister. Det är 

viktigt att vara flexibel och anpassningsbar för att skapa den bästa möjliga introduktionen för 

varje enskild individ.  

 

”Hade önskat en längre introduktion där jag fick mer stöttning för att känna mig redo” 

Informant 7 

 
Vid intervjuerna belyser majoriteten av informanterna att bristande processer hos 

bemanningsföretaget ledde till en önskan om att en mer konkret introduktion skulle ske, där 

introduktionen har en röd tråd och är sammanhängande genom både bemanningsföretaget och 

ute hos kunden. Informanterna efterfrågar ett tydligare syfte där konsulten får en klar bild över 

vilka rutiner och arbetssätt som är gällande ute hos kund.  

 

Flera informanter upplevde att introduktionens innehåll enbart var baserat på 

bemanningsföretagets och kundens avtal samt rutiner. Därmed förbisågs information om 

arbetsuppgiften mer djupgående.  

 

 



 

  22 (40) 
 

4.4 Informationsöverflöd 

 

Samtliga informanter upplevde att informationen under introduktionen var överflödig och 

behövde ses över. En av informanterna beskrev att informationen blev överflödig genom att 

rutiner för tidrapportering och dess program gavs samtidigt som annan information om 

bemanningsföretaget, kunden och kommande uppdrag skulle memoreras.  

 

Flertalet informanter ansåg att introduktionsprocessen bör delas upp i flera delar för att undvika 

just överflödet av all information som sker under det första mötet. Att jobba mot att förmedla 

information som är kort och koncis men som innehåller kvalité bör eftersträvas. 

 

”Själva informationen i sig var relevant men på grund av överflödig informationen och en 

bristande förkunskap från min sida känns det som att större delen av introduktionen inte hade 

kunnat återberättas” 

Informant 1 

  

Samtliga informanter beskrev vikten av att gå igenom viktiga delar, såsom företagets värderingar, 

mål och normer. En av informanterna föreslog att efter avslutad introduktion, bör en uppföljning 

göras där konsultchefen kontaktar konsulten och ställer frågor kring hur konsulten upplevde 

introduktionen. Ett sätt att skapa en introduktion som säkerställer att informationen som 

förmedlas innehåller hög kvalité, skulle kunna vara att använda Moscow Metoden. Denna metod 

innehåller en uppdelning av informationen i följande delar, måste ha, borde ha, kunde ha och 

skall ej ha med. Detta hade kunnat underlätta prioritering av den information som förmedlas i 

introduktionsprocessen.  

 

Även om informanterna upplevde ett informationsöverflöd, som till viss del ledde till 

misstolkningar, förmedlades detta inte till konsultchefen. Informanterna ville ge ett bra första 

intryck och undvek därför att ställa frågor eller be om förtydliganden. Detta i sin tur medförde 

problem under kommande anställning.  

 

“Även fast informationen var tydlig och konsultchefen försökte vara noggrann så blev det ändå 

rätt mycket information att ta in” 

Informant 2 

 

4.5 Analys 

 

I kapitlet redovisas resultatet av de analyser som gjorts. Vid induktiv ansats utförs kodning för att 

söka mönster i det empiriska materialet, som sedan bildar teman. I resultatanalysen har resultatet 

analyserats som fåtts fram genom datainsamlingen. Nedan följer en sammanfattning av analysen: 

  

Det som särskilt uppmärksammades efter avslutade intervjuer var konsultchefens positiva attityd 

som gjorde att konsulter kände stark tillit trots brister i informationsspridningen. Informanterna 
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poängterade att ingen information om företaget, kunden eller specifika arbetsuppgifter gavs vilket 

var mindre bra. Detta medförde en oro bland konsulterna, och en otrygghet inför kommande 

uppdrag hos kunder. 

  

Det framgick klart bland informanterna att större delar av informationen under introduktionen 

var svår att bearbeta på grund av tidsbrist och stress. Konsulterna beskrev även att mycket av 

informationen var oklar på grund av misstolkningar. Därför ansåg större delen av informanterna 

att genom en förberedelse inför introduktionen hade misstolkningar, oklarheter och 

informationsöverflöd kunnat minimeras eller till och med helt uteslutas. 

