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Abstrakt 
Title: To introduce change: A study of change within a Swedish health care 

organization 
Author: Olof Engqvist  

 

This study aims to explain important social factors when the introduction of new 

enrolled nurses within a specific health care organization is changed. Two surveys are 

included in this study, one questionnaire and one wiki survey. The former survey aimed 

only to disclose information from professional people within the organization about 

how the introduction was performed before the actual change. The findings from the 

questionnaire made it possible for both the researcher and the organizational point of 

view to locate problems within the introduction process of new employees. Totally 26 

head of department answered the questionnaire. 

 

A new introduction process was presented and tested within the health care 

organization. After approximately four weeks a wiki survey was created and presented 

to the people involved in this project. Head of department, supervisors, educators and 

the new enrolled nurses was all involved and therefore the wiki survey was meant for 

them to answer. A total of 19 respondents responded to the wiki survey. Only 14 people 

were involved but because of the nature of the wiki survey it allows one respondent to 

answer more than one time. This gave the study more information from a couple of 

respondent which resulted in more empirical material. 

 

The final result showed that the respondents considered social networks and contextual 

factors the most important in an introduction process like this. Cultural aspects related 

to introduction was accounted for and presented in the wiki survey but paradoxical the 

respondents didn’t consider the cultural factor as important. The theoretical perspective 

of Emilé Durkheim (1997) and Ahrne & Papakostas (2002) will help me explain the 

factors considered, on a general level, within a special organizational change of an 

introduction process. 

 

 

Nyckelord 
Organizational change, Organizational socialization, Introduction, New employee, 

Social integration  
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1 Inledning 
Att introducera nya medarbetare i en organisation är en process där två parter, den 

nyanställda och organisationen, ska få sina behov och önskemål uppfyllda. För 

organisationen gäller det att effektivisera och kostnadsreducera processen, samtidigt 

som introduktionen ska tillfredsställa och överensstämma med den nya medarbetarens 

förväntningar. En tvåvägskommunikation som innebär inlärning och utlärning, 

förståelse och anpassning genom olika socialisationsprocesser. Alltså utbyte av 

information som sker genom integration mellan två parter och denna form av 

informationsutbyte sammanfattas med ordet introduktion.   

 

Att förändra introduktionen av nya medarbetare betyder att förändra 

socialisationsprocessen. En organisationsförändring som tenderar att förändra processer 

påverkar både organisationen och dess medlemmar. Syftet med 

organisationsförändringar är vanligtvis att förbättra, effektivisera eller uppgradera 

befintliga strukturer eller processer inom organisationen. Förändringar inom 

organisationer är ofta riktade till specifika medlemmar eller kontexter där själva 

förändringen tenderar att göra nytta.  

 

Organisationsförändringar i större storlek kan också rubba gemensamma sociala och 

kulturella normer. Normer ackumuleras vanligtvis under en längre tid genom interaktion 

mellan människor och inom organisationer skapar sådana gemensamma föreställningar 

sociala nätverk mellan medlemmarna. Vid en introduktion saknar nya medarbetare 

”rätt” föreställningar och endast genom interaktion med gamla medlemmar kan den nya 

medarbetaren ta del de av gemensamma föreställningarna och bli en del av 

organisationen och de sociala nätverken.   

 

Eftersom jag nyligen varit inblandad i ett förändringsprojekt inom hälso- och 

sjukvården intresserade jag mig för organisationsförändringar. Under min praktik 

involverades jag i ett förbättringsarbete som tenderade att förändra och förbättra 

introduktionsprocessen vid nyanställning av undersköterskor. Förändringen skulle göra 

introduktionen enhetlig, d.v.s. nya medarbetare skulle få samma information och 

kunskap oavsett på vilken avdelning inom organisationen de anställdes. 
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Förändringar inom organisationer är fenomen av både social och kulturell karaktär
1
. 

Social eftersom förändringar, åtminstone i föreliggande studie, krävde olika typer av 

interaktion. Kulturell då alla organisationer har någon form av organisationskultur som 

skapats genom interaktion mellan medlemmarna. Kontextuella faktorer kan inte heller 

uteslutas eftersom förändringen i denna undersökning skedde inom organisationens 

väggar.  

 

1.1 Syfte och problemformulering 
Introduktion av nya medarbetare kännetecknas som nämnts av interaktion mellan det 

nya och gamla och integration av det nya in i det redan existerande
2
. Undersökningens 

fokus ligger dock inte enbart på själva introduktionen utan på den 

organisationsförändring som genomfördes i samband med att introduktionen 

förändrades. Den organisationsförändring som behandlas i föreliggande studie är en 

specifik förändring inom en specifik organisation som förändrat själva 

introduktionsprocessen och skapat en gemensam introduktion för nyanställda 

undersköterskor. Studien syfte är att undersöka vilka sociala, kulturella och kontextuella 

faktorer som organisationen och den nya medarbetaren anser viktiga vid en sådan 

organisationsförändring. I föreliggande studie undersöks vilka faktorer 

avdelningschefer, utbildare, undersköterskors handledare och nya undersköterskor 

bedömer som fundamentala vid en förändring av introduktionsprocessen. 

Avdelningscheferna och handledarna i studien arbetar ute på avdelningar som anställt 

undersköterskorna. Utbildarna representeras av undersköterskor som arbetar på 

sjukhuset, men inte nödvändigtvis med de nyanställda ute på avdelningarna. För att 

besvara forskningsfrågan har följande problemformulering utformats:        

 

 Vilka faktorer bedömer etablera och nya medlemmar inom en specifik 

sjukhusorganisation som viktiga vid en förändring av undersköterskors 

introduktionsprocess? 

                                                 
1
 I texten bortser jag från individers olika kulturella bakgrund och syftar till organisationskulturer och hur 

individer anpassar sig eller anpassas efter denna. 
2
 Validiteten i forskning som bortsett från sociologiska förklaringar gällande introduktion kan därför 

ifrågasättas. 



  
 

3 

 
2 Utveckling inom svensk hälso- och sjukvård 
I detta kapitel beskrivs kort hur svensk hälso- och sjukvård utvecklats över tid. 

Anledningen är att ge läsaren en bild av hur och varför svensk sjukvård ser ut som den 

gör idag. Att sjukvården, likt resten av samhället, sett en teknologisk utveckling är 

ingen nyhet men organiseringen av vården och även strukturen av den har över tid 

förändrats. Likaså har olika former av beslutsfattande medfört skillnader i hur 

sjukvården idag ser ut jämfört med några decennier sedan. 

  

På uppdrag av SKL utförde Palier (2006) en internationell jämförande studie av hälso- 

och sjukvården. Det framkom att införandet av den nya hälso- och sjukvårdslagen i 

Sverige 1982 ökade decentraliseringen vilket medförde ökad kontroll för landsting och 

kommuner på lokal nivå. Istället för avlägset beslutsfattande på riksnivå tilläts lokala 

förvaltningar kontrollera kostnader och budgetering. En ökad privatisering av 

sjukvården var följden av de borgerliga partiernas makt inom landstingen mellan 1976 

och 1982. Den ökade decentraliseringen gjorde sjukvården splittrad eftersom 

landstingens självständighet medförde olika riktlinjer genom politiska beslut i 

landstingsfullmäktige och skilda vårdstrukturer och vårdbehov (Palier 2006:61-62). 

Ahrne, Roman och Franzén (2008:173) förklarar hur statligt styrda organisationer i 

Sverige förändrats strategiskt för att kunna möta allmänhetens behov genom ökad 

flexibilitet och effektivisera verksamheterna för att dra ner på kostnaderna       

 

2.1 En uppdelad sjukvård både regionalt och lokalt   
Med decentraliseringen och privatiseringen står svensk hälso- och sjukvård inför nya 

utmaningar. Socialstyrelsen menar att kunskapsspridning, kompetensutveckling, 

flexiblare personalanvändning och teamarbete är några utmaningar som hälso- och 

sjukvården under 2010-talet står inför (2009:439). Patienter har i och med sjukvårdens 

decentralisering och privatisering möjlighet att fritt välja vårdleverantör, vilket innebär 

konkurrens på en marknad som varit starkt monopoliserad (Palier 2006:62-63). 

Sjukvården är även lokalt uppsplittrad då olika avdelningar besitter specialkompetens 

inom specifika områden. Utifrån sett kan avdelningar, verksamma under samma namn, 
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uppfattas som öar oberoende varandra. Under arbetets gång uppkom frågan om 

sjukvården verkligen är anpassad efter dess huvudsakliga syfte, att vårda patienter
3
. 

