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Antal sidor: 33 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för nytillträdda chefers upplevelse av 

introduktionsprocessen och vilka aspekter som är av relevans ur chefers perspektiv. 

Studien utfördes på en fabrik med omkring 1500 anställda. Studien är av kvalitativ art med 

empiri hämtad genom semistrukturerade intervjuer med tio nytillträdda produktionsledare. 

Analysen av data genomfördes med inspiration utifrån en fenomenologisk 

forskningsansats. I resultatet urskiljs produktionsledarnas olika erfarenheter av 

introduktionsprocessen. Introduktionen har inte varit standardiserad och haft frånvarande 

tidsramar, vilket har resulterat i att processen har upplevts ostrukturerad och otydlig. Flera 

av de nytillträdda cheferna upplevde bland annat att organisationen inte skapat goda 

förutsättningar för dem att lyckas i sin roll som produktionsledare. Vidare aspekter som 

belystes viktiga under introduktionsprocessen innefattade bland annat fadderskapet och 

stödet från kollegorna. Avslutningsvis är vår slutsats att genom en god struktur och tydlig 

information hade organisationen kunnat utveckla en mer givande introduktion för deras 

produktionsledare.  
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Abstract 

Pernilla Nilsson, Jessica Georgsson 

Here´s the shirt, go for it 

A qualitative study about newly employed production leaders work introduction experience  

Pages: 33 

This study aims to create a deeper understanding of how newly employed managers 

experiences of the orientation program and furthermore what aspects that was of relevance 

from a manager point of view. The study was conducted at a factory with approximately 

1500 employees. A qualitative research design was used in the study with empirical data 

retrieved from semi-structured interviews with ten newly employed production leaders. The 

analysis of data has been conducted with inspiration by a phenomenological research 

approach. The results portray the production leaders different experiences of their work 

orientation. The result shows that the work orientations have not been standardized and 

furthermore lacked time frames, with the result that the process has been experienced 

unstructured and vague. Several of the newly employed mangers, for instance, experienced 

that the organization did not create useful conditions for them to succeed in their role as 

production leaders.  Further aspects that were highlighted as important during the work 

orientation included a mentor and the support from colleagues. In conclusion, we believe 

that through a distinct structure and clear information from the organization, they would 

been able to develop a more productive work orientation for their production leaders. 
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1. Inledning 

Efter behovsanalys, kravspecifikation, otaliga intervjuer, tester och referenstagningar är 

processen i hamn och chefspositionen är tillsatt. Det läggs ett stort fokus på att anställa rätt 

person till en organisation (Snell, 2006). Dock brister det ofta i huruvida introduktioner 

planeras, utformas och uppföljs (Granberg, 2003). Chefer har en nyckelfunktion i 

organisationen och ska inneha ett inflytande på medarbetaren och tillsammans sträva mot 

de organisatoriska mål som finns. Granberg (2003) menar att introduktionen och 

mottagandet i den nya befattningen är avgörande för om personen känner tillhörighet, 

trivsel och för att snabbt komma in i rollen. För att en person med ledande roll snabbt ska 

komma in i sin nya roll, både för medarbetare och organisationens skull, krävs en 

välfungerande introduktionsprocess.  

Organisationer som inte genomför en gedigen introduktionsprocess riskerar inte bara 

att förlora produktivitet utan riskerar även den nyanställdes intresse för tjänsten och 

organisationen. Det är en stor andel som inte får möjlighet att använda sin fulla 

arbetspotential, vilket kan leda till att personen väljer att sluta (Snell, 2006). Det kan 

medföra att organisationen riskerar att minska sin produktivitet och vinst, vilket innebär 

att en organisations framgångar starkt påverkas av hur väl organisationen lyckas få in de 

nyanställda och bli produktiva (Davis & Kleiner, 2001). Geromel (refererad i Davis & 

Kleiner, 2001) menar att en rekrytering är kostsamt för organisationer och det kostar 

mellan 250 000–350 000 kronor att rekrytera och träna en professionell anställd, vilket 

innebär att det är viktigt att snabbt få personen arbetande och produktiv i organisationen. 

Det faktum att chefer har en sådan stor påverkan i organisationen och att 

introduktionen inte alltid fungerar gör att vi finner det essentiellt att undersöka hur 

produktionsledare upplever sin introduktionsprocess. Vår studie handlar således om 

introduktionen för produktionsledare i en industri. Genom intervjuer med 

produktionsledare i organisationen vill vi skapa en djupare förståelse för nytillträdda 

chefers upplevelser av introduktionsprocessen och vilka aspekter som är av relevans ur 

chefers perspektiv.  
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2. Bakgrund 

I bakgrundskapitlet kommer vi behandla fyra begrepp som anses centrala i introduktionen. 

Inledningsvis presenteras introduktionsbegreppet, sedan behandlas socialisation och 

avslutningsvis kommunikation och information. Därefter förtydligas lagar och 

förordningar gällande introduktionen. Avslutningsvis i bakgrunden presenteras den 

studerade organisationen och begreppet produktionsledare definieras vilket kommer 

användas genomgående i studien. 

 

2.1 Introduktion 

En introduktion är ett sätt för en organisation att introducera de nyanställda till 

arbetsplatsen (Acevedo & Yancey, 2011). Syftet är att underlätta en övergång och skapa 

så bra förutsättningar som möjligt för medarbetaren i sitt nya arbete (Lindelöw, 2008). 

Processen definieras som innehållet av alla de kompetenshöjande aktiviteter som sker 

under en första period för en nyanställd. Det gäller oavsett om det är formell, informell, 

planerad eller oplanerad läraktivitet (Holton, 1996). Introduktionen är den typ av 

utbildning som är mest inflytelserik för en medarbetares utveckling, trots det är det få 

organisationer som tar tillvara på dess värde (Acevedo & Yancey, 2011). Den ger de 

nyanställda en möjlighet att snabbt integreras in i organisationen, vilket i sin tur minskar 

uppstartskostnader och bidrar till att medarbetaren känner sig välkommen (Lawson, 2015; 

Snell, 2006; Lindelöw, 2008; Armstrong, 2009).  

Tidigare forskning visar att introduktionsprocessen är viktig för en organisation. Den 

gör inte bara att en medarbetare snabbt kommer in i arbetet, utan det kan också förhindra 

medarbetare från att säga upp sig (Holton, 1996; Hacker, 2004; Armstrong, 2009). Vidare 

kan introduktionen reducera oro som kan uppkomma i nya miljöer (Lawson, 2015). En ny 

medarbetare bestämmer sig redan under den första tiden huruvida den ska stanna i 

organisationen eller inte (Armstrong, 2009). Genom en bra genomförd 

introduktionsprocess minskar risken med 25 procent att medarbetaren slutar (Hacker, 

2004). Ett återkommande resultat från tidigare forskning är att en väl genomförd 

introduktionsprocess socialiserar nyanställda in i organisationen, samt genererar ökad 

kunskap, kompetens (Acevedo & Yancey, 2011), förståelse för organisationens 



3 

 

målsättningar och värderingar samt skapar en känsla av delaktighet (Klein & Weaver, 

2000).  

 

2.1.1 Struktur under introduktionsprocessen 

För att en introduktion ska vara lyckad bör den vara strukturerad, planerad och innehålla 

flera olika moment (Granberg, 2003). Hacker (2004) delar upp introduktionsprocessen i 

tre olika steg, där första steget är när en person accepterat ett jobberbjudande, men inte 

börjat på den nya arbetsplatsen. Det första steget handlar således främst om information 

och praktiska detaljer inför anställningen. Steg två är när en person precis börjat i 

organisationen och en vecka framåt. I den fasen är det viktigaste att försöka få personen 

bekväm och komma in i nya teamet. Steg tre innefattar hela första året förutom den första 

veckan, där det handlar om att sätta mål och att båda parter förklarar förväntningar och vad 

som krävs för att uppnå det. Även en fadder bör finnas tillhands så att personen kan få 

stöttning och svar på vissa frågor. Dessa tre steg i introduktionsprocessen handlar således 

om att ge support, en intern överblick och få den nyanställde att känna sig välkommen i 

organisationen.  

Flera andra forskare använder sig av en liknande struktur som Hacker, bland annat 

Granberg (2003), som delar upp processen i mindre delar. Dessa är: i samband med 

anställningen, två till tre dagar före första arbetsdagen, första arbetsdagen, senare under 

första arbetsveckan, senare under första arbetsmånaden, andra till femte arbetsmånanden 

och sjätte arbetsmånaden. Genom att en organisation har en tydlig struktur med tydligt 

uppsatta tidsramar gör det introduktionen lättare och framförallt bättre för den nyanställde. 

En organisation kan själv ta fram en struktur som passar in i organisationen men essentiellt 

är att informationen kommuniceras ut till den nyanställde på ett tydligt sätt (Lindelöw, 

2008).  

Det är viktigt för en organisation att inse att introduktionsprocessen är långvarig och 

fortskrider även efter de första veckorna (Lindelöw, 2008). Det är ett kontinuerligt arbete 

under hela det första året (Granberg, 2003; Hacker, 2004; Holton, 1996). Dock är det ett 

mer intensifierat arbete den första tiden som allt efter som tunnas ut och övergår i en 

uppföljningsfas. Det är tyvärr få organisationer som genomför någon form av 

uppföljningsfas eller uppföljningssamtal (Granberg, 2003). Lawson (2015) menar dock att 

det är av största vikt att under hela processen undersöka hur det går för den nyanställde. 
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Det visar tydligt att organisationen välkomnar och bryr sig om personen. Det ger också 

organisationen viktigt feedback huruvida personen är integrerad i kulturen och uppgifterna. 

Efter uppföljningen övergår introduktionen i allmän kompetensutveckling (Granberg, 

2003). Det går att fortsätta denna kompetensutveckling på olika sätt, bland annat går det 

att ha ett diskussionsforum eller information via intranätet som kan vara bra för en 

nyanställd att ha kännedom om (Lawson, 2015).  