 

Som författarna Botha, Snyman och Kourie (2008) påpekar gällande Knowledge Management så 

är en faktor för väl genomförs introduktion att rätt kunskap ges vid rätt tidpunkt. Den 

kunskapshantering som sker ska möta upp organisationens taktiska och strategiska krav för att 

kunna skapa verkligt värde. Genom informanterna framkom det att introduktionen inte fungerade 

fullt ut och att en stark bild av organisationen samt vilka värderingar den står för, inte 

förmedlades. Botha, Snyman och Kourie (2008) påtalar vikten av att veta hur kultur främjas och 

hur lärandet utvecklas inom organisationen, eftersom det är avgörande för en bra 

kunskapshantering. För att konsulter ska bli intresserade och fallföretaget mer attraktivt är detta 

något som behöver arbetas med mer kontinuerligt och för att nå framgångar därav krävs ett nytt 

arbetssätt. Med en bra kunskapsspridning och hantering kommer nyanställda känna sig redo och 

förmodligen mer benägna att stanna långsiktigt hos arbetsgivaren. 

 

Det som också blev en tydlig indikator efter slutförda intervjuer var att precis som Bauer (2010) 

skriver i sin teori Bauers 4 c:n, att det krävs en del av introduktionen som handlar om anpassning, 

där formella delar och organisationens policy och regler tydligt genomgås. Informanterna 

upplevde en snabb genomgång vilket skapade en osäkerhet inför kommande uppdrag och det nya 

jobbet. Klargörande som är den andra delen som Bauer (2010) tar fram, är också något som 

saknades. Informanterna fick inte riktigt veta vilken roll deras position har och vilken inverkan 

deras jobb kommer ha i hela organisationen. Detta kan i sin tur skapa brist på delaktighet och en 

känsla av att vara oviktig i organisationen. Det finns tydliga kopplingar och samband mellan 

teorin och analysen av resultatet som visar att det finns många steg i introduktionsprocessen som 

behöver förbättras för att nyanställda konsulter ska få en informationsrik och väl utformad 

introduktion.  

 

Crossan, Lane och White (1999) förklarar vikten av informationsutbyte mellan individerna inom 

en organisation. Genom att de nya konsulterna får relevant och informationsrik introduktion 

utvecklas organisationen och individerna i den vilket skapar en konkurrenskraftig organisation.  

 

Teorin 41 ramverk modellen av Crossan, Lane och White (1999) beskriver vikten av att använda 

två flöden feedforward och feedback. Feedback flödet förklarar hur förändringar i organisationen 

tolkas och i sin tur påverkar individen, gruppen och hela organisationen. Fallföretaget är 

medvetna om konsulternas syn på inlärningen i den nuvarande introduktionsprocessen. Genom 

att vara införstådda med problematiken och resultatet av denna kommer företaget att kunna ändra 

processen för att på så sätt förändra sitt feedbackflöde.   
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Genom att se på vilket sätt lärandet kan spridas inom organisationen, ges fallföretagets möjlighet 

att påverka och informera nyanställda om viktiga delar. Varje introduktion skall resultera i att en 

konsult är väl informerad och förberedd inför kommande uppdrag, därför gäller det för 

fallföretaget och deras konsultchefer att ha goda kunskaper av innehållet för att maximera 

lärandet.  

 

Från egna erfarenheter och jämförelse med informanternas svar, kopplat till tidigare forskning 

och artiklar framgår det att problemet genomsyrar många organisationer inom 

bemanningsbranschen. Detta ansågs som positivt, då en potential inom förbättringsmöjligheter 

efter detta examensarbete finns och även ett utökande på nya områden som kan studeras vidare, 

exempelvis hur processerna kan bli ännu mer effektiva för att skapa den bästa möjliga 

introduktionsprocessen för nyanställda och därmed generera mindre extrajobb för 

bemanningsföretagen. 