 

3 Forskningsöversikt 

3.1 Social interaktion och organisationskultur 

Förklaring till förändringar inom organisationer kan se olika ut, beroende på vilka 

glasögon som bärs. Exempel är Lee & Lee (2008) som studerar förändringar i relation 

till tid, Bridwell-Mitchell (2016) diskuterar kollegialt lärande, Tekasaki & Chesmore 

(2003) använder sociala nätverk och Dopson, Fitgerlad & Ferlie (2008) talar om kontext 

och professionellas engagemang. Men studierna har en sak gemensamt, de behandlar 

organisationer och dess medlemmar som sociala, interagerande och kommunicerande 

och förklarar hur medlemmarna påverkar och påverkas av organisationsförändringar. 

Starkt rotade strukturer, kulturer och attityder, menar författarna, sätt på spel när en 

organisationsförändring ska genomföras. Inbyggda i dessa finns både förutsättningar 

och motsättningar till förändringar.  

3.1.1 Social position vid förändring 

Dopson, Fitzgerald & Ferlie (2008:229) visar också på vikten av professionellas och 

interprofessionellas medverkan för ett ökat engagemang och ett informationsflöde som 

når alla avdelningar i den spridda sjukvårdsstrukturen. Den sociala positionen, menar 

Bridwell-Mitchell, har stor inverkan även när det gäller mikro-institutionell förändring 

(2016:163). Som en spindel i ett socialt nätverk möjliggör positionen tillgång till 

information från många aktörer, vilket gör att fler kan få behov och önskemål 

tillfredsställda.  

3.2 Sociala nätverk 

Inom en sjukhusorganisation med stor och uppdelad struktur, där flera avdelningschefer 

interagerar med varandra, fungerar de sociala närverken mellan avdelningscheferna på 

likartat sätt gällande implementeringsgraden av en förändring (Tekasi & Chesmore 

2003:296-297). Skillnaden är att antalet aktörer som innehar betydelsefulla sociala 

positioner ökar, vilket i sin tur betyder att nätverken mellan dessa professionella inom 

                                                 
3
 Detta är inget jag i studien undersökt, men frågan är både intressant och relevant utifrån ett 

patientperspektiv. 
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strukturellt stora organisationen är både fler och större. Vid utbyte av information 

fungerar således nätverken som informationsspridare. Sociala nätverk både mellan 

avdelningar och nätverk inom avdelningar, menar Tekasi & Chesmore, är därför 

betydande vid fundamentala organisationsförändringar. Även vid forskning som inte 

behandlar specifika yrkeskategorier påpekas betydelsen av kollegiala faktorer. Social 

interaktion mellan personer med samma “status” vid introduktion till en ny organisation 

spelar en fundamental roll menar Evan (1963:439). Genom att redovisa statistisk 

signifikant data på variabler som påverkar socialisationen menar författaren att 

kollegiala faktorer är betydande vid organisatorisk socialisation.    

 

3.2.1 Kommunikation 

Bridwell-Mitchell (2016:174-175) diskuterar även hon betydelsen av sociala nätverk i 

form av kollegialt lärande inom skolväsendet. Hon tar upp två faktorer som påverkar, 

den första handlar om praktiskt lärande och då framförallt andra lärares framförande i 

klassrummet. Genom att studera hur kollegor undervisar, kan lärare testa 

undervisningsmetoden i sitt eget klassrum. Vilka normer som gäller både utanför och 

innanför klassrummet är den andra faktorn. På liknande sätt diskuterar Antonacopoulou, 

E. P., & Wolfgang H. Güttel att en nyanställd lära sig organisationskulturen, genom att 

ta del av arbetssättet, de sociala reglerna och normerna (2010:25). Inte bara det utan 

också strukturen, de övergripande målen och de sociala reglerna. Det sociala stödet, 

menar Evan (1963), är väsentligt av personer med samma yrkeskategori eller 

yrkesmässiga status när nya medarbetare ska socialiseras i en organisation. Stödet, men 

också integreringen, är betydande oavsett om det kommer från redan etablerade 

medlemmar eller personer som även de ska introduceras inom organisationen (Evan 

1963:439-440). Daskalaki betonar också vikten av kommunikation, både inom 

organisationen och mellan organisationen och den nya medarbetaren, vid nyanställning 

och diskuterar att god kommunikation leder till förändringar. Författaren talar om att 

gläntor för diskussion öppnar sig vid inträde till en organisation och dessa diskussioner 

leder till innovation och förändring. Människors olika bakgrund, historia och kultur ska 

utifrån organisationens perspektiv ses som resurser genom deras olikheter. 

Diskrepansen mellan nyanställda och etablerade medarbetare möjliggör diskussion där 

skillnaderna framkommer och kan formas till idéer för förändring (2012:107-108).   
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3.3 Kontext 

Att sätta kontexten i fokus och förstå kontextuella skillnader uttrycker Dopson, 

Fitgerlad & Ferlie i sin studie. De visar på att kontexter, inom vilka innovationer sker, 

måste förtydligas när det gäller organisationsförändringar inom hälso- och sjukvården 

(2008:227). De diskuterar att kontexter inte endast kan avgränsas direkt till dem som 

förändringen riktar sig mot utan måste ses i ett större perspektiv. Kontexten är därför 

inte statisk utan en aktiv komponent i förändringsprocessen (Dopson, Fitgerlad & Ferlie 

2008:228). Teknologisk utveckling minskar ansikte mot ansikte kommunikation (Lee & 

Lee 2008:372), men har medfört ett effektivare sätt att kommunicera på. I och med 

förbättrade kommunikationssystem kan information snabbare överföras mellan olika 

kontexter. Dopson, Fitzgerald & Ferlie förklarar inte specifika kontextuella skillnader 

och hur de ser ut, utan redovisar endast vikten av kontexten eftersom den skiljer sig från 

avdelning till avdelning (2008:227-229). 

 

3.4 Motsättningar mot förändring 

Det finns även motsättningar inom organisationer vid förändringar som påverkar 

implementeringsgraden. Hayes, C. W., Batalden, P. B., & Goldmann, D. (2015:100) 

diskuterar teknologiska förändringar inom hälso- och sjukvården som skulle bidra till 

effektivisering, men som paradoxalt nog bidrog till mer arbete och inte avlastning. En 

tydlig motsättning som förekommer inom organisationer är ett så-har-vi-alltid-gjort. 

Uttalandet antyder på att det finns en klar motsättning mot förändringar. Att anpassa sig 

till det nya när gamla traditioner och normer är starkt inrutade kan vara svårt och 

orsakar ofta motsättningar (Lees & Lee 2008:378). 

 

3.4.1 Förändringar och öppningar 

Bridwell-Mitchell menar att det finns motsättningar inom organisationer som 

motarbetar eller försvårar implementeringen av en förändring. Förändringar och 

innovationer kan undertryckas när organisationskulturen är kollegialt inristad i 

arbetssättet (2016:189). Gällande socialisation in i en organisation, menar 

Antonacopoulou, E. P., & Wolfgang H. Güttel, att en strukturellt uppstyrd introduktion 

hjälper den nyanställda in i organisationen, samtidigt som den kan motverka innovation 

hos medarbetaren eftersom tydliga ramar styr introduktionen (2010:40). Hayes, 

Batalden & Goldman säger att förändringar kan leda till ökad arbetsbelastning som i 
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många fall resulterar i stress, motstånd och/eller utbrändhet bland sjukhuspersonal 

(2015:100). Men, förklarar Daskalakis, finns öppningar inom förändringar som 

organisationer måste främja. Olikheter mellan nya och gamla medarbetare ska ses som 

en resurs då motsättningarna mellan dem diskuteras och leda till förändring. “Thus, 

organizational entry can promote organizational learning and change as long as 

discursive openings are thoroughly embraced and explored” (2012:108).  

3.5 Sammanfattning 

Tidigare forskning om både organisationsförändringar och introduktion har således 

fokuserat på sociala nätverk och kulturen betydelse vid dessa processer. Forskarna 

antyder att nätverken mellan medlemmarna inom organisationen är väsentlig för 

informationsflödet, dels vid förändring men också vid introduktionen av nyanställda. 

Kulturen måste anammas vid introduktionen, samtidigt som kulturen för redan 

etablerade medarbetare håller dem enade vid organisationsförändringar. Alla 

förändringar välkomnas dock inte med öppna armar utan i vissa fall förekommer 

motsättningar mot förändringarna. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

För att besvara min problemformulering kommer detta avsnitt tillhandahålla de 

teoretiska utgångspunkter som syftar till att förstå och förklara det empiriska materialet. 