 

2.2 Socialisation i kombination med utbildning 

För alla som börjar en ny tjänst är det en stor utmaning att börja i en ny roll, oavsett 

erfarenhet. Den första tiden handlar till stor del om att få kunskap om organisationen, vilket 

är en del av socialisationen (Bauer, Morrison & Callister, 1998). Lawson (2015) definierar 

socialisation som den process där nyanställda erhåller kunskap, kompetens, attityd och 

beteende som ger möjlighet till genomslag i organisationen. Bauer, Bodner, Erdogan och 

Truxillo (2007) förklarar processen som tiden där en nyanställd går från att vara en 

utomstående person till att bli någon som tillhör organisationen. 

Socialisationen är en av de delar i en introduktion som genom forskningen anses 

viktigast. Det är essentiellt för att en person ska trivas på en arbetsplats, och för att kunna 

anpassa sig. Granberg (2003) menar att en introduktion är en process som minst lika 

mycket handlar om anpassning av socialpsykologisk karaktär som inhämtande av 

kunskaper och färdigheter. Även Lawson (2015) är inne på samma spår. Hon menar att 

socialisation reducerar oro som är associerad med okända miljöer med nya människor, 

förväntningar och situationer. Processen kan få de anställda motiverade över att få vara en 

del av organisationen och göra ett så bra jobb som möjligt. Vidare menar Holton (1996) 

att brist på socialisation kan vara en faktor till varför en anställd väljer att lämna 

organisationen i ett tidigt skede. Det har en stark korrelation med jobbtillfredsställelse samt 

lojaliteten till en organisation som i sig är kopplade till viljan att stanna eller avsluta 

anställningen.  

Lawson (2015) menar att ett kostnadseffektivt och kraftfullt sätt att hjälpa den 

nyanställde in i organisationen är genom en fadder. Faddern bör arbeta på samma 

avdelning och jobbat i organisationen i minst ett år. Det är ett enkelt sätt för att bland annat 

introducera personen för nya kollegor samt ge en förståelse för värderingar och kultur. 
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Faddern bör finnas tillhands under de sex första månaderna och svara på olika typer av 

frågor som kan vara svåra att ställa till HR eller chefen. 

Det finns två olika typer av vägar att gå i forskningen inom introduktion, det är 

socialisation samt utbildning. Socialisation handlar främst om de processer en nyanställd 

går igenom för att lära sig organisationens värderingar, normer och kulturen för att anpassa 

sig till den nya tjänsten. Utbildning fokuserar istället på processer och åtgärder som behövs 

för att bygga kompetens och lösningsförmåga (Holton, 1996). Vidare menar Holton att 

dessa typer av forskning har under en längre period försökt att ignorera varandra, dock har 

det framkommit att de är beroende av varandra i en introduktionsprocess. Att kombinera 

dessa två kan vara ett kraftfullt verktyg, men var för sig har de en begränsad påverkan. Så 

genom att kombinera utbildning och socialisation i en introduktionsprocess kan det 

medföra att en individ får högre tillfredsställelse och prestation vilket ger en lägre risk för 

personen att lämna organisationen (Holton, 1996).  

En del som är lätt att glömma av är att det inte enbart är organisationens ansvar att 

introduktionen blir så bra som möjligt, även den nyanställde har en stor del i processen. 

Personen ska vara med på de delar som organisationen eller chefen anser viktiga, slutföra 

uppgifter på angiven tid och själv ta initiativ till att söka information för att få en god bild 

av vad arbetet innebär (Lawson, 2015).  

 

2.3 Kommunikation och information under 

introduktionsprocessen 

Lawson (2015) menar att en av grundförutsättningarna för en lyckad första tid är god 

kommunikation. Några av de delar som är essentiella i introduktionen är, enligt Granberg 

(2003) att personen i fråga ska känna sig välkommen, få testa sina nya arbetsuppgifter, 

tydligt få klart för sig vilka förväntningar och krav som finns och att känna sig nyttig för 

organisationen. Genom en tydlig kommunikation och bra information kan organisationen 

underlätta i flera av dessa aspekter.  

Granberg framför även att informationen under introduktionsprocessen och främst 

under den första tiden är viktig, den bör alltid vara uppdaterad och lätt att hitta för en 

nyanställd. Det för att få svar på olika funderingar som kan uppkomma under den första 

tiden. Hacker (2004) menar att genom just en tydlig information och kommunikation kan 

det medföra färre missförstånd vilket i sin tur genererar fler nöjda medarbetare. 
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Många organisationers utgångspunkt i en introduktion är att under så kort tid som 

möjligt informera om så mycket som möjligt. Strukturen kan vara sådan att en ny specialist 

kommer in varannan timma och berättar kort om sitt områden. Det medför att det blir en 

korvstoppning av information, vilket gör det lätt för den nyanställde att glömma av viktiga 

saker och lämnas istället förvirrad (Granberg, 2003). Denna typ av introduktion brukar 

innehålla generell information som är gemensam för många typer av tjänster i en 

organisation, dock räcker inte enbart det utan introduktionen och dess information måste 

också anpassas individuellt till varje tjänst (Lindelöw, 2008; Davis & Kleiner, 2001). Dock 

menar Granberg (2003) att denna typ av generella introduktion kan vara bra för det ger 

möjlighet till frågor och diskussion vilket kan gynna informationsinsamlingen för den 

nyanställde. Den bör dock inte vara för omfattade eller under för lång tid. Granberg menar 

att max tre halvdagar är lämpligt för en sådan typ av introduktion. 

 

2.4 Lagar och förordningar gällande 

introduktionsprocessen  

Arbetsgivaren är skyldig att följa gällande lagstiftning och förordningar. Enligt 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 3 § beskrivs arbetsgivarens skyldigheter i samband 

med introduktion, vilken lyder:  

Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka 

arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. 

Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs […]. 

Den utgör ingen specifik vägledning för hur en introduktion bör utformas utan riktlinjer. 

Arbetsmiljöverket har en föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (2003:4) som mer 

ingående förklarar hur en introduktion bör utformas i stora drag, där kommentarerna till 7 

§ har den tydligaste kopplingen: 

Arbetsgivaren bör så tidigt som möjligt introducera arbetstagaren i arbetet […] Introduktionen bör 

ge en uppfattning om arbetstagarens egna arbetsuppgifter och sambandet med andras, inblick i hur 

verksamheten i stort fungerar och om vilka risker som finns i verksamheten […]  

Vidare finns ett flertal ytterligare paragrafer och kommentarer som kan kopplas till 

introduktionen och vad den ska innehålla och medföra. Introduktionsprocessen har således 

krav både från lagar och förskrifter som arbetsgivaren ska följa vilket gör att 
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introduktionen inte är frivillig. För att introduktionen ska innehålla alla de aspekter som 

lagen erfordrar krävs det en väl planerad introduktionsprocess. 

2.5 Den studerade organisationen 

Organisationen studien utfördes på, en fordonsindustri i Sverige, har närmare 6000 

medarbetare i hela Sverige och fabriker runt om i hela världen. Fabriken denna studie 

utfördes i har närmare 1500 medarbetare. I ett tidigt skede i studien genomfördes en 

informationsinsamling i form av dokument och samtal med HR i organisationen för att få 

en så bred bild som möjligt av deras introduktion. Där framfördes en vision av HR gällande 

introduktionens struktur som därefter låg till grund framförallt i intervjuguiden men också 

för att få en förståelse för informanternas svar. 

Under hösten 2016 rekryterades ny personal på grund av ett ökat produktionsbehov 

och uppstart av ett nytt kvällsskift. Där bland anställdes ungefär 20 stycken 

produktionsledare, varav studien kommer fokusera på tio av dessa. De nya 

produktionsledarna rekryterades både genom intern och extern rekrytering, vilket 

medförde att det krävdes olika typer av information för att alla skulle få den grundkunskap 

som krävdes för tjänsten. 

Under uppstarten upptäckte organisationen brister i introduktionen. Det finns en 

introduktion i dagsläget för produktionsledare, men som snarare är övergripande för hela 

koncernen än specifik för tjänsten. Under den första dagen strävar organisationen efter att 

allt till den nya produktionsledaren ska vara förberett, så som dator, telefon och andra 

praktiska detaljer. Produktionsledaren ska bli introducerad till den nya avdelningen och det 

ska finnas tillräckligt med tid för socialisation med medarbetarna. Från start ska det finnas 

en utsedd fadder som den nya produktionsledaren ska ha möjlighet att skugga under den 

första tiden och genom det kunna få svar på de frågetecken som kan dyka upp. Därefter 

ska de nya produktionsledarna få en tvådagars lång introduktion i form av presentationer 

av olika avdelningar på fabriken. Allt från säkerhet och miljö till HR och ekonomi. Denna 

presentation genomgår alla nya chefer på fabriken och det är mycket information som på 

kort tid ska processas. Introduktionspresentationen är nystartad och har hittills genomförts 

två gånger men den ska gå fyra gånger varje år. Det medför att det kan dröja några månader 

innan informationen framförs. Vidare ska produktionsledarens chef, monteringschefen, bli 

tilldelad en checklista för introduktionen för den nya medarbetaren med delar som ska 

genomföras den första tiden. För närvarande finns det inga tydliga riktlinjer eller krav när 

checklistan bör vara slutförd utan monteringschefen får själv sätta tidsramar och bestämma 
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huruvida den ska användas. Förutom introduktionspresentationen från de olika 

avdelningarna och stödfunktionerna i organisationen finns det ytterligare några dagars 

utbildning som genomförs tillsammans med andra chefer från koncernen som bland annat 

handlar om deras version av lean-produktion.  