  

Efter att resultatet analyserats kom författarna fram till förslaget att skapa en introduktion som är 

anpassad gentemot varje individs inlärningsförmåga. Heide (2005) beskriver 

informationsspridningen som en kommunikation mellan två parter, där informationsspridningen 

avser att visa på vilket sätt information och kommunikation ska förmedlas mellan konsult och 

konsultchef. Teorin passar studien då fokus legat vid att undersöka hur informationen sprids. 

Detta ger ett tillvägagångssätt och en förståelse över hur information skall spridas för en lyckad 

kommunikation. Eftersom varje individ är unik, kan information behöva anpassas efter varje 

enskild person. Teorin hjälper oss att identifiera hur informationen sprids och på vilket sätt den 

skall spridas. 

 

Genom att skapa en individanpassad introduktion så möjliggör det en ökad inlärning för den 

enskilda konsulten som får en introduktion anpassad efter de förutsättningar som passar. Alla 

konsulter är unika och har olika förutsättningar för lärandet. Vissa kan exempelvis uppleva 

nervositet eller andra komplikationer som kan medföra bristande koncentrationsförmåga och 

försämrad inlärning.  

 

Konsultchefen som har ansvaret för konsulterna bör försöka redan vid första intervjun få fram 

individens personlighetsdrag för att i nästa steg av processen kunna skapa en anpassad 

introduktion för att lyckas genomföra den på bästa möjliga sätt. 
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5 Diskussion  
 

I diskussionskapitlet diskuteras resultatet utifrån de teorier och tidigare forskning som använts i 

arbetet, liksom reflektioner kopplat till författarnas tidigare erfarenheter.   
 

 

5.1                  Resultatdiskussion 

 

Utifrån en kortvarig och informationsrik introduktion kan nya medarbetare få en bra grund för 

att lyckas bättre på sin arbetsplats, och även minska risken för skador. Genom diverse intervjuer 

påvisades både nackdelar och fördelar med nuvarande arbetssätt gällande 

introduktionsprocessen. Som det tidigare beskrivits framkom en efterfrågan på att studera vidare 

kring informationsspridningen under introduktionsprocessen ur ett informationslogistiskt 

perspektiv. Resultatets inriktning har varit gentemot fallföretagets introduktion men ska även 

ligga till grund för andra verksamheter inom branschen samt privata aktörer med intresse för 

fördjupning inom ämnet. 

 

Det har varit intressant att få en djupare förståelse över hur konsulter upplever introduktionen 

och få fram perspektiv på introduktionsprocessen. Fokus har varit att få fram resultatet av 

informanternas upplevelser, och att se hur informationsöverflöd och kunskapshanteringen 

påverkar introduktionen samt hur konsulten påverkas. Tidigare har författarna enbart tagit del av 

ytliga diskussioner kring problemet. Denna studie har gett en mer djupgående bild av hur 

individer upplever introduktionsprocessen. Varje individ är unik och mycket känslor och intryck 

är inblandade vid en introduktion, alla har olika förmågor, därför är introduktionsprocessen en 

del som behöver ses på djupet, där psykologiska aspekter kan påverka hur introduktionen kan 

utföras på bästa möjliga sätt.  

 

Genom sammanställningen av informanternas svar har resultatet påvisat att informationen som 

informanterna får under introduktionsprocesen kan bearbetas på olika sätt. Författarnas egna 

erfarenheter kan styrka informanternas frustration kring att informationen blir överflödig och 

därmed lätt missförstådd. Konsultchefer genomför många introduktioner varje vecka på ett eget 

tillvägagångssätt, samtidigt som detta skall genomföras på snabbt och effektivt sätt. Det medför 

att konsultchefen inte hinner reflektera om konsulterna förstått informationen som presenterats. 

Introduktionsprocessen ger därav inget utrymme för att förbättras och utvecklas.  