Under arbetsprocessen har teoretiska begrepp lästs in, tillämpats och slopats, likt arbetet 

med en forskningsöversikt. Slutligen hamnade jag där jag från början inte ville hamna, i 

knät hos en gammal gubbe. Det visade sig dock, inte helt förvånande, att gubben besatt 

de bästa analytiska verktygen för att förklara både mitt empiriska material och besvara 

min forskningsfråga (Bryman 2011:348; Tovatt 2013:43).  

 

Men att tillämpa endast ett teoretiskt begrepp för att förklara och förstå empirin skulle 

resultera i en ofullständig analys. Därför presenteras två begrepp separat och i slutet av 

kapitlet redovisas begreppens relation till föreliggande studie och problem. De två 

inledande delarna syftar till att förklara olika delar av empirin och fungera som 

komplement till varandra. Således är teoriavsnittet indelat i tre separata delar.     
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4.1 Social integration 

Emilé Durkheim fastställde redan för 123 år sedan att arbetsfördelningen hos det “nya” 

individualiserade samhället skapat en förändring i människors relationer (1997). Han 

benämnde det organisk solidaritet (Durkheim 1997:68-87) och syftade till hur 

människors beroende av varandra, paradoxalt nog, ökat trots ökad individualisering. 

Den nutida arbetsfördelningen innebär att arbetsuppgifter blivit allt mer specialiserade, 

d.v.s. uppdelade mellan individer. Durkheim ger ett konkret exempel genom att visa på 

utvecklingen av industrin (1997:292-293). Den relation och det beroende som uppstår är 

dock applicerbart på hela samhället, oavsett vem eller vad som studeras, eftersom den 

ökade individualiseringen kräver att alla människor gör sitt annars fallerar hela 

systemet. Människor, organisationer och samhället är sociala till sin natur och för att 

samhället med dess medlemmar ska fungera som det gör är social integration väsentligt 

för mänsklighetens existens.    

 

4.2 Organisationers tröghetsmekanismer 

Ahrne & Papakostas förklarar att olika former av tröghet inom organisationer bromsar 

förändringar (2002:75). Författarna kallar det för tröghetsmekanismer och menar att det 

finns olika typer av inbyggt motstånd mot förändringar. Oförmåga och ovilja är de 

begrepp Ahrne & Papakostas använder sig av när de förklarar tröghet (2002:75-83). 

Materiella ting, regler och organisationskultur är faktorer som kan göra 

organisationsförändringen långsam eller bidra till att förändringen inte implementeras 

alls. Denna typ av motsättningar benämner författarna som oförmåga (Ahrne och 

Papakostas 2002:78-81). Ovilja, menar författarna, är den andra typen som kan yttra sig 

när medlemmarnas samhörighet sätts på spel. Den kollektiva laganda som finns mellan 

medlemmarna kan vid förändring rubbas och således leda till ovilja (Ahrne & 

Papakostas 2002:81).     

 

4.3 Tillämpning av teori 

För att besvara forskningsfrågan ”Vilka faktorer bedömer etablera och nya medlemmar 

inom en specifik sjukhusorganisation som viktiga vid en förändring av undersköterskors 

introduktionsprocess?” kommer främst Durkheims teori om social integration 

(1997:329, 338) tillämpas eftersom begreppet social integration innefattar både sociala, 

kulturella och kontextuella aspekter. Tidigare forskning benämner sociala nätverk, 
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kulturella och i enstaka fall kontextuella faktorer som viktiga vid 

organisationsförändringar. Författarna är dock inte eniga om vilken faktor som har 

störst inverkan. Inte alla författare nämner heller introduktion i relation till de tre, ovan 

nämnda, faktorerna. Syftet med denna studie är att undersöka vilken eller vilka sociala, 

kulturella och kontextuella faktorer som upplevs viktiga vid en förändring av 

undersköterskors introduktion. Durkheims begrepp, tänker jag, ska hjälpa mig förstå de 

faktorer respondenterna anser viktiga vid denna förändring. Social integration är, utifrån 

Durkheim, betydande för organisationers existens (1997). För att försöka förklara 

eventuella motsättningar som tidigare forskning benämnt kan uppstå vid både 

organisationsförändringar och introduktionsprocesser tänker jag mig att Ahrne & 

Papakostas begrepp ovilja och oförmåga (2002:75-83) kan hjälpa mig. Deras begrepp är 

kopplade till och förklarar trögheter som uppstår när sociala och kulturella resurser sätts 

på spel vid förändringar. Således tänker jag att begreppen ska kunna hjälpa mig förklara 

vilka faktorer respondenterna tycker spelar en viktig roll, men också kunna förstå om 

någon eller några faktorer anses vara mindre viktiga.     

 

5 Enkätundersökning 

Föreliggande studie består av två skilda undersökningar där den första tenderade att 

undersöka avdelningschefers erfarenheter av den dåvarande introduktionen. Detta 

kapitel innehåller två delar, en metodologisk del och även resultatet av den 

enkätundersökning som genomfördes för att kartlägga hur den dåvarande introduktionen 

såg ut. Undersökningen ligger till grund för framtagandet av ett introduktionspaket som 

infördes och därför presenteras även det resultatet i studien
4
. Av resultatet från enkäten 

framkom brister i den nuvarande introduktionen, vilket föranledde den 

organisationsförändring som genomfördes för att förbättra introduktionen. Enkäten 

redovisar varför en förändring behövdes samtidigt som den tydliggör betydelsen av 

enkäten i förändringsarbetet. I efterkommande kapitel presenteras den andra 

undersökningen, en wiki survey som genomfördes efter att den nya introduktionen 

implementerats.  

 

                                                 
4
 Utan avdelningscheferna erfarenheter om tidigare introduktionsprocesser hade förändringsarbetet varit 

svårt att genomföra. 
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5.1 Kort om introduktionspaketet 

På uppdrag av hälso- och sjukvårdens ledning skulle introduktionen för undersköterskor 

ses över. Utifrån avdelningschefers erfarenheter av introduktionen och med hjälp av 

professionell personal arbetades ett introduktionspaket fram. Paketets syfte var att 

tilldela alla nya undersköterskor en enhetlig introduktion oberoende av vilken avdelning 

de anställts på. Alltså bortse från respektive avdelnings specialområde och istället 

fokusera på en allmän introduktion för alla undersköterskor. Samtidigt skulle 

avdelningscheferna få avlastning i det administrativa arbete de annars utfört i samband 

med nyanställning. Introduktionen skulle nu pågå i två dagar där de nya medarbetarna 

både praktiskt och teoretiskt förbereds för arbete ute i verksamheten. Ena dagen är mer 

teoretisk och där presenteras övergripande information om organisationen, 

patientsäkerhet och friskvård och hälsa mm. Andra dagen innehåller praktisk övning där 

undersköterskorna både tillsammans med och under observation av utbildare genomför 

olika moment som de kan komma att utföra i det verkliga arbetet ute på avdelningarna
5
. 

På så sätt får alla nya undersköterskor samma information och samma kunskap.  I 

nästkommande kapitel presenteras den undersökning och det resultat som framkom av 

studien av introduktionspaketet.  

 

5.2 Metod 

5.2.1 Tillvägagångssätt 

För att kunna ställa explicita frågor kopplade till dåvarande introduktionen kontaktades 

en avdelningschef som arbetat och varit inblandad i många förbättringsarbeten inom 

sjukhuset. En form av pilotstudie genomfördes då ett frågeformuläret presenterades till 

avdelningschefen och tre andra medarbetare som kommenterade och gav förslag på 

ändringar (Eliasson 2006:42, 44; Bryman 2011:194-195). Enkäten skickades, efter 

revidering, till 50 stycken avdelningschefer verksamma inom sjukhuset. Eftersom 

introduktionen av nyanställda undersköterskor ingick i deras arbetsuppgifter var det 

väsentligt att deras upplevelser och erfarenheter synliggjordes. Således gjordes ett 

subjektivt urval av respondenterna (Eliasson 2006:50). Syftet var att kartlägga hur 

introduktionen såg ut, alltså en nulägesrapport, samt undersöka avdelningschefernas 

förslag på förändrings- och förbättringsområden. Sammanlagt svarade 26 stycken 

                                                 
5
 Momenten utförs på KTC – ett centrum som är till för övning. Övningsmomenten utförs således inte på 

riktiga människor utan på dockor som efterliknar levande personer. 
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avdelningschefer på enkäten som bestod av 12 stycken frågor/påståenden, där tre av 

dem hade tillhörande underkategorier. Varje fråga hade ett kommentarsfält där 

respondenterna gavs möjlighet att tillägga ytterligare information. Utformningen av 

enkäten gjordes enligt konstens alla regler, där lätta frågor presenterades i början och de 

tyngre, som vanligtvis kräver mer av respondenterna, avslutande enkäten (Eliasson 

2006:41). Eftersom det endast kom tillbaka 26 stycken enkäter av de 50 som skickades 

ut blev det ett bortfall på 24 stycken, d.v.s. nästan hälften valde att inte svara. Det är 

omöjligt att veta varför de inte besvara enkäten, men samtidigt omöjligt att bortse ifrån 

bortfallen. Men, menar Bryman, om urvalsgruppen är homogen, alltså består av 

människor från samma yrkeskategori kommer variationen i deras svar minskar 

(2011:193). Så trots att bortfallet i föreliggande studie var stort och skulle kunna vara 

problematiskt för resultatet fanns det fördelar med att urvalsgruppen dels var homogen 

och dels att urvalet var subjektivt (Bryman 2011:231-232). Dock finns alltid risker när 

svarsfrekvensen är låg – de respondenter som inte besvarat kanske hade svarat helt 

annorlunda och det hade medfört ett annat resultat än det som i studien presenteras. 