 

2.4.1 Produktionsledarens roll 

Produktionsledaren har personalansvar olika ett olika antal medarbetare, och har i denna 

organisation en nyckelfunktion. De har fullt ansvar över de uppgifter rollen innebär samt 

all personal och alla de utmaningar det kan innebära. Då det är en industri är det även 

viktigt att som produktionsledare vara medveten om alla risker och förstå hur man arbetar 

proaktivt för att förhindra både skador och produktionsfel. 

Den närmaste chefen är en monteringschef som har ett ansvar över alla 

produktionsledare på samma avdelning. På regelbunden basis har produktionsledarna 

avstämningsmöten med sin chef. På grund av att produktionsledarna antingen arbetar 

dagtid eller kvällstid så ställer det stora krav på självständighet, framförallt för de som 

arbetar på kvällen då den närmaste chefen inte alltid är på plats. Genomgående i studien 

används begreppet produktionsledarna när det syftar till informanterna i studien. När det 

skrivs om introduktion för chefer i allmänhet kommer det benämnas som chef. 
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3 Syfte samt frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för nytillträdda chefers upplevelse av 

introduktionsprocessen och vilka aspekter som är av relevans ur chefers perspektiv. 

De frågeställningar vi valt att ha som utgångspunkt i vår studie är: 

· Hur upplever de nytillträdda cheferna introduktionen? 

· Hur upplever cheferna den givna informationen i introduktionen? 
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4 Metod 

Följande metodavsnitt inleds med att förklara det kvalitativa förhållningssätt som präglat 

studien. Därefter beskrivs det valda datainsamlingsinstrumentet och de urval och 

avgränsningar som gjorts under studien. Vidare beskrivs genomförandet av studien och 

analysen av data.  Slutligen diskuteras de etiska ställningstaganden som gjorts samt 

studiens trovärdighet.  

 

4.1 Kvalitativt förhållningsätt 

Studien är av kvalitativ art då det är av intresse att få en djupare förståelse för 

produktionsledarnas upplevelser av introduktionsprocessen. Att inneha ett kvalitativt 

förhållningsätt innebär att det är lättare att gå in på djupet och se människors syn eller 

upplevelser av en viss sak då kvalitativ forskning är tydligare inriktad på ord än siffror 

(Bryman, 2011). Kvalitativ forskning är induktiv (Bryman, 2011). Ett induktivt 

förhållningssätt är en process där man utgår från fall för att dra slutsatser från empiriska 

erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014; Fejes & Thornberg, 2016).  

 

4.2 Datainsamlingsinstrument 

För att uppnå studiens syfte valdes det att genomföra semistrukturerade intervjuer, vilket 

också är i linje med vald ansats. Denna intervjuform ger intervjuaren möjlighet till 

flexibilitet, där det finns möjlighet att ställa relevanta följdfrågor för att få en omfångsrik 

bild av informantens upplevelse (Bryman, 2011). Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar utformades en intervjuguide (Bilaga 1), vilken låg till grund för samtalens 

struktur. Intervjuguiden innehöll 25 öppna frågor där det gavs utrymme för informanten 

att tala fritt utifrån erfarenheterna av introduktionen och där det fanns möjlighet att ställa 

ytterligare frågor till det som uppfattades vara viktiga svar. Under intervjuerna tillämpades 

ett aktivt lyssnande med öppna frågor. Robinson och Englander (2007) menar att 

intervjuaren ska ge utrymme för informanten att ge konkreta beskrivningar av händelser 

men också uttrycka sina känslor.  

För att kunna analysera insamlad empirisk data, undvika att göra fritolkningar och 

gå miste om värdefull information (Bryman, 2011) samt få fram fenomenets essens valdes 
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det att spela in intervjuerna genom en ljudupptagare (Walsham, 1995). Därefter 

transkriberades materialet i sin helhet och analyserades. 

 

4.3 Urval och avgränsning 

Genom ett samtal med kontaktpersonen på den studerade organisationen diskuterades det 

fram till två urvalskriterier för att genom dessa personers erfarenheter kunna analysera oss 

fram till ett resultat. Urvalskriterium ett innefattade att deltagarna i undersökningen skulle 

ha tjänsten produktionsledare. Det andra kriteriet innefattade att respektive 

produktionsledare skulle ha påbörjat eller genomfört organisationens 

introduktionsprogram under det senaste året. 

Därefter genomförde organisationen ett bekvämlighetsurval utefter de givna 

kriterierna. Ett bekvämlighetsurval består av personer som finns tillgängliga för forskaren 

(Bryman, 2011). Efter genomfört urval i samråd med organisationen blev antalet 

intervjupersoner tio stycken.  

 

4.4 Genomförande 

Inför intervjuerna valde organisationen att meddela monteringscheferna att det skulle 

genomföras en studie gällande produktionsledarnas introduktionsprocess. Det för att inga 

oklarheter skulle ske när produktionsledarna var tvungna att gå från arbetet. Därefter 

kontaktade vi de utvalda produktionsledarna via telefon för att kort förklara studien och se 

om tid fanns för en intervju. Informanterna fick själva bestämma en tid som passade i 

förhållande till deras arbete. När de blivit inbokade på en intervju skickades ett missivbrev 

(Bilaga 2) till samtliga informanter med information om studiens syfte och etiska riktlinjer 

som studien skulle förhålla sig till. Det gjordes också för att informanterna skulle ha 

möjlighet att efter genomläst dokument ha möjlighet att tacka nej till intervjun.  

Innan intervjutillfällena genomfördes det två pilotintervjuer för att säkerställa att 

intervjuguiden var korrekt utformad. Bryman (2011) menar att en mindre pilotstudie bör 

genomföras både på grund av att säkerställa att frågorna är korrekt utformade men även 

för att studien i sin helhet skulle bli lyckad. Intervjuerna med produktionsledarna 

genomfördes på plats i organisationen för att inte ta personerna ifrån sin kontext och störa 

deras arbete avsevärt. Bryman (2011) menar att det är viktigt att intervjuerna sker på en 
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plats som är lugn och ostörd. Under intervjutillfällena fanns det ett bokat rum i 

organisationen som var avskilt från produktionen men ändå lättåtkomlig för 

produktionsledarna. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det viktigaste forskningsverktyget i en 

intervjustudie är intervjuarens kvalifikationer där den ursprungliga intervjun är avgörande 

för analys och rapportering. Det kräver att intervjuaren måste besluta om vilka svar som 

skall följas upp och vilka svar som skall tolkas eller inte. För att försöka uppnå det 

strävades det efter under intervjuerna att båda två skulle närvara, där den ena höll intervjun 

och den andra ställde eventuella följdfrågor. Vid två tillfällen var det dock inte praktiskt 

genomförbart för båda att genomföra intervjuerna, men genom att låta varandra 

transkribera och läsa igenom materialet sågs inte det som en nackdel.  

Samtliga intervjuer inleddes med en presentation av författarna av studien och 

upplägget för studien. Det avsattes även tid för informanterna att ytterligare en gång gå 

igenom missivbrevet och för författarna av studien att personligen fråga om inspelning 

kändes bekvämt. Intervjuguiden var grunden till intervjun där följdfrågor ställdes vid 

lämpligt tillfälle. Intervjuerna avslutades med att tacka informanten för deltagandet och 

förklara hur materialet skulle redovisas samt hur de kan ta del av det längre fram. De tio 

intervjuerna som genomfördes var ca 20-40 minuter långa.  

 

4.5 Analys och tolkning av data 

Studiens analysmetod har tagit inspiration från en fenomenologisk metodansats då 

fenomenologi går väl i hand när studien ska utgå från ett empiriskt material och undersöka 

subjektiva upplevelser av introduktionsprocessen (Szklarski, 2016). I det studerade fallet 

utgick vi från produktionsledares upplevelser där det insamlade empiriska materialet 

analyserades genom influenser av Giorgis analysmetod. Szklarski (2016) samt Robinson 

och Englander (2007) menar att det är en utmärkt metod för att använda i fenomenologiska 

studier med mindre omfattande datainsamling. 

Vårt förarbete inför analysdelen var att transkribera allt intervjumaterial för att lättare 

kunna analysera det sagda. Utmaningen med det var att skapa en mening med det material 

som framtagits. Det menar även Fejes och Thornberg (2015) är ett vanligt dilemma under 

transkriberingen. Genom att lyssna igenom materialet flera gånger och skriva ner ordagrant 

vad som sagts försökte vi undvika det dilemmat.  
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Första steget i dataanalysen innebar att gå igenom allt material översiktlig för att få 

grepp om innehållet. Därefter lästes materialet ytterligare två gånger för att få en så god 

bild som möjligt av vad varje informant sagt. Robinson och Englander (2007) menar att 

det är vanligt att behöva gå tillbaka och genomföra upprepade läsningar av materialet. Det 

var informanternas subjektiva upplevelser och erfarenheter vi ville forska i och genom att 

sammanställa och analysera det sagda kan ett resultat framkomma och genom det få ut 

fenomenets essens. Det gäller således att inte förvränga materialet med egna värderingar, 

tankar och tolkningar om något var oklart utan upprätthålla en objektiv syn i processen för 

att få ut fenomenets essens, produktionsledarnas upplevelser av introduktionsprocessen, 

något som även Robinson och Englander (2007) menar är av vikt. Analysen genomfördes 

så att vi framförde det som varit mest signifikant i studien så att läsaren får möjlighet att i 

den enklaste form ta del av det som framkommit. I det steget får forskaren ordning på all 

rådata och formar det till någon form av information (Ely, McCormack Steinmetz, Garner, 

Friedman & Anzul, 1993). I det andra steget utfördes en mer detaljerad läsning av 

datamaterialet för att bryta ner det till mindre delar. Dessa var meningar eller hela 

sekvenser där varje del sa något nytt om fenomenen (Szklarski, 2016). Sekvenserna 

delades upp i bokstavsbeteckning och nummer som enheterna blivit uppdelade i. Det är 

viktigt att påpeka att dessa indelningar är främst ett praktiskt steg och typen av indelning 

har inte någon egentlig betydelse för slutresultatet (Robinson & Englander, 2007). I det 

sista steget kategoriserades enheterna för att se likheter och skillnader i 

produktionsledarnas upplevelser av introduktionsprocessens ingående delar. 