 

Resultatet av studien har visat hur tydligt det är att informanterna upplevde introduktionen som 

diffus, där de saknade gemenskap och en tydlig struktur eftersom introduktionsprocessen utfördes 

under väldigt kort tid. Informationen upplevdes som överflödig och introduktionen saknade en 

röd tråd påtalades det om. Just detta påpekar även Affram och Mathisson (2016) i sin tidigare 

forskning, för att lyckas med att en nyanställd skall förstå företagets mål, strategi och känna 

tillhörighet men också behålla den anställde långsiktigt krävs en informationsrik och väl 

genomarbetad introduktion. Studien har givit ny insikt om stressen som nyanställda upplever vid 
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introduktionen på grund av informationsöverflöd. Detta medför en negativ upplevelse för den 

nyanställda då information om viktiga delar lätt kan förbises och förhastas. Informationen som 

tilldelas vid introduktion upplevs som icke hanterbar vilket medför stress och förvirring gällande 

arbetsuppgifter och rutiner.   

 

Blomqvist och Tjernberg (2015) skriver i sin forskning om informationsöverflödet, de bristande 

processerna, tidsbristen och även stressen som upplevs av nyanställda som genomgått en 

introduktion. Blomqvist och Tjernberg (2015) förklarar också om på vilket sätt de nyanställdas 

och ledningens åsikter av introduktionen skiljer sig åt. Nyanställda vill få en introduktion där de 

tilldelas relevant information som medför trygghet, medan ledningen fokuserar på att ge 

nyanställda ett helhetsperspektiv över organisationen istället för specifika delar. I vår studie har 

nyanställda hos fallföretaget genomgått en hastig introduktion där chefen snabbt velat få den 

nyanställda arbetsförd. Därmed förbises möjligheten av att skapa introduktionen ur den nya 

medarbetarens perspektiv. Det framgår tydligt att resultatet från studien utmynnade i att 

nyanställda ansåg att informationen var bristande eller information som förbisågs, vilket även 

påpekas av Blomqvist och Tjernberg i deras studie. Nya medarbetare värdesätter specifik och 

relevant information vid introduktionen som berör deras kommande arbetsuppgifter.  

 

Resultatet av studien har också påvisat att information som förmedlas till konsulterna under 

introduktionsprocessen kunde uppfattas olika från varje person. Rutinerna kring 

introduktionsprocessen kunde variera vilket gjorde att det framfördes olikt till varje individ. Detta 

har visat flera liknelser med tidigare forskningar där medarbetarna, ledningen och organisationen 

i sin helhet har effekter som berör varandra. Krasman (2015) understryker med sina fyra 

nyckelfaktorer att introduktionen måste vara strukturerad, dokumenterad och tillgänglig på en 

central plats inom organisationen, exempelvis ett intranät. Intranätet möjliggör att samma 

information kan användas mot flera anställda samtidigt. 

 

En annan aspekt som resultatet av forskningen har påvisat är att introduktionen kan behöva 

individanpassas utifrån enstaka medarbetare. Krasman (2015) motsäger i sin studie den typen av 

process då informationen som centraliseras på en webbaserad plattform inte anpassas utefter varje 

individ. Krasman (2015) redogör också för att introduktioner kan förberedas via e-post där 

användbar information skickas ut till den nyanställda innan introduktionsmötet. Varje ny 

medarbetare har olika typ av inlärningsförmågor och förkunskaper, genom detta 

tillvägagångssättet kan innehållet av informationen individanpassas. Följden av det innebär att 

nya medarbetarna får ta del av viktig information redan innan introduktionen, vilket medför en 

grundkunskap om kommande information. Inlärningsprocessen påskyndas då konsulten redan 

innan introduktionen får en bra förståelse.  

 

Den centraliserade informationen via en plattform som Krasman (2015) skriver om i sin tidigare 

forskning kan kopplas till resultatet av vår studie där plattformen, ett intranät ger nya konsulter 

möjligheten att ta del av information såsom checklistor, guider och andra verktyg som anses vara 

viktiga för deras fortsatta arbete och inlärning. Genom plattformen minskar eventuella frågor som 

ligger till grund för en ökad arbetsbelastning för konsultchef eller annan berörd person. 
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Fallföretaget kan med hjälp av den gemensamma plattformen skapa en förutbestämd mall kring 

alla delar som introduktionen skall innehålla och ha den som grund. 