 

5.2.2 Enkätens värde 

Då enkäten egentligen konstruerades utifrån organisationens perspektiv och önskemål 

och inte föreliggande studie kan validiteten av enkäten i förhållande till 

undersökningens syfte ifrågasättas. Det är således av validitetsskäl som inte alla 

enkätfrågor redovisas i resultatdelen eftersom flertalet av dem är irrelevanta för studien. 

De mäter helt enkelt inte relevanta data för studien (Bryman 2011:50). Dock 

argumenterar jag för användningen av delar av enkäten då den, förutom att tydliggjort 

för vilka brister som förekom i dåvarande introduktion, synliggjort förändringsförslag 

som ligger till grund för den faktiska förändring organisationen genomgick. Enkäten var 

också en av anledningarna till varför jag kom att intressera mig för 

organisationsförändringar och används, trots att syftet från början var annorlunda, som 

empiriskt material i föreliggande studie.  

 

5.2.3 Etiska överväganden 

Eftersom enkäten var internetbaserad skickades ett mejl till samtliga respondenter med 

en länk till enkäten. Information om enkätens syfte och mål presenterades, samtidigt 

som de informerades om de etiska överväganden som gjorts. Respondenterna 

informerades om att deras deltagande var frivilligt och att deras namn inte skulle 

förekomma någonstans i undersökningen. Eftersom enkäten var konstruerad i ett 



  
 

12 

specifikt program som endast skaparen har access till kan utomstående inte ta del av 

resultatet. Dock skapades enkäten för organisationens syfte, vilket noga poängterades 

för de svarande. Men inte på något sätt går det koppla svar till enskilda personer 

eftersom respondenterna inte gavs möjlighet att fylla i sådana uppgifter (Eliasson 

2006:42). Inte heller redogör programmet i resultatet vem som svarat vad. Då inte alla 

avdelningschefer svarade på enkäten var det dessutom omöjligt att avgöra vem som 

svarat vad. 

 

5.3 Resultat 

Resultatet visade på diskrepanser i genomförandet av introduktionen, vilket bidragit till 

att nyanställda undersköterskor fått olikartad information och kunskap beroende på 

vilken avdelning de anställts på. Utifrån enkäten framkom att avdelningscheferna 

använde så kallade checklistor där de bockade av moment undersköterskorna 

genomfört. Flertalet beskrev checklistorna som bristfälliga. En avdelningschef 

förklarade att “vi har checklista men den är inte bra” och en annan förklarade att “ja 

men de skall utarbetas”. Att använda checklistor för att bocka av avklarade eller 

genomförda moment ger en översikt på vad nyanställda klarat respektive har kvar att 

göra. Men om de är felaktigt konstruerade kan dess funktion ifrågasättas och eftersom 

flertalet avdelningschefer uttryckte brister gällande checklistorna råder tveksamheter om 

de verkligen användes.  

 

5.3.1 Överensstämmande kunskap 

Enligt nationalencyklopedin betyder ordet introduktion att ”föra in” (NE 2016). Syftet 

med en introduktion, oavsett arbetsgivare, borde enligt synsättet vara att förbereda nya 

medarbetare inför de arbetsuppgifter som hen ska utföra. De kunskaper som under 

introduktionen anammas ska alltså tillgodose en ny medarbetare med verktyg som för 

organisationen i slutändan blir värdefulla när introduktionen avslutats. För en 

sjukhusorganisation handlar det om kunskap som kan användas för att utföra det dagliga 

arbetet, nämligen att vårda patienter. Men på frågan om ”nyanställdas kunskaper 

överensstämmer med avdelningens förväntningar” var det inte alla avdelningschefer 

som tyckte att introduktionen gav nya undersköterskor den kunskap som för 

avdelningen var väsentlig. I tabell 1 nedan redovisas resultatet.  
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5.3.2 Tabell 1. Nyanställdas kunskaper överensstämmer med avdelningens 
förväntningar 

 

Namn Antal % 

Instämmer helt 2 7 

Instämmer delvis 15 58 

Varken eller 3 12 

Tar delvis avstånd 6 23 

Tar helt avstånd 0 0 

Total 26 100 

Svarsfrekvens 

100 % (26/26) 

 

Av de 26 respondenterna bedömde sammanlagt 17 stycken (2 + 15) att undersköterskor 

som genomgått introduktionen hade kunskaper som överensstämde med avdelningens 

förväntningar. 65 % (7 + 58) ställde sig alltså positiva till nya undersköterskors 

kunskaper, men som tabellen redovisar betyder det samtidigt att 35 % svarat tar delvis 

avstånd eller varken eller. Resultatet visar på oenighet som antingen beror på att olika 

avdelningar har olika behov (specialiserade arbetsuppgifter) eller på en delad 

uppfattning om att introduktionen förser respektive inte förser nya undersköterskor med 

kunskap som avdelningarna efterfrågar. 

 

5.3.3 Utmaningar och förbättringar 

För att göra avdelningscheferna mer delaktiga efterfrågades i slutet av enkäten vilka 

utmaningar och förbättringsmöjligheter de såg gällande introduktionen. En respondent 

skrev kriterier som “tid, tydlighet vad vi behöver och struktur för att introducera”. 

Citatet tyder på vaga rutiner, oklara mål och en avsaknad av konkreta riktlinjer. Flertalet 

respondenter bekräftade detta då många uttryckte liknande brister och förslag på 

förbättringsåtgärder. En avdelningschef formulerade sig i riktlinjer med organisationens 

introduktionspaket när hen sa “om man kunde sätta ihop ett gemensamt 

introduktionskoncept för alla nyanställda (samtliga yrkeskategorier) så får vi en enhetlig 

bild av Regionen och avlastar den lokala introduktionen som alltid måste till.” Således 
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var respondenterna entydiga i denna fråga, till skillnad från föregående, dels med vad 

som saknades i den nuvarande introduktionen och dels önskemål och förbättringsförslag 

av den samma. 

 

5.3.4 Kliniskt träningscentrum 

På frågan om KTC
6
 användes vid introduktionen svarade endast tre stycken “instämmer 

delvis” och i kommentarsfältet framkom både frågetecken om vad det är och önskemål 

om att använda det mer. I tabell två nedan redovisas resultatet och majoriteten menade 

att KTC inte används vid introduktionen av nyanställda. Det framkom även positiva 

tendenser till användningen av detta centrum och några kommenterade att centrumet i 

fortsättningen borde användas i större utsträckning. 

 

5.3.5 Tabell 2. Om KTC används vid introduktionen. 

 

 

 

 

Som tabellen redovisar svarade endast 14,3 % respondenter att KTC användes vid 

introduktionen. Resterande 85,7 % ställde sig således tveksamma eller tog helt avstånd 

från påståendet. Av de 26 avdelningschefer som besvarade enkäten valde 21 stycken 

(80,8 %) att svara, vilket tyder på fyra bortfall. 

 

5.3.6 Hygien och sekretess 

På frågan om vikten av hygien svarade samtliga respondenter enhetligt. Likaså svarade 

alla avdelningschefer enhetligt på frågan om vikten av sekretess. Tabellerna nedan 

                                                 
6
 Kliniskt träningscentrum - ett centrum som tenderar spegla sjukhusets avdelningar och som används vid 

både teoretiska men kanske framförallt praktiska övningar och utbildningar. 

