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Syftet med studien var att i en statlig organisation studera chefers upplevelser av ett 
chefsintroduktionsprogram. En kvalitativ metod har använts i studien och datainsamlingen 
gjordes genom semistrukturerade intervjuer med sju chefer. Studien har inspirerats av ett 
fenomenologiskt synsätt och en tematisk analysmetod har varit grunden i analysarbetet. 
Resultatet visade på att cheferna i studien upplevde att introduktionen var genomarbetad. 
De moment som upplevdes ha inverkat på det kommande chefsarbetet var introduktionen i 
chefens roll i en statlig organisation, ledarskap, rekrytering, arbetsmiljö och rehabilitering. 
Introduktionsdelarna som inverkat på chefsarbetet bestod av både teori och praktik, vilket 
också var det som cheferna ansåg önskvärt tillsammans med möjligheten att nätverka och 
byta miljö. Även ett antal förbättringsförslag angående chefsintroduktionsprogrammet 
framkom i studien. De moment som upplevdes ha inverkat på det kommande chefsarbetet 
kan placeras inom den övergripande och den individuella introduktionen. En slutsats som 
baserades på studiens resultat var vikten av utvärdering av introduktionsprogram.  
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Abstract  
Lisa Nyström, Elin Ölmeborn 

Experiences of a new manager orientation program 
A qualitative study about what managers experience as important and not just nice  
 

Pages: 44 

 
The purpose of the study was to examine managers experience of a new manager 
orientation program in a governmental organization. A qualitative method was used in the 
study and data has been collected through semi-structured interviews with seven 
managers. The study was inspired by phenomenological approach and a thematic analysis 
has been the basis of the analysis work. The result showed that the managers in the study 
experienced the orientation program as thorough. The moments that were experienced as 
having an impact on the future management work was the introduction in the role of the 
manager in a government organization, leadership, recruitment, work environment and 
rehabilitation. The parts in the orientation program that had an impact on the management 
work consisted of both theory and practice, which were also what the managers 
considered desirable along with the ability to network and see new environments. A few 
suggestions of improvement proposal regarding the new manager orientation program 
were also found in the study. The moments that were experienced as having an impact on 
the future management work can be placed within the overall and the individual 
introduction. A conclusion based on the results of the study was the importance of 
evaluation of orientation program.  
 
 

Keywords: education design, leadership, manager role, new manager orientation program, 
orientation, orientation program. 
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Inledning  

Hur kan ett introduktionsprogram för nyanställda chefer utformas för att få dem att 

stanna i organisationen? Ett chefsintroduktionsprogram behöver vara mer än bara 

trevligt, det behöver också vara relevant för det kommande chefsarbetet. Forskningen 

beskriver att ett genomarbetat introduktionsprogram leder till engagerade och lojala 

medarbetare samt främjar effektivitet och produktivitet (Cirilo & Kleiner, 2003; Hacker, 

2004; Niewenhous, 2001; Wallace, 2009).  En välplanerad introduktion säkerställer att 

den nya medarbetaren inte upplever osäkerhet i sin anställning eller tror sig vara 

betydelselös för organisationen, vilket i sin tur skulle kunna leda till att medarbetaren 

lämnar organisationen (Wallace, 2009). Introduktionsprogram är också av betydelse för 

att organisationer ska nå sina övergripande mål. 

Under vår studietid på Personalprogrammet har vi fått en ökad förståelse för 

introduktionens betydelse samt ett intresse av att studera vad som utmärker ett 

framgångsrikt introduktionsprogram. Studien fokuserar på hur chefer upplever ett 

chefsintroduktionsprogram, samt vilka moment i detta som underlättar det kommande 

chefsarbetet. Lindelöw (2008) menar att olika befattningar kräver olika anpassningar i 

introduktionen. Därav menar vi att studier av chefers introduktion behöver undersökas 

vidare eftersom forskningen om introduktionsprogram i stor utsträckning fokuserar på 

medarbetare och inte nyanställda chefer. Dagens samhälle rymmer organisationer av 

olika slag och organisationer är därmed av stor vikt för samhället. Organisationer i sin tur 

leds av chefer på olika nivåer och chefernas roll blir därmed betydande (Zaharia, 2012). 

På detta vis anser vi att en välplanerad introduktion för chefer inte bara kan gynna en hel 

organisation, utan även samhället.  