Kategoriseringarna utgick från studiens två frågeställningar och de aspekter som vi ansåg 

viktiga. Vidare gjordes ytterligare kategoriseringar med delar som antingen 

produktionsledarna ansåg var viktig eller tidigare forskning, vilket resulterade i utbildning 

och socialisation.    

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

I studien har de fyra forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning tagits hänsyn till. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet 

innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare om studiens syfte, uppgiftslämnarens 

utsaga i studien och villkor som gäller för deras deltagande. Andra kravet, 
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samtyckeskravet, innebär att uppgiftslämnaren i studien har rätt att bestämma över sin egen 

medverkan och forskaren ska inhämta uppgiftslämnarens samtycke. I enlighet med 

informationskravet och samtyckeskravet har deltagarna via missivbrev informerats om 

innehållet i studien samt att deras deltagande är frivilligt, och därefter självmant valt att 

delta. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet medför att alla uppgifter om ingående 

personer ska ges största möjlighet till konfidentalitet och personuppgifterna ska behandlas 

och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna samt att enskilda 

människor inte kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). Med hänsyn till 

det förvarandes ljudfilerna och transkriberingarna på ett säkert sätt och där endast vi hade 

behörighet till materialet. Nyttjandekravet som är den sista principen innebär att 

personuppgifter insamlade för studien endast får användas för forskningsändamål. Ett 

missivbrev med ovan nämnda principer gick ut till uppgiftslämnarna där även en förfrågan 

om att spela in intervjuerna nämndes vilket även senare togs upp på intervjutillfället. 

Vetenskapsrådet (2002) trycker på vikten av att avidentifiera informanterna vilket 

resulterade i att informanternas namn ersattes med anonyma kodnamn: A-J. 

 

4.7 Kvalitativa aspekter av studien 

Reliabilitet och validitet är vedertagna benämningar och två viktiga begrepp för 

kvalitetsbedömning inom den samhällsvetenskapliga forskningen (Bryman, 2011). 

Reliabilitet anger tillförlitligheten hos en mätning. Validitet förklarar om studien mäter det 

den avser att mäta. Dock har flertalet kvalitativa forskare ställt sig kritiska till hur relevanta 

dessa mätinstrument är för det kvalitativa vetenskapliga arbetet då studier av kvalitativt 

slag inte är intresserade av mätningar. Två forskare som ställt sig kritiska till validitet- och 

realiabilitetskriterierna är Lincoln och Guba (refererad i Bryman, 2011). Följaktligen har 

alternativa begrepp uppkommit som är anpassade för den kvalitativa forskningen (Bryman, 

2016). Två viktiga kvalitetskriterier som beaktas i vår studie är tillförlitlighet och äkthet 

av Lincoln och Guba (refererad i Bryman, 2011). Fokus kommer ligga på tillförlitlighet då 

äkthetskriterierna enligt Bryman (2011) uppfattas som provokativa och ofta inte har något 

inflytande på den generella samhällsvetenskapliga forskningen. Vidare menar Bryman att 

äkthetskriterierna rör mer generella forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet. Varpå 

äkthetskriterierna inte kommer att tas upp i denna studie. Tillförlitlighet består av fyra 
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delkriterier: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera.  

Det första delkriteriet, trovärdighet, skapades i resultaten genom att använda 

tillförlitliga källor. Den litteratur som användes var av vetenskaplig karaktär. Vid 

litteratursökningen användes främst kedjesökning där det framkom användbara källor. 

Kedjesökningen började i form av genomläsning av, för oss, redan känd litteratur som 

behandlade introduktionsprocessen. Litteraturen var i stor utsträckning från 

förstahandskällor men det finns även en sekundärkälla. När sekundärkällan användes var 

det för att förstahandskällan inte gick att hitta. Dock ansågs den av vikt trots det och är 

därför med i studien. 

Det andra delkriteriet, överförbarhet, beskrivs som en fyllig redogörelse som förser 

läsaren med information om hur pass överförbara resultaten är från en kontext till en annan. 

En fyllig beskrivning av detaljer i en kontext, eller kultur, är således en databas som ligger 

till grund för bedömning av hur pass överförbara resultaten är till en annan. Data som 

utkommer från studiens resultat är inte generaliserbart men kan bidra i form av rika 

insikter, att vidare få en unik förståelse för det studerade fenomenet som kan leda till ett 

bidrag i form av ändring i praktik (Walsham, 1995; Bryman, 2011). Även om studiens 

resultat inte går att statistiskt generalisera kan enligt Fejes och Thornberg (2016) studien 

visa en händelse som kan återkomma om kontexten är lik, en analytisk generalisering. 

Pålitlighet, vilket är det tredje kriteriet för en studies tillförlitlighet, handlar om att 

forskarna ska uppvisa en tydlig beskrivning för alla steg i processen. Det har förhållits till 

bästa förmåga genom redogörelse och beslut av alla faser i processen. 

Det sista delkriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, innebar att vi som forskare 

handlat i god tro. Det menas med att resultatet inte medvetet ska vara påverkat av våra 

personliga värderingar eller teori som kan påverka slutsatserna i studien. Bryman (2011) 

menar att det inte går att få en helt objektiv forskning inom samhällsvetenskapen. Genom 

att det varit två personer som utfört denna studie och således bearbetat materialet med ett 

kritiskt förhållningssätt tillsammans har vi försökt att förhålla oss objektiva studien 

igenom.  
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5. Resultat  

I följande kapitel redogörs studiens resultat av insamlad data från genomförda intervjuer 

där de nytillsatta cheferna framfört deras tankar om introduktionsprocessen. Resultatet 

redovisas i kategorierna: produktionsledarnas upplevelse av introduktionen, hur 

informationen och utbildningarna under introduktionen upplevs, 

organisationsförutsättningar för introduktionen. Genomgående i studien har 

organisationen, de anställda och dess lokalisation anonymiserats. Delar av resultatet består 

av citat från intervjuerna vilka kommer hållas anonyma, dock benämns varje informant 

med en bokstav för att tydligt se vilken produktionsledare som sagt vad. Det har även gjorts 

ändringar i citaten för att behålla organisationen och lokalisationen anonym. I slutet på 

resultatet förs en resultatsammanfattning för att tydligt summera vad som framkommit i 

resultatet.  

 

5.1 Produktionsledarnas upplevelse av introduktionen 

I ett tidigt skede uppmärksammades vi om brister i organisationens introduktionsprocess. 

Flera personer upplever att processen är otydlig och att det är kort om tid innan 

produktionsledarna förväntas ta fullt ansvar över personal och produktion. En av 

produktionsledarna förklarar första tiden:  

Den var väl, ganska ganska vek, [...] man blir ganska snabbt inkastad i rollen utan, utan egentligen 

jättemycket förberedelse. [...] Man fick ta det därifrån liksom. Sen, alla de här kurserna man behöver 

och sånt, de har ju kommit i efterhand och det har inte riktigt funnits någon plan egentligen. Den 

har varit ganska obefintlig egentligen, själva, eller väldigt, eller inte särskilt uppstyrd 

(Produktionsledare C) 

En annan produktionsledare uttrycker sig:  

Ja, här är skjortan, kör hårt typ (Produktionsledare H) 

Flera av produktionsledarna anser att det överlag är dåligt med information om 

introduktionen och dess process. Processen är inte likadan för alla, utan genom den 

information som framkommit under intervjuerna får vissa produktionsledare en tydlig 

struktur från HR-avdelningen eller monteringschefen. Andra får i princip ingen 

information alls om varken utbildningar eller annan relevant information. Det innebär att 

det finns svårigheter i att veta vilka typer av utbildningar som behövs genomföras då det 
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inte är något som presenteras särskilt tydligt, utan produktionsledaren förväntas själv ta ett 

stort ansvar över själva introduktionen. De får i många fall fråga sig fram och försöka hitta 

sina egna vägar för att lösa problem som uppstår på vägen. En av produktionsledarna 

förklarar: 

Man skulle ju lösa produktionen där ute liksom, den fick man boka upp sig på kurser och det är ju 

inte lätt att veta när man är ny vilka kurser man skall gå och inte gå, vissa var uppstyrda i början 

men sen var det liksom…man får boka sig själv (Produktionsledare C) 

Processen har varit mer komplicerad och jobbig än vad som har behövts. I stora drag 

upplevs den bristfällig av flera produktionsledare och i flera fall har det varit 

överlämningar som varit för korta i förhållande till rollens omfattning. Produktionsledare 

H uttrycker att organisationen ”(…) har en tendens till att bara köra in folk här hur som 

helst”. Genom att inte ha någon bra överlämning skapar det, enligt flera av 

produktionsledarna, förvirring och att mycket av arbetet blir släpande för att mycket tid 

går åt att försöka hitta information. 

Ett fåtal av produktionsledarna uttrycker att de varit nöjda med den introduktion de 

tagit del av. Det var flera delar som varit nyttiga för dem i deras roll, men mycket har tagit 

lång tid att slutföra. De flesta av de produktionsledare som intervjuats har inte slutfört 

introduktionen och de utbildningar som ingår, utan har en eller flera utbildningar kvar att 

genomföra. Produktionsledaren D uttrycker sig "Jag kan säga att det har varit ganska 

beige".  