 

Fallföretaget, som finns placerade geografiskt med flera olika filialer i Sverige går inte efter 

riktlinjer eller färdiga mallar gällande introduktionsprocessen. Varje filial och konsultchef 

ansvarar över egna processer vilket medför att informationsförmedlingen skiljer sig åt vid varje 

introduktion. Tidigare resultat förenar tidigare forskning av Erdal & Loven (2017) som skriver 

om vikten av en enhetlig introduktionsprocess. Det enhetliga ger den nyanställda bättre 

förutsättningar inför kommande uppdrag och medvetenhet hos uppdragsgivare.  
 

 

5.2              Förutsättningar 

 

Utifrån Botha, Snyman och Kourie (2008) teori om Knowledge Management finner författarna 

olika likheter och förutsättningar som olika konsulter har för att en lyckad introduktion. Enligt 

KM ska en organisation tillhandahålla sina kunskapstillgångar för att skapa värde för sina taktiska 

och strategiska krav där det huvudsakligen handlar om att få rätt kunskap till rätt person vid rätt 

tidpunkt. Vissa av informanterna menade att kommunikationen mellan konsultchef och konsult 

förmedlar rätt och rik information som 

är en förutsättning för att konsulten ska kunna sköta arbetet rätt på den nya arbetsplatsen. Det 

bekräftades att konsulter fått ta del av information via telefon och fysisk kommunikation i form 

av möten där möjligheten att ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse fanns, och även 

klargöra om något missuppfattats i introduktionen. 

  

Kopplingen mellan Bauers 4 c:n och empirin kan användas gentemot intervjuerna i studien. 

Compliance (Anpassning) handlar om att bli informerad av formella delar såsom arbetsuppgifter 

och säkerhetspolicy där även informanterna beskrev vikten av detta för att känna full trygghet 

inför anställningsstarten. 

  

5.3              Motsättningar 

Utifrån Botha, Snyman och Kourie (2008) teori om Knowledge Management (KM) och teorin 

informationsspridning gällande brister i informationen under introduktionen fanns motsättningar 

som konsulter fann. I dagsläget hade konsultchefen en tidsbrist vilket medfört brist på kvalité av 

informationsspridningen. En konsultchef har ansvar över flertalet konsulter där både introduktion 

och uppföljning av information sker. Detta har skapat en tidsbrist i processen vilket i slutändan 

påverkar konsulternas lärande. Det framkom tydlig av empirin att konsultchefen inte riktigt har 

någon specifik process över vilka informationsdelar som måste ingå under introduktionen. Detta 

kan medföra att konsultchefen ibland missar delar som kanske är livsviktig för rollen som den 

nyanställda konsulten får. 

  



 

  28 (40) 
 

Eftersom det inte fanns någon tydlig struktur i processen fann majoriteten av konsulterna att det 

sker informationsöverflöd eller s.k. pragmatik. Informationen som konsulterna fick var antingen 

för mycket att ta in eller så missuppfattades den helt. Ett exempel på detta var att flertalet 

konsulter fick information om hur tidrapporteringen går till men senare under mötets gång måste 

koncentrationen läggas på all annan presenterade fakta. Resultatet av detta blev att konsulter trots 

avslutad genomgång, ändå rapporterar fel i tidsredovisningen, vilket medför problem för 

fallföretaget som måste åtgärda detta. 

  

Utifrån Crossan, Lane och White (1999) och teorin organisatoriskt lärande, så framkom genom 

en jämförelse mellan teorin och fallföretaget att en tydlig brist fanns inom fallföretagets 

organisation. Konsultchefer utförde arbetet utan någon tydlig struktur över hur lärandet skall ske 

inom organisationen. En idé som framkom vid en intervju, var att skapa en portal där olika 

konsulter som är på samma uppdrag kan dela med sig av erfarenheter och funderingar kring 

uppdraget. Detta skulle skapa en gemensam databas där lärande utbyts, vilket gör att kompetens 

sprids inom organisationen lätt och effektivt.  