Namn Antal % 

Instämmer helt 0 0 

Instämmer delvis 3 14,3 

Varken eller 9 42,9 

Tar delvis avstånd 2 9,5 

Tar helt avstånd 7 33,3 

Total 21 100 

Svarsfrekvens 

80,8% (21/26) 
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redogör övertygelsen alla avdelningschefer hade kring vikten av hygien och sekretess. 

Att patienter inte insjuknar (ytterligare) under sitt sjukhusbesök är såklart något 

organisationen försöker motverka i den mån det är möjligt. Att personalen är noga med 

både sin egen och patienternas hygien är ur organisationens perspektiv därför 

fundamentalt. Inte heller vill organisationen, dels av lagstadgade skäl och dels av 

förtroendet mot medborgare, att känslig information om patienterna når obehöriga.  

 

5.3.7 Tabell 3 och 4.  Vikten av hygien och sekretess 

 

                           3. Hygien                            4. Sekretess 

Namn Antal % Namn Antal % 

Mycket viktigt 26 100 Mycket viktigt 26 100 

Ganska viktigt 0 0 Ganska viktigt 0 0 

Varken eller 0 0 Varken eller 0 0 

Inte så viktigt 0 0 Inte så viktigt 0 0 

Oviktigt 0 0 Oviktigt 0 0 

Total 26 100 Total 26 100 

Svarsfrekvens   Svarsfrekvens 

100 % (26/26)   100 % (26/26) 

 

 

Av tabellerna ovan finns inte mycket att redovisa, utan alla 26 respondenter som 

medverkade besvarade frågan och alla 26 svarade enhetligt.  

Sammanfattningsvis förklarade majoriteten av respondenterna att de ville ha hjälp med 

administrativa uppgifter kopplade till introduktionen. En avdelningschef skrev “alla 

behörigheter, kortbeställningar, bokningar till utbildningar osv”. På liknande sätt 

beskrev en respondent att “allt pappersarbete och den allmänna informationen kring 

organisationen, deras anställning, semester, ledigheter mm” skulle vara klart innan den 

nya medarbetaren kom till avdelningen. Vad som även genomsyrade resultatet av 

enkäten var, om inte alltid uttryckligt en önskan från avdelningschefernas sida att 

introduktionen var bristfällig och behövde förändras. Att enkäten skickats i 

organisationens namn skulle kunna medfört att alla inte svarade sanningsenligt. Det är 
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inget som tydligt framgick, däremot synliggjordes problematik och frågetecken som 

tydlighet, mål och struktur gällande introduktionen utifrån respondenternas svar. 

Enkäten och avdelningschefernas medverkan var således till stor hjälp under 

planeringsprocessen och struktureringen av introduktionspaketet.  

6 Wiki survey 

6.1 Metod 

Efter att den nya introduktionen introducerats och implementerats genomfördes 

ytterligare en undersökning. Syftet var, inte att jämföra, utan att undersöka de faktorer 

organisationen och dess medlemmar upplevde som viktiga vid förändringen av 

introduktionen. En wiki survey konstruerades och i samband med det skickades ett mejl 

till de 14 respondenter som varit inblandade i förändringsarbetet. Även ett 

påminnelsemejl skickades efter en vecka för att försöka få respondenterna att svara 

ytterligare en gång. Att skicka påminnelse till respondenterna menar Bryman, har stor 

effekt på svarsprocenten (2011:231-232). Precis som vid enkätundersökningen gjordes 

ett subjektivt urval (Eliasson 2006:50) och respondenterna informerades om att deras 

medverkan var frivillig, att deras namn inte kommer presenteras och inte heller vem 

som svarat vad (Eliasson 2006:42). Respondenterna ombads även ta kontakt vid 

eventuella frågor om undersökningen. Enligt Eliasson (2006:28-30, 148) eftersträvar 

vanligtvis frågeformulär många respondenter för mätning på bredden, men skillnaden 

på en vanlig enkätundersökning och en wiki survey är stor.   

 

Salganik & Levy (2015) och Eliasson (2006:36-37) talar om stängda och öppna frågor 

och hur det påverkar resultatet av en undersökning. Stängda frågor är vanligare, inte för 

dominansen över öppna, eftersom de praktiskt i analysarbetet är mer lätthanterligt 

(Salganik & Levy 2015:2; Eliasson 2006:30). En enkätundersökning har ofta 

förbestämda svarsalternativ, vilket minskar komplexiteten vid analysen då antalet 

alternativ är begränsat. Analysen av en wiki survey fungerar på liknande sätt, men 

själva undersökningen är mer komplex än ett vanligt frågeformulär. Salganik & Levy 

säger att “in particular, we propose that wiki surveys should follow three general 

principles: they should be greedy, collaborative, and adaptive” (2015:2). 



  
 

17 

 

6.1.1 Girig 

Traditionella enkäter eller frågeformulär vill ha respondenters fulla medverkan, d.v.s. 

svar på alla frågor, varken mer eller mindre. Om en respondent svarar mindre blir det 

problematiskt då uteblivet svar räknas som bortfall (Eliasson 2006:148; Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2010:108), samtidigt som enkäten (om kommentarsfält saknas) 

hindrar respondenten att kommentera vidare. Istället strävar wiki surveys efter att samla 

och inkludera all information, oberoende av hur mycket eller lite information 

respondenter är villiga att tillhandahålla (Salganik & Levy 2015:2-3). Bortfall räknas 

således inte med eftersom utformningen gör att endast information som respondenterna 

bidragit räknas med. Det gör wiki surveys, till skillnad från vanliga enkäter, mer 

flexibla och samarbetsvilliga.        

 

6.1.2 Samarbetsvillig 

Vid utskickat frågeformulär har forskaren skrivit ned de frågor och svarsalternativ som 

erbjuds. Respondenten kan således inte lägga till eller ändra något, vilket är tanken med 

wiki surveys. Möjlighet ges till respondenten att, som i en intervjusituation, addera 

information istället för att kryssa i ett förbestämt alternativ. Om en respondent inte 

tycker alternativen eller idéerna som föreslås av forskaren är bra eller relevanta kan hen 

formulera en egen idé som andra respondenter har möjlighet att rösta på. Kontentan blir 

att idén som föregående respondent presenterat visas för efterkommande respondent och 

detta kallar författarna för att undersökningsmetoden är samarbetsvillig (Salganik & 

Levy 2015:3-4).  

 

6.1.3 Adaptiv 

Författarna beskriver även vanliga enkäter som statiska, eftersom frågorna, deras följd 

och olika svarsalternativ är fast bestämda. “In the context of wiki surveys, adaptivity is 

particularly important given that respondents can provide different amounts of 

information (due to greediness) and that some answer choices are newer than others 

(due to collaborativeness)“ (Salganik & Levy 2015:4). De menar att adaptivitet, likt 

girighet och samverkan bidrar till komplexiteten i analysen, samtidigt som information 

som redan framkommit kan användas mer effektivt. 
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6.1.4 Sammanfattning av föreliggande wiki survey 

I föreliggande studie har en “pairwise wiki survey” (Salganik & Levy 2015:4-5) använts 

för att optimera resultatet. Endast en fråga utgör grunden för undersökningen och frågan 

besvaras genom att respondenten väljer mellan två idéer eller alternativ (A eller B) som 

presenteras parvis. När respondenten gjort sitt val ersätts idéerna mot två andra idéer 

som ställs mot varandra. Antal idéer som från början ska ingå i studien bestäms av 

forskaren. En databas väljer slumpmässigt ut vilka idéer som ställs mot varandra. I 

föreliggande studie utgör 15 idéer grunden för undersökningen, men som nämns ovan 

har respondenterna möjlighet att skriva in egna idéer om de anser forskarens idéer som 

otillräckliga. Denna möjlighet, plus att respondenterna kan svara oändligt med gånger 

och vid olika tillfällen gör att mer information kan samlas från en och samma 

respondent (Salganik & Levy 2015:4-5).  

 

Huvudresultatet av en wiki survey redovisas i tabellform (se tabell 4). Idéerna 

rangordnas i tabellen beroende på hur många gånger de vunnit eller förlorat över andra 

idéer. En idés placering beräknas genom ett poängsystem där en idé kan inneha 0 till 

100 poäng. Databasen analyserar svaren genom att bl.a. väga förluster och vinster 

mellan alla idéer. I figur 1 redovisas hur det ser ut när respondenten svarar på en wiki 

survey.  