 

5.2 Hur informationen och utbildningarna under 

introduktionen upplevdes 

Flera av cheferna anser att informationen under introduktionen varit bristfällig men det var 

också svårt att hitta svar på de frågor som uppkommit under första tiden. Det har varit 

tidskrävande att söka information så fort det uppkommit en fundering, det krävs ibland att 

produktionsledarna pratar med flera kollegor innan ett svar framkommer. Det finns 

svårigheter i var telefonnummer finns till stödfunktioner eller kollegor. En av 

produktionsledarna har allt efter sin anställning själv fyllt på en egen telefonlista för att 

klara arbetet. En annan produktionsledare berättar:  
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[...] alltså den infon man vill ha får man jaga efter. Man får inget serverat riktigt (Produktionsledare 

H) 

En stor del av de personer som intervjuats har varit rekryterade genom intern rekrytering, 

de menar att de har ett kontaktnät som gör att deras arbete underlättas. Då de i vissa fall 

vet var det ska vända sig vid frågor och funderingar. För de som däremot är externt 

rekryterade upplevs en större brist i var de hittar informationen och vem som kan svara på 

frågorna som uppkommer. En av de produktionsledarna som rekryterades internt menar:  

Jag hade koll ändå, men väldigt viktigt att man får de rätta numrerna till IT, HR, VGR, eller 

fastighetsservicen. Lite sånna bitar också så att man inte behöver leta upp allting från början och 

inte ens ha koll på det. Sjuksköterskan och, eller att man får information var man ska hitta det. 

(Produktionsledare G) 

Vissa avdelningar har tillfällen under arbetstid där de har möjlighet att lyfta frågetecken 

och funderingar till sina kollegor, på bland annat ett processmöte varje vecka. Flera av 

produktionsledarna påpekar att det är viktigt att få möjlighet att reflektera över utmaningar 

och ställa frågor till sina kollegor. Vissa har även chattgrupper där de har möjlighet att 

snabbt få svar på frågor: 

Vi har ju ett processmöte varje onsdag, med mina kollegor. Både kvällen och dagen, dagtids 

kollegorna och chefen och tillsammans med våran chef och där kan man lyfta frågor. Sen sitter vi 

tillsammans också om man skulle behöva någonting, sedan har man ju deras telefonnummer så att 

det, vi är med i en WhatsApp-grupp också så att är det någonting så ställer man bara en fråga där 

och de är ju så goa allihopa så att man får ju svar snabbare än vad man egentligen hinner skriva 

frågan (Produktionsledare J) 

Flera produktionsledare har uttryckt informationen från stödfunktionerna som otillräcklig 

fram till att de genomgått den två dagar långa introduktionsutbildningen. Dock menar flera 

att de har hunnit jobba i månader innan de går den utbildningen, vilket gör att de inte fått 

så stor nytta av den information som framkommit på det tillfället då de redan fått leta rätt 

på den informationen tidigare. Det finns även en otydlighet i vad stödfunktionerna gör. Om 

det hade funnit tydliga beskrivningar av vad de olika stödfunktionerna har för uppgifter 

hade det underlättat arbetet för produktionsledarna: 

Att de funktionerna vi har här inne agerar som riktiga stödfunktioner och inte trycker på en massa 

grejer. [...] men alltså att det ska vara en tydlig bild på vad varje roll ska ha för någonting. Och det 

är ju i dagens läge kan jag tycka att det inte är så tydligt. Hade det varit tydligt hade det varit mycket 

enklare att förstå (Produktionsledare H) 
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5.2.1 Utbildningar  

Det har varit, som tidigare nämnt, upp till varje produktionsledare att själva anmäla sig på 

olika utbildningar men det har varit otydligt vad det är för några utbildningar som krävs 

från organisationen. Flera har förstått att det är utbildningar som behöver genomföras, och 

därför frågat sig fram till ett svar. En av produktionsledarna uttryckte:  

Ja, eftersom det inte varit särskilt uppstyrt och man har fått göra sitt eget race, hade man inte bokat 

in på kurserna själv hade man bara fortsatt utan kurserna. Det är ju inte bra. Då kommer man ifrån 

standarden och man kommer på egna sätt att lösa saker och ting och de är absolut inte bra 

(Produktionsledare C)  

En av de andra produktionsledarna uttryckte sig: 

Inte upplägget i sig så men jag fick till mig att det fick jag ju redan då när vi satt och snackade inför 

den här nya tjänsten också var det ju en del utav mina frågor hur det går till och och så. Då fick jag 

det här att jag kommer få kurser, det. det fick jag från min HR, [...]  Men annars så efterfrågade jag 

det. Hur det skulle gå till. För bara för man får en ny titel så är det ju inte att " här har du nycklarna, 

nu klarar du dig". Klart. [...] (Produktionsledare I) 

Något som har varit återkommande under alla intervjuer är att det varit tidskrävande med 

att förstå systemet där de anmäler sig till utbildningarna och därefter hitta de rätta 

utbildningarna. Det har medfört att flera personer har fått lägga onödig tid med att förstå 

systemet istället för att vara ute i produktionen och utföra de arbetsuppgifter de är anställda 

för. Ett flertal produktionsledare uttryckte att flera av de utbildningar de medverkat på 

känts överflödiga, framförallt för de som blivit rekryterade internt då de redan genomfört 

vissa av de tidigare. Det ansågs onödigt att lägga tid på utbildningar som redan genomförts: 

[...] Sen är ju det väldigt mycket är ju repetition, mycket av grejerna går man redan som teamleader, 

så att de… De är ju mest den [...] med lagar och regler o med å ha personalansvar och så det är ju 

det som har varit nytt. Sen i övrigt så är det i stort sett samma (Produktionsledare F)  

En annan produktionsledare uttryckte sig:  

[...] man typ bara kul, nu kommer brandfilmen igen liksom. Det är inte roligt, nu har vi sett den sju 

gånger. Kul.[...] Så det är ju lite små dålig koll på... (Produktionsledare E)  

Flera personer uttrycker att det hade varit en fördel om flera av utbildningarna kommit 

tidigt i anställningen för att få en bra användning av informationen som ges. I dagsläget tar 

det runt sex månader för produktionsledarna att färdigställa utbildningarna som ingår i 

deras roll och introduktionen. Flera anser att de har varit utdraget och att det hade varit 
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bättre att genomföra åtminstone några utbildningar innan en produktionsledare tillträder i 

rollen. Det för att ha med sig viss information in i rollen och slippa vissa praktiska problem 

som uppstår under första tiden.  

De flesta under intervjuerna menar dock att de centrala utbildningarna har hållit en 

hög kvalitet och det har varit utbildningar som varit nyttiga. Den lokala utbildningen som 

pågår i två dagar har varit uppskattad från flera personer, som anser att den gav en bra bild 

av vad olika funktioner gör i organisationen. Dock ansåg de flesta som blivit anställda 

internt att dagarna blev överflödiga och att de redan hade kännedom om det. Utöver den 

lokala utbildningen har mycket utav den lokala introduktionen brustit på flera sätt, bland 

annat vilka verktyg som krävs för att kunna utföra ett bra arbete: 

[...] De tre kurserna tycker jag är bra på en central nivå, det som har brustit är ju liksom det som 

man bör kunna i lokalt, alla de lokala system och liknande. Det är ju det som har brustit. Det centrala 

i organisationen är ju jättebra, bra föreläsare och så på de kurserna (Produktionsledare A)  

 

5.2.2 Produktionsledarens roll och förväntningar på den 

Hälften av de intervjuade har under introduktionen inte fått någon information om vilka 

förväntningar som finns på dem eller vad rollen innebär. Det var vissa ansvar som 

klargjordes under delar av utbildningarna, men sällan framkom det tydlig information från 

monteringschef eller andra chefer vad det fanns för förväntningar. I vissa fall framfördes 

dessa under möten med fabrikschef, med ledningsgruppen eller genom lagar och regler. 

Flera framförde att de hade uppskattat om det fanns en tydlig rollbeskrivning där 

produktionsledaren i samråd med monteringschefen skulle kunna gå igenom både vilka 

uppgifter som finns men också tydliga förväntningar: 

Mycket från dag till dag, jag visste ju liksom vad som förväntades av mig imorgon och sen nästa 

vecka var det inte det som var viktigt längre utan då förväntades något annat. På sikt så var det inget 

sånt så man förstod förväntansbilden alls utan det var mer överleva liksom. Och ta tag i det som 

man själv kände att oj det här tror jag att jag behöver ta tag i för jag har ingen bemanning på plats 

så det får jag nog jobba med. Så man får styra sig själv mycket (Produktionsledare A)  
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5.3 Organisationsförutsättningar för introduktionen  

5.3.1 Praktiska saker  

Alla av de produktionsledarna som blivit rekryterade externt uttryckte att det varken 

funnits dator, telefon, en plats att sitta eller kläder vid anställningens början. Vid 

internrekryteringarna fanns i vissa fall en del av sakerna på plats av anledningen att 

produktionsledaren hade kvar det från sin föregående tjänst i organisationen. Det skilje sig 

således mellan de extern och intern rekryterade. Vidare upplevde produktionsledarna, både 

externa och interna, att det var svårigheter med IT-området där de upplevde svårigheter 

med vilka system och program datorn behövde ha och vilka accesser de behövde söka: 

Nä, det var ingen information, inga prylar på plats, inget skrivbord, inga system sökningar gjorda. 

Ingen telefon, aa det var jättemycket som inte stämde. Tog tre veckor att få dator och tillbehör. 

Behövde installera själv och ta reda på vilka program som behövdes. IT borde ha lagt in alla 

program och system innan så det bara var att hämta datorn. Tog tre dagar att bara installera allt och 

några veckor innan allt var igång (Produktionsledare E)  

En produktionsledare beskriver upplevelsen av sin första tid kopplat till de praktiska 

svårigheter som det medfört: 

[…] men det var ju väldigt väldigt mycket att sätta sig in i, det var mycket program och få tillgång 

till program som jag saknade i början som PL. Som man inte får automatiskt här på organisationen, 

man måste ansöka själv om allting. Och eftersom man inte får någon bra överlämning så vet man 

inte riktigt vad man behöver förrän den dagen kommer du måste ha det. Och så får du kanske vänta 

tre-fyra dar innan de har godkänt dig och då släpar, då släpar ju arbetet. Om det är något anställd 

som behöver ha någonting eller jag behöver beställa något material då måste jag ju ha tillgång till 

att göra det och det hade man inte från början då var det ganska stor process innan man fick det. 