Att studera chefsintroduktion ryms inom pedagogik som vetenskaplig disciplin eftersom 

introduktionen är en påverkansprocess som studeras på individnivå, vilket är utmärkande 

för pedagogiken (Nilsson, 2005). Vidare menar även Nilsson, Wallo, Rönnqvist och 

Davidson (2011) att påverkansprocesser kan ta sig uttryck i lärande. Lärande är en 

naturlig del i introduktionen av nya medarbetare. 
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Syfte  

Syftet med studien är att i en statlig organisation studera chefers upplevelser av ett 

chefsintroduktionsprogram. 

 

Utifrån syftet har fyra frågeställningar formulerats:  

•   Hur upplevde cheferna introduktionsprogrammet?  

•   Vilka moment upplevde cheferna ha påverkat deras chefsarbete? 

•   På vilket sätt påverkas chefernas upplevelser av att dem är externt eller internt 

rekryterade? 

•   Hur upplevde cheferna att introduktionsprogrammet kan förbättras? 
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Bakgrund  

I bakgrunden beskrivs inledningsvis studieobjektet för studien. Efter det beskrivs 

introduktionens innebörd med fokus på individuell och övergripande introduktion, 

förekommande lärandeprocesser samt utvärdering. Därefter definieras begreppen chef 

och ledarskap. Sedan redogörs det för ledarskapsutbildningar och ytterligare åligganden 

som inkluderas i chefsrollen och som ansågs relevanta för studien, såsom rekrytering, 

arbetsmiljöansvar samt rehabilitering. Därefter presenteras studiens teoretiska 

referensram i form av olika lärandeformer: lärande, anpassnings- och utvecklingsinriktat 

lärande samt formellt och informellt lärande. Avslutningsvis beskrivs hur studien kan 

bidra till forskning inom chefsintroduktion.  

 

Studieobjektet  
Studieobjektet är en svensk statlig organisation med ett centralt huvudkontor och nio 

regionkontor utspridda över landet. Organisationen har omkring 1400 anställda med 

många specialistområden. Arbetet sker på uppdrag av regeringen och präglas av de EU-

perspektiv som återfinns i samtliga verksamhetsområden. I interna dokument från 

organisationen redovisas fyra divisioner som alla agerar under generaldirektören och 

stabsenheten. Tre av dessa divisioner låg till grund för studien. Vidare presenteras antalet 

anställda under år 2017 i organisationens interna dokument, och inom de tre studerade 

divisionerna arbetade 66 chefer. Inom organisationen beskrivs en chef företräda 

arbetsgivaren och värna om att arbetet sker i rätt riktning i förhållande till 

organisationens mål och policys samt att detta sker i ett framgångsrikt samarbete. Chefen 

beskrivs vidare inneha ett verksamhetsansvar, driva den operativa ledningen, bidra till 

organisationens utveckling samt ansvarar för att mål sätts och efterlevs. 

 

Den empiriska studien genomfördes på organisationens huvudkontor, och det som 

studerades var introduktionsprogrammet utformat för nyanställda chefer. 

Introduktionsprogrammet, vilket beskrivs i organisationens interna dokument, syftar till 

att främja gott arbete samt introducera nya medarbetare i:  

•   Chefsrollen 

•   Chef i staten och arbetsgivarrollen 

•   Organisationen som statlig myndighet 
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•   Arbetsplatsen 

•   Verksamhetsstyrning 

•   Personalarbete och personalenhetens roll 

•   Övriga stödfunktioner 

•   Kompetensbaserad rekrytering 

•   Kompetensutveckling 

•   Resultat- och utvecklingsdialog, kompetensanalys 

•   Mångfald och tillgänglighet 

•   Arbetsrätt och lönerevision  

•   Arbetsmiljö och rehabilitering 

•   Grupputveckling och konflikthantering 

•   Bemötande 

•   Svåra samtal 

•   Förändringsledning 

•   Kommunikativt ledarskap 

Inom personalenheten på organisationen beskrivs programmet innehålla en övergripande 

och en verksamhetsnära introduktion. Den övergripande hålls av personalenheten och 

den verksamhetsnära, vilket även kan ses som den individuella introduktionen, sker i den 

kontext som chefen kommer arbeta i och leds av närmaste chef.  