 

 
6.1.5 Figur 1. Hur en wiki survey presenteras för respondenterna 
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6.2 Resultat 

Huruvida om alla 14 tillfrågade respondenter svarade på undersökningen framgår inte 

eftersom en wiki survey inte redovisar den typen av information. Däremot framkom att 

19 respondenter medverkar i undersökningen vilket innebär fem fler än de tillfrågade 

svarat. Då ingen begränsning för hur många gånger en respondent kan medverka (så 

länge undersökningen är aktiv) kan någon eller några respondenter svarat flertalet 

gånger. Det är också möjligt att inte alla tillfrågade deltagit i undersökningen eftersom 

en wiki survey pågår fram till dess att skaparen avslutar undersökningen och varken 

nedre eller övre gräns för hur många gånger en respondent kan besvara undersökningen 

existerar. Under de nio dagar undersökningen var aktiv röstade de 19 respondenter som 

deltog sammanlagt 316 gånger. I kapitlet presenteras först de tabeller där antal röster 

sammanlagt redovisas, hur många röster som inkommit per dag samt vilka dagar 

respondenterna röstat. Rösterna baseras på de 15 idéer som presenteras av författaren i 

undersökningen. Avslutningsvis presenteras den tabell som redovisar undersökningens 

idéer och hur respondenterna svarat. 

 

6.2.1 Antal röster dagligen  

I diagram 1 redovisas hur många röster, både per dag och totalt, som respondenterna 

lagt. Totalt resulterade undersökningen i 316 röster, vilket av 19 olika respondenter, får 

ses som många. Den 17 maj var dagen då flest röster förekom, nämligen hela 95 

stycken. Anledningen kan vara att många sjukhusverksamheter, särskilt mottagningar, 

under helger är mindre bemannade. Tidsbrist under helgerna medverkar säkerligen till 

att en undersökning nedprioriteras och de som arbetar helger har vanligtvis ledigt 

följande måndag. Detta kan förklara varför så många röster inkom tisdagen den 17 

maj.   

 

Näst flest röster förekom under den 20 maj, vilket var sista dagen undersökningen var 

aktiv. Antal röster totalt var 88 stycken, detta gör att under två dagar inkom fler än 

hälften utav rösterna. 95 röster den 17 maj och 88 den 20 gör att 183 röster inkom 

tillsammans under dessa dagar. 316 genom 183 blir ca. 1.72 vilket bekräftar att antalet 

röster som inföll under två dagar är fler är de andra sammanlagt. För att ytterligare 

tydliggöra resultatet kan 183 subtraheras från 316 och kvar blir mindre än hälften, 

nämligen 133. 
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6.2.2 Diagram 1. Antalet röster total och per dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rangordning av antal röster per dag ser ut på följande sätt: 15 maj (0 röster), 16 maj 

(2 röster), 14 maj (14 röster), 13 maj (18 röster), 12 maj (19 röster), 19 maj (25 röster), 

18 maj (55 röster), 20 maj (88 röster) och 17 maj (95 röster). Som tabellen visar skedde 

överlägset flest röster, förutom 53 stycken, från och med 17 maj, alltså under andra 

halvan av undersökningen. Således hade endast en dag av andra halvan färre röster än 

hela första, nämligen den 19. 

 

6.2.3 Antal respondenter total och per dag 

Undersökningen var aktiverad i nio dagar och i diagram 2 nedan redovisas hur många 

respondenter som sammanlagt svarat och hur många som svarade per dag. Diagrammet 

visar att 19 stycken medverkat i undersökningen där minst respondenter (0) besvarade 

undersökningen den 15 maj och flest (4) den 17 och 18. Under tre dagar (12, 14 och 16) 

var endast en specifik respondent (kan varit samma respondent men vid olika dagar) 

inne på hemsidan och röstade. Den 13 maj hade två röstare, den 19 och 20 hade tre 

stycken och den 17 och 18 maj hade båda fyra specifika besökare vardera. 
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6.2.4 Diagram 2. Medverkande respondenter 

 

Inte helt förvånande var dagen med flest antal röster, 95 stycken den 17 maj, också den 

dagen då flest, dock endast 4 stycken, röstade. Däremot hade 18 maj lika många 

respondenter men endast 55 röster, alltså 40 färre än dagen innan. Både figur 4 och 5 

har kurvor som inte följer tydliga trender. Det går därför inte förutspå hur diagrammet 

sett ut om undersökningen fortsatt. Orsaken till asymmetrin i antal respondenter och 

antal röster per dag är svår att fastslå. En anledning kan varit att wiki surveys är relativt 

nytt och för många en främmande undersökningsmetod. Men i ett försök att, efter 

helgen 14-15, öka svarstalen skickades ett påminnelsemejl till respondenterna där de 

återigen uppmanades besvara undersökningsfrågan. Av resultatet att döma bidrog 

påminnelsen till att respondenter som svarade efter den 16 röstade betydligt fler gånger 

än tidigare medverkande.  

 

6.2.5 Huvudresultat 

Nedan redovisas tabellen som utgör grunden för resultatet i den wiki survey som 

genomfördes. Eftersom en wiki survey endast fokuserar på en frågeställning var det av 

största vikt att precisera den i förhållande till undersökningens syfte. När 

undersökningen genomfördes hade dock det nya introduktionssättet pågått i ca. fyra 

veckor. Organisationsförändringen var således implementerad och vilka faktorer som 

ansetts väsentliga vid förändringen av introduktionen skulle undersökas. Tanken har 
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hela tiden varit att studera förändring, men en specifik förändring inom en specifik 

organisation och för att undersöka den specifika förändring var frågeställningen tvungen 

att rikta sig mot det som förändrats: introduktionen av undersköterskor.    

 
 

6.2.6 Tabell 5. Resultat wiki survey  
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De påståenden eller idéer som i undersökningen presenterades för respondenterna 

återfinns i raderna till vänster under “ideas”. Överst till höger i tabellen står det “score 

(0-100)”, vilket tenderar att mäta sannolikheten en idé har att vinna över en annan 

slumpmässig påstående. Om en idé skulle inneha 100 poäng hade det inneburit säker 

vinst, oavsett vilken idé den ställts emot. En idé som har exakt 50 poäng har lika stor 

chans att vinna eller förlora och ett påstående som innehar mindre än 50 poäng har 

större sannolikhet att förlora. Utifrån tabellen går det utläsa att endast fem av femton 

idéer innehar över 50 poäng.  

 

Eftersom endast fem av femton idéer enligt sannolikheten skulle vinna mot ett 

slumpmässigt skulle det vara möjligt att endast analysera de fem. En sådan analys hade 

dock bortsett från två tredjedelar av resultatet och ignorerat flertalet respondenters 

röster. För att underlätta och tydliggöra den information som tabellen visar har de 15 

variablerna delats in i tre kategorier, där varje kategori tilldelats fem variabler. 

Kategorierna bestämdes utifrån kriterier som ansågs passade i relation till den använda 

teorin, tidigare forskning och den empiri föreliggande studie presenterat. På samma sätt 

har idéerna i tabell 5 delats in i de tre kategorierna som benämns sociala nätverk, 

kontext och kultur.  

 

6.2.6.1 Sociala nätverk 

 

Variabler som placerats under nätverkskategorin är (3) den nyanställda knyter kontakter 

med både ny och gammal personal, (4) att den nyanställda blir en del av och ingår i 

sociala nätverk, (5) den nya introduktionen underlättar/möjliggör kommunikation 

mellan olika yrkeskategorier inom organisationen, (12) den nyanställda tar del av 

sociala grupper innanför och utanför organisationen och (13) introduktionen skapar 

aktiviteter som förändrar och påverkar organisationen positivt.  

 

I ordningsföljd visar resultatet att påståenden kopplade till sociala nätverk hamnar på 

tredje, fjärde, femte, tolfte och trettonde plats. Ett medelvärde uträknat på resultatet 

skulle se ut enligt följande: (3 + 4 + 5 + 12 + 13) / 5= 7,4. Summan visar idéernas 

medelvärde och alltså vart kategorin sociala nätverk, i tabellen, skulle placerats.  
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6.2.6.2 Kontext 

 

Variabler som placerats under kontextkategorin är (1) introduktionens praktiska 

moment genomförs med personer med samma yrkeskategori, (2) den nyanställda 

introduceras i miljöer som speglar verkligheten, (8) den nyanställda inkluderas i 

introduktionsarbetet, (10) den nyanställda kan lättare tillämpa yrkesspecifik kunskap på 

avdelningen och (11) den nya introduktionen möjliggör för alla medarbetare att arbeta 

med yrkesrelaterade uppgifter. 