Vissa program och vissa tillgångar. Så ah, det var jobbigt i början […] (Produktionsledare F) 

Produktionsledarna upplevde problem med de praktiska sakerna som en plats att sitta och 

utrustning. Främst var det dock vilka system och accesser de förväntades och behövde 

kunskap om. Tydlighet och standardisering var något som eftersöktes men som inte fanns 

tillgängligt.  
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5.3.2 Socialisation i kombination med utbildning- Fadder 

under introduktionen 

Uppfattningen om fadderskapet har varit delad bland de produktionsledare som intervjuats. 

Vissa har haft en givande tid och ett bra utbyte med sin fadder, vissa har blivit tilldelade 

en fadder men som tyvärr inte varit till så stor nytta. Det berodde bland annat på att den 

utsedda faddern inte haft kunskap om rollen i den fabriken, tiden har varit för kort eller 

faddern har behövt avsluta sin tjänst i organisationen. I de flesta fall har det handlat om att 

faddertiden varit för knapphändig eller att de inte blivit tilldelade någon fadder alls, vilket 

har gjort att deras startsträcka blivit lite längre. En produktionsledare som inte blivit 

tilldelad en fadder uttryckte:  

Nej, det fick jag inte. [...] Så det var inte så att jag fått en utpekad person som kommer vara fadder. 

Och det känner jag det är bra om man kan ha någon under 3-6 månader, det får man avgöra lite hur 

länge man behöver det. Så att man alltid kan vända sig, istället blir det att det blir den första kollegan 

som blir ledig den frågar man, men det kanske är bra nu är du fadder för de nya. Då ingår det en del 

av dina arbetsuppgifter att du ska hjälpa, stötta (Produktionsledare B) 

Flera av faddrarna har tidigare varit produktionsledare på avdelningen, vilket har medfört 

att faddern i vissa fall har lämnat organisationen helt och hållet efter en viss tid. Därmed 

har det långsiktiga utbytet inte funnits. De flesta av produktionsledarna anser att det hade 

varit en fördel att ha en fadder under den första tiden, kanske till och med det första 

halvåret, för att ha någon att bolla frågor med och skugga under första veckorna. Det 

behöver inte vara något som är formellt, även fast det vore en fördel att båda personerna 

verkligen tar sig tid att gå igenom frågetecken som kan uppstå den första tiden.  

Det är viktigt att det finns tid att komma in i den nya rollen och att produktionsledarna 

är redo för arbetet. Av de personer som blivit tilldelade en fadder har de flesta upplevt tiden 

viktig och givande, oavsett om den var lång eller kort. En av produktionsledarna har möte 

varje månad med sin fadder som ska pågå under sex månader. Faddern är också 

produktionsledare, under mötet går de igenom vad som fungerar bra, pratar om problem 

och lösningar på dessa samt idéer för att förbättra arbetet: 

Jajamän, vi har ju, vi blir ju tilldelade en mentor också och då är det ju en kollega på dagtid då ju 

och då bokar man in ett möte med sin mentor en gång i månaden och då sitter man tillsammans med 

mentorn och så pratar man om vad är det som går bra, vad är det som inte går dåligt, och så får man 

lite tips och tricks av sin mentor (Produktionsledare J)  
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5.3.3. Checklista 

Det har varit en stor spridning i om en checklista har används eller inte och vidare i vilken 

mån den använts för introduktionsprocessen. Det har dels berott på att checklistan upplevts 

otydlig och ostrukturerad där produktionsledarna inte vetat vad de skulle prioritera på den 

och dels hur de skulle gå till väga för att utföra uppgiften. Vidare har inte alla 

produktionsledare varit medvetna om att det har existerat en checklista. Vissa har fått 

ansvara för checklistan själva och i ett fall har faddern haft ansvar för checklistan och den 

nya produktionsledarens första tid. Majoriteten av produktionsledarna tycker att en 

välfungerade checklista skulle vara ett bra redskap för introduktionen.  

En produktionsledare uttalande sig efter att ha fått tittat på checklistan:  

[…] vi kanske har gått igenom 10 % av det här, max. Redan nu när jag liksom har gjort försök att 

lära mig saker, så saknar jag fortfarande 50-60 % av detta, efter ett halvår. Och då har jag ändå 

försökt lära mig saker själv. Så det är inte bra (Produktionsledare A) 

En annan produktionsledare om den första tiden och checklistans inverkan på 

introduktionen: 

Ja hade man kommit, fått första dagen, det här ska du göra innan du är klar, och då är det ganska 

lätt, japp nu är jag klar med den nu går jag dit, nu går jag dit. Man har det helt uppstyrt. Nu när man 

blir inslängd i produktionen och ska lösa det först utan att ha en aning och göra det här andra mitt 

emellan någon gång när du känner att du har tid och kan. Det blir ingen bra introduktion på det 

sättet (Produktionsledare C) 

En tredje produktionsledare om checklistan:  

Jag tyckte den var väldigt köttig. Okej vad ska jag prioritera på det här? För jag kommer inte göra 

allting och så fick man liksom läsa igenom och sen bara ”Jag vet inte exakt vad det här betyder, äh 

skit i det". Det är nog inte viktigt. Det kanske skulle kunna vara ”prio” […]. Och få exakt vad som 

var superviktigt, det här klarar du dig inte utan […] (Produktionsledare D) 

 

5.3.4 Uppföljning av introduktionen 

Få av de som intervjuats har haft en uppföljning av introduktionen. De flesta har haft samtal 

med sin närmaste chef, men det har inte varit något specifikt gällande introduktionen, hur 
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första tiden varit eller vad de behöver framåt för att klara av jobbet så bra som möjligt. 

Flera anser dock att deras närmaste chef har en bra uppfattning om hur introduktionen går 

då majoriteten har dagliga avstämningar med sin monteringschef.  

Jag har haft utvecklingssamtal med min chef och där har han frågat lite hur det går, men inte frågat 

något om utbildningar och de. Han har frågat om det är något jag saknar och hjälpa mig med, det 

har han gjort. Men som sagt vi har aldrig utvärderat utbildningar på det sättet (Produktionsledare 

B) 

 

5.5 Resultatsammanfattning  

Utifrån resultatet framkommer det tydliga brister i organisationens introduktionsprocess. 

De flesta av produktionsledarna var missnöjda med introduktionen och upplevde att den 

var otillräcklig. Det finns en vision om hur introduktionen ska gå till, men i de flesta fall 

efterhålls inte denna vilket istället skapar förvirring och irritation hos produktionsledarna. 

De flesta av informanterna upplevde samspelet med kollegor och närmaste arbetsgruppen 

som givande. Flera av dem lyfte även denna del som den absolut viktigaste under första 

tiden. Flertalet av produktionsledarna har fått tillhandahålla en fadder, men det har varit 

ojämn kvalitet på utbytet. I övrigt anser de flesta produktionsledarna att informationen 

under introduktionen varit ofullständig och det har blivit mycket jagande efter information 

istället för att från organisationens sida tydliggöra vilka som gör vad och var du kan hitta 

information. Det som sammanfattningsvis kan utläsas från vårt resultat är att större delen 

av produktionsledarna inte är nöjda med en eller flera delar i introduktionen. Det finns 

flertalet förbättringsområden för att de nyanställda ska uppleva en bättre första tid som 

produktionsledare.  
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6. Diskussion 

I kommande avsnitt behandlas studiens metodval i en diskussion. Diskussionen syftar till 

att ta fram eventuella brister i vårt genomförande. Därefter diskuteras studiens resultat 

utifrån bakgrunden. Resultatdiskussionen kommer presenteras med samma kategorier som 

vid resultatet, vilka är: produktionsledarnas upplevelse av introduktionen, hur 

informationen och utbildningarna under introduktionen upplevdes och 

organisationsförutsättningar för introduktionen. 

 

6.1 Metoddiskussion  

Efter genomförandet av studien anses valet av en kvalitativ metod som en bra ansats utifrån 

syftet. En kvalitativ studie främjar att det blir lättare att gå in på djupet och se människors 

syn eller upplevelser av en viss sak (Bryman, 2011) vilket gör att de subjektiva 

upplevelserna från informanterna framkommer.  

Semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsinstrument lämpar sig utifrån det 

valda syftet. I en kvalitativ forskningsintervju genereras kunskap socialt genom samspelet 

mellan intervjuare och informant (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är en fördel, på grund 

av vår måttliga erfarenhet, att ha en intervjuguide att förhålla sig till under hela intervjun 

men med möjlighet till följdfrågor när det framkom att det fanns mer information att 

tillhandahålla. Kvale och Brinkmann (2014) tar upp att en del av kvalitén på data är 

beroende på intervjuarnas färdigheter och kunskaper och omdöme när det gäller att ställa 

följdfrågor. Även att det krävs praktik för att kunna behärska intervjutekniken. Den 

praktiken har inte tillhandahållits sedan tidigare. Dock har relevanta svar framkommit på 

alla teman i studien, men genom ytterligare följdfrågor hade det kunnat bli mer 

uttömmande svar. Genom ytterligare någon pilotintervju hade det möjligtvis kunnat gå att 

få mer uttömmande svar i genomförda intervjuerna.  

Alla intervjuer är genomförda på plats i organisationen vilket vi tror skapade en 

trygghet för produktionsledarna att få vara i deras hemmamiljö. Om de hade tagits från 

kontexten finns risken att det blivit ett annorlunda resultat. Vissa av de intervjuade 

produktionsledarna blev snabbt inkastade i studien på grund av avhopp från andra 

informanter vilket medförde att de inte hade samma möjligheter till att förbereda sig. 