 

Introduktion  till  arbete  

Vanligt förekommande innehåll i ett introduktionsprogram är exempelvis enligt Cirilo 

och Kleiner (2003), Hacker (2004), Niewenhous (2001), Wallace (2009): 

•   Information om organisationen, mål och policys 

•   Information om arbetsuppgifter 

•   Information om arbetsansvar  

•   Varmt välkomnande 

•   Information om förmåner  

•   Presentation av avdelningen 

•   Tydliggöra förväntningar  

•   Interagera med medarbetare 

•   Interagera med stödfunktioner  
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•   Mentorstöd  

•   Användning av checklista  

 

Introduktionens innehåll och dess betydelse återspeglas i att den till viss del är 

lagstadgad. Det råder en introduktionsplikt mot anställda lagstadgat i 3 kap. 3§ 

arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) vilken innebär att en arbetsgivare är skyldig att 

informera, instruera och utbilda medarbetare om de förhållanden som arbetet kräver. Ett 

förtydligande av arbetsgivares krav på att introducera medarbetare beskrivs i 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) där information beträffande innehåll i en 

introduktion presenteras. Medarbetaren ska få kännedom om sina arbetsuppgifter samt 

hur de kopplas till verksamhetens arbete, hur verksamheten fungerar och eventuella 

risker. 

 

Introduktion beskrivs som en process där nya medarbetare får möjlighet att bekanta sig 

med den nya arbetsplatsen (Robinson, 1984). Målet med introduktionsprogram är att 

skapa engagemang, lojalitet, effektivitet och produktivitet hos nya medarbetare för på så 

sätt nå organisationens övergripande mål (Cirilo & Kleiner, 2003; Hacker, 2004; 

Niewenhous, 2001; Wallace, 2009). Ytterligare en viktig aspekt med introduktion är att 

nya medarbetare ska ges förutsättningar för att komma in i det nya arbetet och snarast 

kunna börja prestera (Lindelöw, 2008; Nilsson et al., 2011). Huruvida introduktionens 

mål uppnås påverkas av vilken typ av organisation introduktionen sker i, eftersom det 

krävs en anpassning efter organisationens förutsättningar (Wallace, 2009; Hacker, 2004). 

Ett välplanerat introduktionsprogram innebär att introducera nya medarbetare i en 

organisation samt förmedla förväntningar som åligger dem (Cirilo & Kleiner, 2003). 

Även Wallace (2009) och Nilsson et al. (2011) betonar dessa aspekter samt beskriver att 

det även finns ett ekonomiskt syfte med introduktionen. Det ekonomiska syftet innebär 

att en välplanerad introduktion främjar att medarbetaren trivs inom organisationen och är 

mer benägen att stanna. En välplanerad introduktion försvarar också de eventuellt höga 

kostnaderna som kan uppstå i samband med en rekryteringsprocess, genom att 

medarbetaren blir långvarig och kan bidra till organisationens framgång (Wallace, 2009; 

Nilsson et al., 2011). Det ekonomiska syftet med introduktionen betonar även Hacker 

(2004), som menar att investeringar i introduktionsfasen genererar ekonomiska fördelar 

flera år framåt i tiden. Dessa ekonomiska fördelar tar sig uttryck i att medarbetaren 

presterar på en önskvärd nivå. En välplanerad chefsintroduktion leder till högpresterande 
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chefer, vilket i sin tur genererar effektivare arbetsgrupper och därmed ekonomiska 

fördelar genom ett högre finansiellt resultat (Niewenhous, 2001). Emellertid riktas kritik 

mot traditionella introduktioner, eftersom risken finns att organisationer går miste om 

utveckling och nytänkande när nya medarbetare anpassas in i rådande strukturer och 

förväntas följa befintliga arbetssätt (Nilsson et al., 2011). Trots kritiken mot traditionella 

introduktioner är dessa typer av introduktionsprogram vanligt förekommande i 

organisationer.  

 

Tidigare forskning visar att vanliga moment i introduktionsprogram ryms inom vad som 

kan ses som två parallellt pågående delar. Dels en övergripande del, vilket innebär en 

genomgång av information beträffande organisationen, dess mål samt policys. Dels en 

individuell del som å andra sidan innebär information kopplat till den nya medarbetarens 

specifika arbetsuppgifter (Cirilo & Kleiner, 2003; Hacker, 2004; Niewenhous, 2001; 

Wallace, 2009). Vanliga aktiviteter inom dessa två delar i introduktionen är: individuella 

samtal med nyckelpersoner i organisationen, gruppaktiviteter, föreläsningar, 

videoföreläsningar, självstyrda aktiviteter, webbintroduktion, rundvandring samt 

välkomstaktivitet i arbetsgruppen (Wallace, 2009). 