 

Medelvärdet för idéer som behandlar kontext uträknas (1 + 2 + 8 + 10 + 11) / 5= 6,4. 

Att kontextuella faktorer, t.ex. utbildas i miljöer som speglar verkligheten, ansågs 

viktiga vid introduktionen av nyanställda utifrån organisationens perspektiv var inte 

speciellt förvånande. Om en medarbetare introduceras i kontexter som inte återspeglar 

den verkliga arbetsmiljön eller utför arbetsuppgifter som inte relateras till yrket går 

syftet med introduktionen förlorad. För att nya medarbetare, oavsett organisation, ska 

kunna tillämpa praktiska kunskaper som introduktionen ämnar lära ut krävs således 

miljöer som speglar verkligheten.  

 

6.2.6.3 Kultur 

 

Idéer som tillhör kulturkategorin är (6) den nyanställdas arbetssätt överensstämmer med 

sjukhusets, (7) den nyanställda tar del av sociala regler, normer och attityder, (9) den 

nyanställda tar del av organisationskulturen och blir en del av den, (14) introduktionen 

skapar medarbetare som anammar sociala normer och attityder och (15) kunskap om 

organisationen anammas lättare vid nyanställning.  

 

Enligt respondenternas röster som redovisas hamnade inget av påståendena som 

kategoriserats under kultur, över topp fem, alltså hade 50 poäng eller mer. Det något 

oväntade resultatet gällande vikten av kulturella faktorer vid introduktionen medförde 

stora diskrepanser jämfört med de två andra kategorierna. Resultatet förtydligas när 

medelvärdet av variabler förknippade med kultur summeras: (6 + 7 + 9 + 14 + 15) / 5= 

10,2.     

 

Resultatet av kategorierna blir således i ordningsföljd kontext (6,4), nätverk (7,4) och 

kultur (10,2). För att ytterligare tydliggöra diskrepansen kan uträkningen genomföras 

med andra siffror. Till höger i tabellen redogörs som tidigare nämnts sannolikheten 
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respektive alternativ har att vinna över ett slumpmässigt. Om analysen görs med hjälp 

av de siffrorna blir resultatet och ordningsföljden densamma, skillnaden ligger endast i 

vilka siffror som används. Kategoriernas medelvärde, uträknat på respektive kategoris 

poäng, summeras enligt följande: 

 

 Kontext - (84 + 78 + 46 + 43 + 37) / 5 = 57,6 

 Nätverk - (74 + 69 + 53 + 35 + 29) / 5 = 52 

 Kultur - (49 + 47 + 44 + 22 + 21) / 5 = 36,6 

 

Således är kontextens sannolikhet att vinna över en slumpmässig variabel 57,6. Som 

redovisats förutspås alla idéer som innehar över 50 poäng att vinna, eftersom 0 är 

minsta och 100 är högsta poängen. Detta gör att även sociala nätverk (52) har större 

sannolikhet att vinna än förlora. Kulturkategorin hamnar dock under 50 (36,6), vilket 

betyder att den förutspås förlora fler gånger än den vinner. Sammantaget speglar 

resultatet av kategoriernas medelvärde tabellens uppdelade variabler om indelningen av 

variablerna sker enligt studiens.    

 

6.3 Förlorad empiri och minskat resultat 

Varför ingen av respondenterna presenterade egna idéer och bidrog med ytterligare 

empiri vet jag inte. I mejlet som skickades till respondenterna framgick tydligt att egna 

idéer var möjligt och välkomnades. Dessutom står det, i ett kommentarsfält under själva 

deltagandet, uttryckligen att respondenterna kan addera sin idé. Antingen förstod 

respondenterna inte eller ville inte återge sina idéer. Alternativt tyckte de att mina 

förslag var bra nog. Resultatet blir till sin storlek mindre eftersom en av grundstenarna 

(samarbetsvillig) som en wiki survey bygger på saknas. 

 
7 Diskussion 

Vid den organisationsförändring som gjorde introduktionen av undersköterskor enhetlig 

framkom att respondenterna ansåg sociala nätverk och kontext som viktiga faktorer. 

Något förvånande tyckte inte respondenterna att anamma organisationskulturen var av 

särskilt stor vikt. I föreliggande studie om förändring av undersköterskors introduktion 

inom svensk hälso- och sjukvård har forskningsfrågan ”Vilka faktorer bedömer etablera 

och nya medlemmar inom en specifik sjukhusorganisation som viktiga vid en förändring 
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av undersköterskors introduktionsprocess?” tenderat besvaras. Tidigare forskning drar 

åt olika håll när den förklarar både organisationsförändringar och 

introduktionsprocesser. Durkheim förklarar att medlemmarnas inneboende beroende 

skapar integration i form av sociala kontakter inom organisationen (1997:338). I 

föreliggande studie som undersökt faktorer vid en specifik förändring fungerar 

nätverken dels som sammanfogade länk och dels som dragningskraft in i organisationen 

genom den förändrade socialiseringsprocessen. Sociala nätverk, kultur och kontext är 

nyckelord som använts av forskare för att förklara fenomenen. Av forskning som 

studerat organisationsförändringar inom hälso- och sjukvården framkom vikten av 

professionellas medverkan för att påskynda processen. Att engagera professionella i 

förändringsarbetet var syftet med den enkätundersökning som skickades ut till 

avdelningschefer. Dock har denna studie inte undersökt vilken påverkan chefernas 

inblandning haft på det slutgiltiga resultatet. Men trots det är det möjligt att konstatera 

att sociala nätverk spelat en betydande roll i den organisationsförändring som studien 

ämnat undersöka. Eftersom respondenterna röstat på idéer som associeras med sociala 

nätverk och därmed tilldelat kategorin sociala nätverk 52 poäng bedöms nätverken som 

en betydande faktor vid den organisationsförändring som genomfördes.    

 

Antonacopoulou, E. P., & Wolfgang H. Güttel menar att  “Organizational socialization 

extends the action of introducing a new employee to the organization with the process 

of imparting the norms on how to behave in a way that is acceptable to the social group 

one becomes part of” (2010:24). Förändringen av introduktionen tenderade som sagt att 

förändra socialisationsprocessen och genom att, istället som innan, enhetligt socialisera 

nya medlemmar i organisationen skapades sociala nätverk både mellan nya och gamla 

medlemmar men också nätverk nya medlemmar emellan. Nätverken, ansåg 

respondenterna då som en väsentlig faktor. Durkheim menar att social integration pågår 

överallt i samhället. Men säger han, inom uppsplittrade organisationer specifikt, med 

många avdelningar, sker den sociala integrationen på basis av ett beroende eller 

förväntan på att andra ska utföra sina arbetsuppgifter som jag utför mina (Durkheim 

1997:338). Sociala nätverk som i studien benämns som en viktig faktor vid 

introduktionen bygger på att det finns någon form av social integration. Att 

introduktionen dessutom genomförs i miljö som speglar verkligheten och av personal 

med samma profession har stor inverkan menar respondenterna. Den sociala 
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integrationen möjliggör, genom kontexten, social kontakt med både etablerade och 

nyanställda som samtidigt genomgår introduktionsprocessen.  

 

Således hänger kontexten och nätverken ihop då organisationsförändringen ändrat 

kontexten, i vilken introduktionen genomförs, som i sin tur möjliggör nya situationer 

där nya typer av social integration sker (Durkheim 1997:338). Kontexten var dessutom 

den faktor respondenterna bedömde som den viktigaste av de tre nämnda. Att få adekvat 

information och kunskap (av etablerade medlemmar) i miljöer som speglar verkligheten 

skapar ett ömsesidigt beroende redan vid första mötet och sociala nätverk mellan nya 

och etablerade medlemmar bildas. Kontextens vikt vid introduktionsprocessen kan 

också förstås genom människors strävan efter att tillhöra något större. När 

organisationsförändringen genomfördes skapades nya beroenden mellan individerna och 

nya kollektiva resurser formades i den nya kontextuella miljön som förändringen 

medförde (Durkheim 1997:332).     

 

Utifrån Durkheim begrepp om social integration kan sociala nätverk ses som en länk 

mellan organisationer och medlemmar. Nätverken kan efterliknas vid ett allseende öga 

som kontrollerar individerna inom organisationen och håller den levande. Genom 

introduktionen socialiseras och välkomnas nya individer in i organisationens nätverk 

som bidrar till att även de nya medlemmarna påverkas av kontrollen och på så sätt 

behålls organisationens status quo. Ahrne & Papakostas (2002) skulle benämna det som 

en form av tröghet, att organisationen har förändrats i viss form men själva stommen i 

organisationen, nämligen medlemmarna och deras relation ser likartad ut. 