 

Clarification (Klargörande) som är den andra delen i Bauers 4 c:n (2010) handlar om att klargöra 

för nyanställda vad som förväntas av arbetet och aktuell roll. Genom empirin uppkom mönster 

där större delen av informanterna hade önskat mer djupgående information gällande roller och 

dess förväntningar. Denna förutsättning brister hos fallföretaget och är något som bör förbättras. 

Culture (Kultur) är den tredje delen som innefattar överföring av värderingar, normer och mål till 

individen. Här visar empirin också förbättringsmöjligheter då flertalet av konsulterna inte fick 

någon information om detta. Fjärde och sista delen är Connection (Samhörighet) som innebär att 

skaffa kontaktnät intern och externt. Konsulterna ansåg att ett nätverk kunde byggas upp efter 

avslutad introduktion med andra nyanställda konsulter. I nuläget blir konsulterna snabbt 

arbetsföra och möjligheten att kommunicera förbisågs. 

 

Teorin klargör hur medarbetare skall hantera och sprida kunskap till fördel för organisationen. 

Nackdelen med teorin är att behöva motivera anställda till att dela, återanvända och applicera 

kunskap kontinuerligt. KM stödjer insikter över hur kunskap och information sprids inom 

organisationen, som i detta fall är introduktionen. Genom KM kommer också konsulter och 

fallföretaget få en central företeelse om utveckling, tillvarata och återanvändning av kunskap. 

Teorin medför kunskap om på vilket sätt fallföretaget kan medvetandegöra konsulternas 

kunskaper som är i syfte att utveckla, sprida och hantera kunskapen för organisationens bästa. 

 

Crossan, Lane och White (1999) skriver att organisatoriskt lärande ger en överskådlig bild över 

hur information kan spridas inom organisationen. Nackdelen med teorin är att steget innan 

lärandet sker är otydligt. Varför uppstår brister i lärandet från första början? 

  

Genom att se på vilket sätt lärandet kan spridas inom organisationen, vilket i detta fall är 

fallföretagets möjlighet att påverka och informera nyanställda om viktiga delar. Varje 

introduktion skall resultera i att en konsult är väl informerad och förberedd inför kommande 

uppdrag, därav gäller det för fallföretaget och dess konsultchefer att ha goda kunskaper av 

innehållet för att maximera lärandet. 
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5.4              Kunskapsbidrag 

 

Studiens resultat har lett till en ökad förståelse över konsulternas upplevda förutsättningar och 

motsättningar gällande introduktionsprocessen inom bemanningsbranschen. Genom att ta del av 

information gällande processen skapades en förståelse och efterfrågan på både tid och resurser 

som måste anpassas i kommande introduktionen för fallföretaget. Studien har visat på hur 

tidsbrist drabbar både konsultchef, konsult och företaget negativt. Målsättningen var att uppvisa 

hur informationen förmedlas ur ett informationslogistiskt perspektiv vilket påvisades under 

koppling mellan teori och intervjuer där en efterfrågan på rätt information, på rätt plats till rätt 

person är viktigt. Genom tidigare forskning påvisades vikten av att redan innan 

introduktionsprocessen förmedla information för att underlätta inlärningen under och efter 

avslutat introduktionsprocess. 

 

Studien har bidragit till att fallföretaget kan utveckla sin introduktion och interaktion med 

nyanställda konsulter. Kunskapsbidraget kan också appliceras för andra företaget inom branschen 

med liknande problematik.  

 

 

 

5.5              Metodreflektion 

 

Under studien har en kvalitativ datainsamlingsmetod använts där huvudfokuset var att söka efter 

djupgående svar av informanterna. Det som gjorde att den kvalitativa metoden valdes framför 

den kvantitativa var att statistiska slutsatser inte var målsättningen utan genomtänkta slutsatser 

där fallföretaget får helt nya perspektiv och synvinklar. 