Förutsättningarna var likadana trots deras korta förberedelse. Ett missivbrev skickades ut 
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i förväg och de hade möjlighet att både innan och under intervjun ställa frågor som 

uppkom.  

Ett ytterligare datainsamlingsinstrument som hade kunnat ge fyllighet till studien är 

självrapportering. Det används vanligtvis i den typen av analysmetod, fenomenologi, som 

studien valt att ta inspiration från. Det är dock tidskrävande och hade krävt en större studie 

under längre tid eftersom tiden för introduktionen i organisationen sträcker sig under ca 

sex månader. Vidare hade studien kunnat fokusera ytterligare på att hitta fenomenets 

essens snarare än att fördela svaren in i givna kategorier varav studien eventuellt borde haft 

en annan metod.  

Under hela studien har ett det funnits en noggrannhet i att följa de forskningsetiska 

krav som sattes upp tidigt under processen. Det som hade kunnat öka anonymiteten 

ytterligare hade varit om vi i själva urvalet fått en lista med produktionsledare som 

uppfyllde kraven och därefter själva valt ut, i ett så kallat bekvämlighetsurval. Vi anser 

dock att det behållits en god anonymitet under hela studien med låg möjlighet för någon 

att identifiera vem som sagt vad.  

För att utvärdera kvalitén i studien behövs det riktas kritik till utförandet och 

utvärdera samt leta efter brister som kan ha påverkat resultatet. För att öka trovärdigheten 

och att verkligheten uppfattas på rätt sätt så som informanterna menat i resultatet skulle en 

respondentvalidering kunnat säkerställa att inget har förvridits av oss som forskare. Vidare 

skulle även triangulering öka säkerställandet av kvalitén. Det steg hade dock tagit för 

mycket tid av den redan knappa tid som fanns till fogande. Genom belysning av bristerna 

i tillvägagångssättet visar det på medvetenhet kring studien. Att förstå dessa brister och ha 

möjlighet till att förhålla sig kritiskt anser vi bidrar till en högre kvalitet för studien.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Produktionsledarnas upplevelse av introduktionen 

Syftet med en introduktion är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att få in 

medarbetaren i sina nya arbetsuppgifter (Lindelöw, 2008; Granberg, 2003). I den studerade 

organisationen har förutsättningarna varit olika. Några av de intervjuade 

produktionsledarna anser att de delvis har fått förutsättningar för att lyckas i rollen, främst 

i form av en fadder som funnits tillhands en längre tid under introduktionen. Men några av 

dem har fått mindre goda förutsättningar. De har genom egen förmåga fått lära sig 
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uppgifter i rollen genom att fråga sig fram och testa olika alternativ, utan tydlighet från 

varken personens chef eller organisationens i stort. Den studerade organisationen förhåller 

sig till de lagar och förordningar som finns, även om det finns en förbättringspotential. 

Granberg (2003) menar att introduktionsprocessen främst riktar sig till nyanställda 

men att organisationer inte får glömma omplacerade och de som blivit internt rekryterade. 

I organisationen är det som tidigare nämnt en blandning av både internt och externt 

rekryterade. De som kommer utifrån anser att de inte fått några förutsättningar alls för att 

lyckas i sin nya roll. De som kommer från organisationen sedan tidigare upplevde att de 

själva hade en kunskapsbas sedan tidigare vilket medförde att de tidigt i rollen klarade av 

uppgifterna. Det innebar dock inte att organisationen gett bra förutsättningar utan snarare 

att de själva fått, efter bästa förmåga, lösa olika uppgifter och svårigheter. De flesta 

informanterna menar att de borde fått mer information om produktionsledarrollen än vad 

de fått tillhandahålla för att klara av rollen bättre.  

Trots att introduktionen är den del av kompetensutvecklingen som är mest 

inflytelserik för en medarbetares utveckling är det få organisationer som tar tillvara på det 

(Acevedo & Yancey, 2011). Det upplevs även i vårt fall då organisationen har en tanke om 

en strukturerad och informativ introduktion, men lyckas inte riktigt uppnå den nivå de 

strävar efter och som efterfrågas för produktionsledarrollen. Introduktionen upplevs som 

komplicerad och spretig av flera produktionsledare. Produktionsledarna får snabbt fullt 

ansvar i rollen och överlämningarna har stora brister, vilket medför svårigheter för dem. I 

ett fall har överlämningen skett under en halv arbetsdag, och vid ett annat fall av en person 

med otillräckliga kunskaper, vilket innebär att produktionsledarna upplever att de blir 

inkastade i en roll utan tillräckliga förberedelser och mycket av arbetet blir bara att släcka 

bränder. 

 

6.2.2 Hur informationen och utbildningarna under 

introduktionen upplevdes  

Information och struktur för introduktionen är A och O (Granberg, 2003). Dock finns inte 

riktigt den strukturen i den studerade organisationen. Det finns inte någon standard som 

alla efterföljer utan det finns en viss frihet för varje chef att utforma introduktionen, och 

framförallt finns det inga tidsramar när utbildningar eller moment bör vara utförda. Det 

menar en av produktionsledarna är ett stort problem för organisationen. Enligt Granberg 
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(2003) är det viktigt att ha en tydlig introduktionsplan som gärna ska planeras tillsammans 

med det arbetslag som personen ska ingå i. I planen ska det ingå olika typer av utbildningar, 

möten, central introduktion samt uppföljning. Eftersom det idag inte finns på den studerade 

organisationen känner flera av produktionsledarna att organisationen gör introduktionen 

jobbigare än vad som behövs. 

En introduktion bör enligt Lindelöw (2008) samt Davis och Kleiner (2001) anpassas 

individuellt till varje tjänst för att informationen ska vara givande för alla inblandade. I 

studiens resultat finns inte den anpassningen då alla går samma typ av introduktion oavsett 

om de blev anställda internt eller externt och oavsett vilken typ av chefstjänst de fått i 

organisationen. Det medför att delar av informationen dels blir för generell och dels 

upprepning till de som tidigare arbetat i organisationen. Det i kombination med spretig och 

ostrukturerad introduktion har gjort att flera personer själva har valt bort utbildningar på 

eget initiativ utan att förankra det med organisationen då de känner att den ändå inte ger 

något. Det medför att de kommer ifrån standarden vilket en av produktionsledarna ser som 

ett stort problem. En del som är lätt att glömma av är att det är inte enbart organisationens 

ansvar att introduktionen blir så bra som möjligt, även den nyanställde har en stor del i 

processen. Personen i fråga ska vara med på de delar som organisationen eller chefen anser 

viktiga, slutföra uppgifter på angiven tid och själv ta initiativ till att söka information för 

att få en god bild av vad arbetet innebär (Lawson, 2015). 

Granberg (2003) menar att många organisationer använder sig av en 

informationsgivande introduktion, likt den som vår studerade organisation använder sig 

av. Där olika stödfunktioner berättar kort om sitt område för att därefter bli avbytta med 

nästa avdelning. Flera produktionsledare menar dock att denna utbildning bör komma 

tidigare i introduktionen då de har svårigheter med att veta vilka roller stödfunktionerna 

har och var det går att hitta information. Det finns nackdelar med det sätt att introducera 

nyanställda då det finns risk för korvstoppning av information och flera viktiga delar kan 

glömmas av (Granberg, 2003). Det är viktigt med en generell information, men 

organisationen bör fundera över upplägget på deras introduktionsdagar för att de anställda 

inte ska tappa värdefull information.  

 



29 

 

6.2.3 Organisationsförutsättningar för introduktionen  

Medarbetaren har behov som måste tas i aktning under introduktionsprocessen. Dels är det 

socialisationen där medarbetaren ska känna sig välkommen och komma in i arbetsgruppen. 

Dels är det även rena arbetsdelar såsom förväntningar och krav, att få pröva på 

arbetsuppgifterna och känna att det går att bidra med något (Granberg, 2003).  I den 

studerade organisationen var det blandade åsikter om huruvida organisationen förmedlat 

förväntningar och ansvarsområden till produktionsledarna. Till vissa framgick det tydligt 

både under rekryteringsprocessen samt under introduktionen, men till vissa var 

kommunikationen inte lika tydlig utan produktionsledaren fick själv försöka förstå vad 

som ingick i arbetet. Det upplevdes även i vissa fall som tvetydligt vad stödfunktionerna 

hade för typ av ansvar och det blev otydligt vid vissa tillfällen vem som har ansvar över 

vad. Även Granberg (2003) är tydlig det är av vikt att kommunicera förväntningarna tidigt 

i anställningen. Om det inte klargörs finns det risk att medarbetaren inte trivs vilket i sin 

tur kan bidra till högre personalomsättning som kan bidra till längre omsättning. För att 

skapa goda förutsättningar för en nyanställd den första tiden menar Hacker (2004) och 

Snell (2006) att alla praktiska bitar bör vara avklarade när en nyanställd kommer första 

dagen. Dator, telefon, systemrättigheter, plats etcetera ska vara ordnade innan personen 

kommer på plats. Produktionsledarna menade att i få fall var alla praktiska saker på plats. 

Några hade vissa praktiska saker sedan tidigare roll, men det var i de flesta fall något som 

inte var löst när personen tillträdde i rollen som produktionsledare. Det upplevdes som ett 

irritationsmoment att själva behöva beställa dator, vänta på den, installera en plats och 

använda en gammal gruppledartelefon under tiden istället för att alla saker var på plats från 

dag ett. 