 

I inledningen av studien sa mina förväntningar att organisationskulturen skulle 

benämnas som en viktig faktor vid förändringen av introduktionen. Dels för att 

organisationskulturer tenderar att vara starkt förankrade inom organisationer och dels 

för att de vid förändringar både kan hjälpa och stjälpa organisationen vid. 

Föreställningar är något alla forskare har om sitt studieobjekt (Becker 2008:25) och i 

föreliggande studie blev föreställningen om att organisationskulturen skulle ses som en 

viktig faktor motbevisad. Tvärtom ansåg inte de tillfrågade respondenterna att 

organisationskulturen med gemensamma sociala regler, normer och arbetssätt speciellt 

viktigt. Bridwell-Mitchell (2016:177-179) visar på vikten av att organisationer inte är 

kulturellt begränsad (etniskt t.ex.), att lärande inte endast kommer från likasinnade 
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(oavsett om det gäller härkomst, kön eller ålder). Vid förändringen av introduktionen 

skapades ett kollegialt lärande där individer tillsammans med andra icke kända individer 

introduceras. Enligt Bridwell-Mitchell skulle det gynna själva lärandet. Men Ahrne & 

Papakostas säger att en organisationskultur som genom kollegiala resurser tagit lång tid 

att ackumulera är svår att överge (2002:75-83). Att respondenterna inte bedömde 

kulturen som en viktig faktor kan ha med organisationens inbyggda tröghet att göra. 

Kulturen har inte, som integrationsprocessen eller kontexten, förändrats utan istället 

bevarats och därför inte bedömts som en viktig faktor. De sociala regler, normer och 

attityder är samma som innan förändringen, lika djupt rotade inom organisationen. En 

annan anledning kan vara att medlemmarna inom organisationen är vana vid 

förändringar och att förändra strukturer eller processer är ett vanligt förekommande 

fenomen. Organisationsförändringar är således en del av kulturen.      

 

8 Slutsatser 

Utifrån tidigare forskning, insamlad empiri och tillämpad teori och metod har några 

slutsatser dragits. Vid en organisationsförändring som gjort introduktionen för 

nyanställda undersköterskor enhetlig var sociala nätverk och kontextuella miljöer som 

speglar verkligheten väsentliga faktorer. Att nya medarbetare tar del och blir en del av 

organisationskulturen verkade paradoxalt nog inte vara av avgörande karaktär. 

Förändringen gjorde bl.a. att introduktionen genomfördes inom sjukhusmiljön, alltså 

inom den kontext den nya medarbetaren skulle anställas. Kontexten, inom vilken 

introduktionen genomförs, ansågs av respondenterna som den viktigaste faktorn. 

Dessutom bidrar kontexten till att nya medlemmar integrerar både med varandra och 

med redan etablerade medlemmar. Syftet med introduktionen är att introducera nya 

medlemmar i organisationen. Det skapar ett ömsesidigt beroende mellan individerna 

som i den kontextuella miljön där introduktionen genomförs tvingas integrera med 

varandra. 

 

Detta leder till studiens andra slutsats om sociala nätverk. Genom social integration 

bildas nya sociala nätverk mellan individer genom ett ömsesidigt beroende som uppstått 

när två parter, organisationen och den nya medarbetaren integrerar med varandra. 

Samtidigt stärks nätverken mellan redan etablerade medlemmar som nya eftersom ett 

inneboende beroende finns även där. Nätverken och den kontextuella miljön fungerar 
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således som inkörsportar för de nya medlemmarna och möjliggör kontakt med olika 

medlemmar inom organisationen. 

 

En kollegial organisationskultur tar lång tid att ackumulera och kulturer är något som 

helst inte rubbas i alltför stor utsträckning. Att således nämna organisationskultur i 

samband med förändring kan i vissa fall få organisationens medlemmar att sätta sig på 

tvären. I föreliggande studie bedömde inte respondenterna kultur som en viktig faktor. 

Detta kan ha att göra med att kulturen i grund och botten inte förändrades 

anmärkningsvärt, d.v.s. organisationens och medlemmarnas gemensamma normer, 

regler och attityder förblev oförändrade.  

 

Slutligen vill jag nämna att en viss form av generalisering kan vara möjlig eftersom 

studien ägde rum inom en verksamhet som har liknande struktur som andra 

sjukhusorganisationer, åtminstone i Sverige. Hur långt en eventuell generalisering kan 

sträcka sig går jag inte närmare in på.     

 

8.1 Förslag på framtida forskning 

Eftersom den tidigare forskningen varit oeniga gällande vilka faktorer som är väsentliga 

vid både organisationsförändringar och introduktioner av nyanställda. Det hade därför 

varit intressant att vidare undersöka om alla tre faktorer, social, kulturell och kontext, 

visat samma resultat inom liknande organisationer. Jag tänker då främst på offentliga 

verksamheter och specifikt på sjukhusorganisationer. Inte heller undersöktes faktorerna 

i studien på ett djupare plan, något framtida forskning borde lägga vikt vid, för att på så 

sätt förklara sociala nätverk inom respektive kontextuell miljö där en specifik kultur kan 

råda.  
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga A 
10.1.1 Enkätundersökning till avdelningschefer  

 

 

1. Vilken avdelning tillhör du? 
 

 

 

 

 

2. Nyanställdas kunskaper överensstämmer med avdelningens 

förväntningar/krav. 
 

   

Instämmer helt   

Instämmer delvis   

Varken eller   

Tar delvis avstånd   

Tar helt avstånd   
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3. Hur lång introduktion får nyanställda undersköterskor på din avdelning? 
 

 

Mindre än två veckor 

Två-fyra veckor 

Fyra-sex veckor 

Mer än sex veckor 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

4. Hur många timmar lägger du på planering inför introduktionen på varje 

nyanställd? 
 

 

5. Har din avdelning en plan/checklista för den nyanställdas introduktion? 
 

 

 

Ja 

Nej 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

6. KTC används som hjälpmedel vid introduktion 
 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd 

  

  

 

 

 

 

7. Vilka administrativa uppgifter kopplad till introduktionen, som du gör idag, 

skulle du önska redan var utförda? 
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8. Vad önskar du nyanställda hade för övergripande kunskaper med sig när de 

kommer till dig? 

 

 

 

8.1 Information om Region Kronobergs organisation 
 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

  

  

 

 

 

 

  8.2 PA-portalen 

 

 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

  

  

 

 

 

      

  8.3 Cosmic 
 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

  

  

 

 

 

 

     8.4 Sekretess 
 

 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 
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     8.5 Hygien 
 

 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

  

  

 

 

 

 

     8.6 Synergi 
 

 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

  

  

 

 

 

 

     8.7 Friskvård & hälsa 
 

 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

   

 

 

 

 

  

 

  

9. Vad önskar du nyanställda hade för lagstadgade kunskaper med sig när de 

kommer till avdelningen? 

 

      

 

     9.1 Brand 

 

 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 
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    9.2 HLR 
 

 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

  

  

 

 

 

 

     9.3 Ergonomi 
 

 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

10. Vad önskar du nyanställda hade för verksamhet- och yrkesspecifika 

kunskaper med sig när de kommer till avdelningen? 

 

     10.1 EKG 
 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

Ej aktuellt 

   

 

 

 

 

     10.2 KAD 
 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

Ej aktuellt 

  

  

 

 

 



  
 

36 

 

    10.3 Blatterscan 
 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

Ej aktuellt 
 

 

 

 

 

     10.4  Sårvård 
 

 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

Ej aktuellt 

  

  

 

 

 

 

     10.5  Syrgas 
 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

Ej aktuellt 

  

  

 

 

 

 

     10.6  Sug 
 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

Ej aktuellt 
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     10.7 Stomivård 
 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

Ej aktuellt 

  

  

 

 

 

 

     10.8  Pre- och postoperativ vård 
 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

Ej aktuellt 

  

  

 

 

 

 

10.9  Provtagning 
 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

Ej aktuellt 

  

  

 

 

 

 

     10.10 Akutlarm 
 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

Ej aktuellt 
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     10.11 NEWS 
 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

Ej aktuellt 

  

  

 

 

 

 

     10.12 Allmän omvårdnad 
 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken eller 

Inte så viktigt 

Oviktigt 

Ej aktuellt 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

11.  Vilka utmaningar/förbättringsmöjligheter ser du vid introduktion av 

nyanställda? 

 

 

 

 

 

12. Har du önskemål eller tycker vi glömt något, vänligen skriv nedan. 
 

 