Individuell  och  övergripande  introduktion  

Den individuella delen i introduktionen fokuserar på den nya medarbetarens 

arbetsuppgifter och ansvar (Cirilo & Kleiner, 2003; Hacker, 2004; Niewenhous, 2001; 

Wallace, 2009). Den individuella introduktionen bör innehålla en presentation av 

avdelningen som den nya medarbetaren ska arbeta inom samt vilka förväntningar som 

åligger dennes nya roll (Cirilo & Kleiner, 2003). Introduktion handlar dels om att den 

nya medarbetaren ska få ett varmt välkomnande, ges möjlighet att integrera med övriga 

medarbetare och stödfunktioner samt få information om förmåner som finns inom 

organisationen (Hacker, 2004). Niewenhous (2001) beskriver vikten av att den nya 

medarbetaren har ett individuellt ansvar för sin introduktion. Detta exemplifierar Wallace 

(2009) genom den individuella checklistan som ska bockas av under en individuell 

introduktion, vilket bör ske av individen själv när en förståelse för momentet har nåtts. 

En fördel med att individen själv administrerar checklistan är att ett vuxenlärande sker 

genom att individen reflekterar över sitt egna lärande samt har möjlighet att utveckla 

eventuella kompetensbrister (Wallace, 2009). Checklistan beskrivs som en naturlig del i 
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den individuella introduktionen, en stor del av forskningen specificerar dock inte hur den 

ska användas (Cirilo & Kleiner, 2003; Hacker, 2004; Niewenhous, 2001).  

 

I den övergripande delen av introduktionsprogrammet återfinns information om 

organisationen i stort. Detta kan innefatta en presentation av organisationens kultur, 

vilket kan ske genom att presentera värdeord, värderingar samt rådande policys (Cirilo & 

Kleiner, 2003; Hacker, 2004; Niewenhous, 2001; Wallace, 2009). Genom den 

övergripande introduktionen får den nya medarbetaren en förståelse för organisationens 

övergripande mål och uppdrag, samt hur medarbetaren själv bidrar till organisationen och 

sin betydelse i den (Wallace, 2009). 

Lärandeprocesser  i  introduktionen  

Tidigare forskning belyser vikten av att utforma introduktionen utifrån olika inlärnings- 

och undervisningsstilar (Cirilo & Kleiner, 2003; Wallace, 2009). Inlärningsstilar kan 

bland annat innebära ett lärande genom att aktivt öva på förekommande situationer i 

organisationen, eller genom ett informellt lärande vilket sker i det dagliga arbetet utan 

planering (Cirilo & Kleiner, 2003). Fördelar med dessa inlärningsstilar är att önskvärda 

beteenden lärs in, att kunskapen är relevant samt att lärandet är kostnadseffektivt. Dock 

krävs även formella utbildningssatsningar, men det fodras att dessa går bortom den 

vanliga informationsöverföringen som ges till nya medarbetare. I formella 

utbildningssatsningar är det av stor vikt att både använda externa föreläsare samt interna 

chefer, detta för att främja chefers möjligheter att dela erfarenheter med nya medarbetare 

(ibid.). Wallace (2009) menar att det är fördelaktigt att variera undervisningsstilar för att 

främja inlärning eftersom individer lär olika. Eftersom individer lär på olika vis 

legitimerar det att introduktionsprogram utformas utifrån nya medarbetares inlärningsstil 

samt tidigare kunskap, erfarenheter och färdigheter. Detta kan ske genom att låta nya 

medarbetare vara med och utforma det egna introduktionsprogrammet (Wallace, 2009). 

Förslagsvis kan detta göras i ett möte mellan medarbetare och chef, där dem kan 

diskutera och planera introduktionen utifrån nya medarbetares förutsättningar (Hacker, 

2004). Det råder dock kritik mot att använda individanpassade lärstilar eftersom det finns 

en risk att placera individer i olika fack och på så vis förutsätta deras lärstilar. Dessutom 

är en medvetenhet kring den egna inlärningsstilen en förutsättning för att en 

individanpassad lärstil ska kunna användas vilket är ovanligt att känna till (Cuthbert, 
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2005). Därmed kan det anses fördelaktigt att variera lärstilar i ett 

utbildningssammanhang för att främja ett lärande hos samtliga deltagare.  

Utvärdering  av  introduktionen  

Utvärdering av introduktionen beskrivs vara av stor vikt för att upptäcka eventuella 

brister i introduktionsprogrammet (Cirilo & Kleiner, 2003). Emellertid är utvärdering ett 

moment som vanligtvis prioriteras bort, vilket innebär att organisationer går miste om 

lärdomar inför framtida introduktioner (Lindelöw, 2008). Wallace (2009) betonar att en 

utvärdering bör göras av samtliga involverade i introduktionen för att ta del av olika 

perspektiv och på så vis säkerställa att introduktionens mål uppfylls.   