  

Genom författarnas tidigare erfarenheter har en inblick medtagits i hur en introduktionsprocess 

kan se ut, då den ena författaren har varit uthyrd som konsult och den andre har erfarenheter av 

en assisterande konsultchefs roll. Författarnas insikt har varit betydande för studien, men för att 

skapa ett giltigt och trovärdigt resultat har undersökningen skett med öppna sinnen och 

förutfattade meningar har i möjligaste mån uteslutits. 

  

Under intervjun påpekades kontinuerligt vikten av att informanten skall tala fritt genom att vara 

öppen. Tanken var att spela in intervjuer men innan påbörjad intervju när informanter blivit 

informerade, framkom tydligt motstånd från samtliga konsulter och därmed avbröts inspelningen. 

I brist på möjlighet och tid fick intervjuer genomföras via Skype, då vissa informanter inte hade 

möjlighet till fysisk träff. Därför fick informanternas svar antecknas och därefter identifierades 

olika teman för att kunna presentera det i empiridelen på ett lättillgängligt sätt. Vikten av att 

anpassa intervjun utefter varje individs personlighet var en betydande insikt som författarna lärde 

sig utav. 
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Insamlade data har varit givande, även om en del kritik varit väntad. Den kvalitativa 

datainsamlingsmetoden har varit nyckeln för att få fram empiri som kommer kunna möjliggöra 

att fallföretaget kan jobba vidare gentemot en mer anpassad introduktion.  

 

Studien har givit en förståelse över konsulters upplevelser av forskningsfrågan. Studien har 

skapat kvalitativa data över tillvägagångssätt som introduktionsprocessen kan ha användning av. 

Empirin kan användas som konkurrensfördel av fallföretaget genom att introduktionen anpassas 

efter individens behov och önskemål. Den kan även ligga till grund för andra företag och deras 

utveckling av introduktionsprocessen. Resultatet från studien är relevant och användbar för en 

ökad förståelse kring förbättringsmöjligheter.  

  

Metoden som använts under genomförandet har skapat förutsättningar för vidare arbete inom 

området. Teorier som kopplats har varit relevanta för att förstå problemområdet och även för att 

förklara och förutse det vetenskapliga problemet, men även utmaningar som fallföretaget står 

inför. 
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6. Avslutning 
 

I kapitlet avslutning kommer delarna slutsats och förslag till fortsatt forskning att ingå. Här 

kommer tanken med arbetet att beskrivas och vad det har resulterat i. Det ges även förslag till 

vidare forskning inom området. 

 

6.1 Slutsats 

 

I resultatet framkom det att majoriteten av konsulterna ansåg att nuvarande introduktionsprocess 

för nyanställda hade stora brister. Rutinerna för varje introduktion kunde uppfattas olika från 

varje individ och det fanns ingen vidare strikt process över hur introduktion skulle framföras. 

Fallföretaget hade i underlag vad som skulle presenteras i introduktionen men kunde framföras 

olikt till varje individ. Rutinerna och de kartlagda processerna visade brister i den kartläggning 

som gjorts av processen.  

 

Syftet med studien var att identifiera konsulternas syn på informationsspridning under 

introduktionsprocessen ur ett informationslogistiskt perspektiv. Efter datainsamlingen har det 

skapats medvetenhet och kunskap där brister såsom informationsöverflöd och ostrukturerade 

introduktioner gett missnöjda konsulter.  

 

För att förhindra informationsöverflöd och skapa en bra introduktionsprocess måste fallföretaget 

etablera processer över hur de ska förmedla och anpassa informationsutbytet till sina nyanställda. 

När varje introduktion är olik den andra blir konsekvensen att varje anställd inte får samma 

förutsättningar.  

 

Det som i efterhand identifierats är att trots att konsulter snabbt kommer på nya uppdrag genom 

en kort och bristande introduktion, så kommer konsekvenser i ett senare skede. Kunden blir 

missnöjd och mer jobb skapas för konsultchefer då konsulter är osäkra och gör fel i vanliga rutiner 

som förväntas fungera Allt detta på grund av att informationen varit bristande och därmed krävs 

tid och utredning för att åtgärda problem som felen skapat. 