Något som också bör vara löst från dag ett är en fadder till den nyanställde (Snell, 

2006). Lawson (2015) trycker på vikten av en fadder under en persons första tid. Det är ett 

bra sätt att introducera en ny person till organisationen. Fördelaktigt är om personen som 

ska vara fadder arbetar på samma avdelning samt har erfarenhet av liknande arbete i minst 

ett år. I den genomförda studien har det uppkommit att handledningen varit bristfällig och 

inte riktigt uppnått den standarden som sig bör. I ett fall har faddern varit okunnig på 

området och i flera fall har faddern slutat efter kort tid då det varit avdelningens tidigare 

produktionsledare. Faddern bör enligt Lawson (2015) finnas tillhands i ungefär sex 

månader och vara en person som svarar på olika typer av frågor och funderingar som kan 

uppkomma den första tiden som kan vara svåra att ställa till sin närmaste chef eller HR. 
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Socialisationen är inte något organisationen verkar jobba aktivt med då ett tydligt fokus 

ligger på den hårdare delen, utbildning, men något som en fadder kan stötta upp med. En 

fadder är ett bra sätt att tydligt få in socialisation i introduktionen, vilket är speciellt viktigt 

om produktionsledaren är rekryterad externt.  En anledning till den upplevda skillnaden 

mellan de extern och intern rekryterade är att de interna redan är socialiserade in i 

organisationen, vilket går i linje med Granberg (2003) vilken menar att introduktionen är 

en process som minst lika mycket handlar om anpassning av socialpsykologisk karaktär 

som inhämtande av kunskaper och färdigheter. De internrekryterade är redan delvis i 

socialisationsprocessen där organisationen redan är en känd miljö. En fadder ska arbeta för 

att få den nya personen känna sig välkommen och en del av organisationen. Den personen 

fyller på med information som chefen inte lyfter som viktiga delar. Enligt de personer som 

blivit tilldelade en fadder från första början som uppfyllt de krav som Lawson (2015) tar 

upp har varit nöjda och tacksamma över den tid de fått tillsammans med faddern. De har 

upplevt det tryggt att ha någon att diskutera med vid frågetecken. För de som inte fått en 

officiell fadder tilldelad upplever att det hade varit fördelaktigt med en fadder för att få 

enkelt kunna fråga någon eller samtala kring svårigheter i rollen som produktionsledare.  

Organisationen har konstruerat en checklista som ska vara något att förhålla sig till 

under första tiden, dock har inte ens hälften av de intervjuade produktionsledarna fått ta 

del av en sådan. De flesta menar att de anser att en checklista hade varit till stor hjälp under 

första tiden för att ha en ram för introduktionen. Det hade även varit av stor vikt att en 

nyanställd får information om hur strukturen ser ut i ett team samt regler på dennes 

avdelning i ett tidigt skede för att kunna känna tillhörighet. Flera produktionsledare menar 

dock att det hade kunnat ges mer tid till att bekanta sig med avdelningen under den första 

tiden. Stor del av fokuset blev på system och utbildningar istället för att lära känna sina 

medarbetare och se vilket arbetssätt som fanns på avdelningen.  

Introduktionen är en långvarig process och det behövs uppföljning för att se hur den 

första tiden varit för den nyanställde (Lawson, 2015). Enligt Granberg (2003) görs sällan 

en uppföljning av introduktionen på arbetsplatser. Även så i detta fall. Många 

produktionsledare upplevde inte att de haft någon uppföljning specifikt av introduktionen, 

men flera av dem anser att deras chef kontrollerat hur det gått den första tiden. Lawson 

(2015) menar att det är viktigt med uppföljning för att visa att organisationen är 

välkomnande. Granberg (2003) menar att bland det viktigaste i introduktionen är just att 

personerna ska känna sig välkomna till den nya arbetsplatsen.  
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7. Slutsats och förslag till vidare forskning 

Som tidigare nämnt är introduktionen av största vikt för organisationer då det inte bara gör 

att en medarbetare snabbt kommer in i arbetet, utan kan också förhindra att en medarbetare 

slutar. Genom att avsätta resurser till en informativ, strukturerad och genomarbetad 

introduktionsprocess kan det bidra till en bättre start för de nyanställda. Aspekter som de 

nytillträdda produktionsledarna ansåg var viktiga under en introduktionsprocess 

innefattade bland annat stödet från kollegorna och så även fadderskapet. En fadder ska 

arbeta för att få den nya personen känna sig välkommen och svara på olika frågor och 

funderingar som kan uppkomma den första tiden, vilket kan ge den nyanställde en trygghet.  

De nytillträdda cheferna upplevde att organisationen inte skapat goda förutsättningar 

för dem att lyckas i sin roll som produktionsledare genom att introduktionen upplevdes 

ostrukturerad och otydlig, även om det finns inslag de var nöjda med. Produktionsledarna 

har fått olika förutsättningar för introduktionen och upplevde således introduktionen olika. 

Den givna informationen under introduktionen har varit bristande med otydliga 

ansvarsområden och tidsramar. Genom en välplanerad introduktionsprocess med god 

struktur och tydlig information kommer organisationen kunna utveckla en mer givande 

introduktion för deras produktionsledare. 

Inför vidare forskning anser vi att det kan vara av vikt att göra en mer omfattande 

studie med flera typer av datainsamlingsinstrument för att få en ytterligare bredd där 

datatriangulering hade varit ett bra sätt. Datatriangulering hade gett studien en ökad 

förståelse för fenomenet, introduktionsprocessen, och ytterligare kunna jämföra källorna. 

Då den studerade organisationen haft en bristande struktur på deras introduktionsprocess 

finner vi det intressant att studera vidare i hur en introduktionsprocess planeras på bästa 

sätt. Vi finner det även intressant att studera implementationen av en ny 

introduktionsprocess.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide   

Före intervju  

 Hälsa välkommen, presentera oss och syftet till studien.   

 Ge respondenten det etiska riktlinjerna för vår studie och gå igenom den tillsammans med respondenten.   

 Be om lov att spela in intervjun.  

 Ge en beskrivning av intervjuns upplägg.  

 

Bakgrundsinformation om respondenten  

1. Hur länge har du varit i denna roll?   

2. Har du blivit anställd genom intern eller extern rekrytering?   

3. Vilken var din tidigare befattning?   

 

Frågor om introduktionen  

1. Beskriv din introduktionsprocess i stora drag.   

2. Under hur lång tid genomgick du introduktionen?  

3. Fick du information om hur upplägget av din introduktion skulle se ut?  

a. När fick du informationen?   

b. Hur såg informationen ut?   

4. Hur såg strukturen ut på introduktionen?  

5. Vad anser du att introduktionen koncentrerade sig på?  

6. Vad har du för upplevelse av introduktionen som du genomgått?  

7. På vilket sätt bidrog introduktionen till att klargöra vad som förväntades av dig?   

 

Checklista som verktyg  

1. Hur har ni använt er av den checklistan som finns för introduktion av produktionsledare?  

2. Har den varit till hjälp under din introduktion?  

3. Om du inte använt den - känner du att det hade varit till hjälp att få använda dig av en checklista under 

första tiden för att veta vad som ska genomföras?  

4. Har du gjort alla delar av checklistan?  

 

Socialisation  

1. Hur väl kände du att du fick en inblick i organisationens kultur (värderingar osv)?  

2. Hur upplevde du utbytet med den fadder som du blev tilldelad i början av din anställning?  

3. Hur upplevde du samspelet med övriga involverade under introduktionen?   
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4. Fanns det något typ av forum som ni kunde lyfta frågetecken i?  

5. Känner du att du fått information om organisationens mål under introduktionen? På vilket sätt?  

 

Frågor om förbättring av introduktionen  

1. Mot bakgrund av dina erfarenheter, hur skulle du lägga upp introduktionen för en ny kollega?  

2. Finns det något i introduktionen som du saknade och skulle vilja lägga till?  

a. Ta bort?   

b. Förbättra?  

3. Vad tycker du har varit viktigast i din introduktion, från din första dag till idag?  

4. Har det skett någon uppföljning av introduktionen?  

 

Avslutning  

1. Finns det något som jag inte frågat som du skulle vilja tillägga?   

2. Är det något svar du känner att du vill ändra på?  

 

Efter intervju  

Tacka respondenten för medverkan.  
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Bilaga 2  

Information om deltagande i studie om introduktionsprocess 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie om introduktionsprogrammet för produktionsledare på organisationen X.  

Presentation av oss.  

Vi är två studenter från Jönköping University som läser sista terminen på Personalprogrammet med inriktning 

pedagogik. Som en del av vår examen skall en studie genomföras där vi valt att samarbeta med organisationen X för att 

få ett fall från verkligheten att studera.  

Syfte och innehåll 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för nytillträdda chefers upplevelse av introduktionsprocessen och 

vilka element som är av relevans ur chefers perspektiv.  

För att få möjlighet att förbättra introduktionsprocessen behövs information från dig som gått 

introduktionsprogrammet för Produktionsledare på organisationen X, och därmed få insikt i dina upplevelser och 

tankar kring introduktionen när du blev produktionsledare. Ditt bidrag är betydelsefullt i sammanhanget.  

Datainsamlingsmetoder  

Det kommer ske en enskild intervju mellan dig som informant och oss två som genomför studien. En person kommer 

genomföra intervjun, och den andra personen kommer att anteckna. Intervjun kommer att spelas in. Tillgång till 

materialet kommer vi som utför studien, handledare samt examinator att inneha. Råmaterialet (inklusive ljudfiler) ska 

sparas tre månader efter examination och behandlas konfidentiellt. 

Deltagandet är frivillig och insamlat material kommer inte användas till något annat syfte än vår forskningsrapport. 

Vill du avbryta din medverkan står det dig fritt att göra detta.  

Behandling av personuppgifter 

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person enligt 

vetenskapsrådet om forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Intervjuerna kommer 

således att bland annat få ett ID-nummer istället för namn på dig som informant. Ingen personlig information 

kommer att delas med någon, inga namn kommer att nämnas i studien.  

 

X
Pernilla Nilsson

HR-student, Jönköping University

X
Jessica Georgsson

HR-student, Jönköping University