 

Chefsrollen  och  ledarskap  

Studien beskriver chefers upplevelser av chefsintroduktionens inverkan på arbetet, därav 

förtydligas begreppet chef. Chef beskrivs som en “person med (högsta) ledande funktion 

och i sista hand avgörande bestämmanderätt över ngn verksamhet som utövas av en 

grupp” (Chef, u.å.). En chef är en person med uttalade arbetsuppgifter och 

ansvarsområden, och denna person besitter en tydligt hierarkisk position i organisationen 

(Nilsson et al., 2011). En skillnad mellan begreppen chef och ledare är att chefsbegreppet 

förknippas med bland annat kortsiktighet, kontroll och styrning medan begreppet ledare 

förknippas med bland annat långsiktighet och delaktighet (Moqvist, 2005). Det är dock 

av betydelse för en chef att också vara en ledare. Ledarskap kan beskrivas som att 

motivera andra människor, detta genom att inspirera dem till att vilja uppnå mål och 

prestera maximalt. Det anses vara genom interaktions- och kommunikationsprocesser 

mellan ledare och medarbetare som ledarskapet uppstår (Elmholdt, Keller & Tanggaard, 

2015). Det råder olika definitioner av ledarskap inom forskningen, dock beskriver Yukl 

(2002) vissa gemensamma drag i dessa ledarskapsdefinitioner. Dessa gemensamma drag 

är att inflytandet som ledaren utövar har intentionen att strukturera och främja de 

relationer och uppgifter som återfinns inom en grupp. I det studerade 

chefsintroduktionsprogrammet återfanns moment kopplade till ledarskap vilket kan 

indikera på vikten av ledarskapsutbildning.  



9  
  

Ledarskapsutbildning  

Ledarskapet kräver ett ständigt lärande och en flexibilitet för att fungera i en konstant 

utvecklande organisation. Organisationsutvecklingen är signifikant för dagens samhälle 

och innebär därmed att en ledare ständigt behöver utvecklas och utbildas i takt med 

organisationens utveckling (Elmholdt et al., 2015). Att vara ledare är således en komplex 

uppgift och förmågan att vara ledare är inget som förvärvas enkelt utan kräver bland 

annat en väl genomarbetad utbildning. Ledarskapsutveckling består vanligtvis av formellt 

och informellt lärande i form av utbildningar och naturlig utveckling i arbetet. 

Ledarskapsutbildning bör planeras väl när det kommer till hur och när den ska 

genomföras (Elmholdt et al., 2015). Generellt innebär utbildning i ledarskap olika 

övningar och aktiviteter där reflektion kring lärande och erfarenheter uppmuntras, 

därefter tillämpas de färdigheter och kunskaper som utbildningen genererat i den egna 

arbetskontexten (Burke & Collins, 2005).  

 

Ledarskapet anses vara av stor vikt för organisationers utveckling, vilket således medför 

att organisationer i större utsträckning lägger mer tid på ledarskapsutbildningar. Den 

utökade tiden på ledarskapsutbildningar möjliggör därmed för organisationer att ligga i 

framkant inom det aktuella arbetsområdet och att utvecklas i takt med samhället 

(Elmholdt et al., 2015). Det är också förståeligt att organisationer satsar mer på 

ledarskapsutbildningar eftersom att dessa alltid anses leda till positiva följder 

(Fitzpatrick, Modic, Van Dyk & Hancock, 2016). Exempel på positiva följder av 

ledarskapsutbildning är en ökning av organisationens produktivitet och arbetsförmåga 

(Burke & Collins, 2005). Även engagemang kan ses som en positiv följd, detta i dubbel 

bemärkelse då ledarskapsutbildning inte bara genererar engagemang hos ledaren utan 

även hos de anställda som ledaren har ansvar för (Macphee et al., 2014). Emellertid 

beskriver Macphee et al. förutsättningar för att nå detta engagemang hos medarbetare, 

vilka är att ledarskapsutbildningar behöver framhäva vikten av ledarskapsförmåga och 

förmågan att skapa och bibehålla relationer.  