 

Slutsatsen som kan dras är att informanterna upplevde att det finns stora förbättringsmöjligheter 

inom introduktionsprocessen framförallt ur ett informationslogistiskt perspektiv. Det framkom 

tydligt att informationen var väldigt bristande och överflödig. Eftersom att introduktionen är 

första vägen in till nya jobbet och även första intrycket, så är detta en viktig aspekt att 

vidareutveckla till något positivt. Det finns helt enkelt mycket att förändra och framförallt 

förbättra för att fallföretaget skall kunna ge den bästa möjliga introduktionen för nyanställda 

konsulter. 

 

För att kunna etablera nya processer för introduktionsprocessen krävs det att introduktionsplanen 

ska vara känd för alla inom fallföretaget så att en sammanhållen introduktion och dokumentation 

kan arbetas utefter. Introduktionsplanen ska inte bara vara till hands utan även accepterad och 
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förstådd för att de anställda ska förstå hur, vad och varför den används. Ett exempel på detta och 

hur fallföretaget skulle kunna arbeta är att utgå efter teorin Bauers 4 c:n som används i denna 

rapport. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Examensarbetet har varit en lärorik resa där många nya insikter givits. Informationsspridningen 

är idag en viktig del i organisationer då information flödar i stora mängder och därmed skall 

hanteras och levereras effektivt. Genom studien har en ökad förståelse skapats över på vilket sätt 

informationsspridningen uppfattas av individer under introduktionsprocessen hos ett 

bemanningsföretag. 

  

En klar förståelse har framkommit att varje individ är unik vilket gör att informationen måste 

anpassas gentemot varje individs kunskapsförmåga. Forskningsresultatet har visat att det finns 

möjligheter gällande utveckling av arbetssättet och informationsspridningen vid introduktionen 

för varje enskild konsult. 

  

Det hade varit intressant att se i framtida studier hur konsultchefer ser på introduktionen och även 

vilka utmaningar som finns inom denna utifrån deras perspektiv. 

  

Förslag till fortsatt forskning är att se på vilket sätt studiens resultat kan bidra till att förbättra 

introduktionsprocessen, och dess delar med hjälp av olika digitala verktyg. Att undersöka på 

vilket sätt digitala it-hjälpmedel kan skapa en bättre informationsspridning och även bättre 

kunskapshantering av nyanställda. 

 

En undersökning kring att se ledningens roll och dess påverkan på introduktionen är ett annat 

intressant område.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor/underlag till Konsulter 

1.  Hur gammal är du och hur länge har du varit konsult? 

2.  Vilken arbetsplats arbetar du på? 

  

Introduktionsprocessen hos bemanningsföretaget: 

  

1.  Vad var bra/användbart med introduktionen? Vilka inslag och avsnitt var särskilt bra 

i introduktionen? 

  

2.  Vilka förväntningar hade ni på introduktionsprocessen och informationen som skulle 

delges under den? 

  

3.  Var det något som de koncentrerade sig extra på? 

4.  Anser du att det fanns några brister, Vilken/Vilka i sådana fall? 

  

5.  Vilka insikter har introduktionen gett dig? Ge exempel på information du mottagit 

vid introduktionsprocessen? 

  

6.  Blev du informerad om företaget och dess värderingar under introduktionen? 

7.  Hur ser du att en informativt och användbar introduktion ska/bör genomföras? 

  

8.  Var informationen tydlig? Hade du svårt att tolka budskapet eller var informationen 

lättförståelig? 

  

9.  Upplever du att informationsspridningen varit tillräcklig för att känna dig trygg inför 

din anställning? 

  

10.  Kände du dig trygg gällande din personliga integritet såsom att 

ge ut ditt personnummer till ansvarig chef? 

 

11.  Hur ser uppföljningsprocessen ut? Gällande förståelse av innehållet i 

 introduktionen, nya tillkommande frågeställningar, att arbetet kan utföras på ett säkert 

och förväntat sätt, konsulten känner sig trygg. (Konsulten är bemanningsföretagets 

varumärke hos uppdragsgivare). 

  

12.  Gavs möjligheten till er att ställa frågor över delar ni tyckte vara oklara och 

otydliga? 
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