 

Utöver ledarskapet finns det ytterligare delar som åligger en chef, bland annat 

rekrytering, arbetsmiljöansvar och rehabiliteringsansvar. Dessa tre delar återfanns också i 

det studerade chefsintroduktionsprogrammet och innebörden av dessa presenteras 

därmed under respektive rubrik.  
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Rekrytering  

Rekryteringsprocessen är av stor vikt för att säkerställa att sökande till en tjänst har rätt 

kompetens i förhållande till vad som efterfrågas av organisationen (Thomas & Wise, 

1999). Lindelöw (2008) betonar att rekryteringsarbetet är av stor vikt och har därmed 

utformat den kompetensbaserade rekryteringsmetoden. Metoden beskrivs vara effektiv, 

exakt och undviker att diskriminering förekommer. Kompetensbaserad rekrytering 

behandlar hur en intervjudeltagare kan bedömas på ett objektivt sätt, hur behoven i 

organisationen beskrivs och att de krav som ställs på en tjänst verkligen är relevanta för 

arbetet. Vikten av att rekrytera rätt personer är av stor betydelse för organisationer för att 

undvika felrekryteringar. En felrekrytering beskrivs kosta mellan en kvarts miljon och en 

miljon kronor, dock kan dessa kostnader bli ännu högre beroende på omständigheter och 

tjänst (Lindelöw, 2008). För att minska risken för felrekrytering finns det vissa 

rekryteringsmetoder som har högre validitet än andra. Kompetensbaserade intervjuer är 

en av dessa med en hög validitet på 0,55, detta till skillnad mot typiska 

anställningsintervjuer som har en lägre validitet på 0,15. Metoden är på så vis tillförlitlig 

för att förutsäga arbetsprestation hos respektive kandidat (Lindelöw, 2008).  

Arbetsmiljöansvar    

I Sverige ökar antalet sjukdagar inom samtliga sektorer på arbetsmarknaden (Statistiska 

centralbyrån, 2017). Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar är därmed av stor vikt på dagens 

arbetsmarknad för att på bästa sätt hantera denna problematik. Arbetsgivarens 

arbetsmiljöansvar beskrivs i 3 kap. 2§ första stycket Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160):  

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 

utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant 

som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för 

ohälsa eller olycksfall undanröjs. 

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret men kan om så önskas fördela arbetsuppgifter 

inom arbetsmiljöarbetet till chefer eller andra arbetstagare. Oavsett delegering eller ej 

behöver chefer vara medvetna om vad arbetsmiljölagen innehåller och hur 

arbetsmiljöreglerna ser ut på den egna arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket [AV], 2017). 

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp vad som 

händer på arbetsplatsen. Detta görs för att förebygga arbetsmiljöproblematik och nå en 
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tillfredsställande arbetsmiljö, vilket är ett ansvar som vilar på arbetsgivaren (AFS 2001:1, 

2§). Åtgärder som behövs ska omgående eller så snart som det är möjligt genomföras 

(AFS 2001:1, 10§ första stycket). Arbetsgivaren ska fördela arbetsuppgifter i arbetet med 

att förebygga och på så vis uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsuppgifter kan 

fördelas till exempelvis chefer på arbetsplatsen. De som arbetar med dessa uppgifter ska 

besitta eller erhålla den befogenhet och de resurser som krävs samt kunskap och 

kompetens som krävs (AFS 2001:1, 6§). Även arbetet med organisatorisk och social 

arbetsmiljö kräver kunskaper hos de chefer som arbetar med dessa frågor. Det är 

kunskaper i form av hur ohälsosam arbetsbelastning hanteras och kan förebyggas samt 

hur kränkande särbehandling hanteras och kan förebyggas. Allmänna råd för att nå denna 

kunskap är att ge utbildning inom området till chefer (AFS 2015:4, 6§).  

Rehabiliteringsansvar  

Arbetsgivare har en skyldighet att arbeta fram en plan för hur arbetet med 

arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning ska gå till (AV, 2017). Inom 

begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering ryms en anpassning av arbetstagarens 

arbetsplats, arbetsträning, förändrade arbetsuppgifter eller någon form av utbildning (AV, 

2017). Arbetsgivaren ska ständigt se över vilka behov som råder bland arbetstagarna 

angående arbetsanpassning och rehabilitering och ska så tidigt som möjligt påbörja 

arbetet om ett behov uppstår (AFS, 1994:1, §§4-5). Ansvaret för rehabilitering och 

arbetsanpassning åligger arbetsgivaren men arbetsgivaren kan fördela arbetsuppgifter 

inom dessa områden, detta exempelvis till en chef (AV, 2017). Den som arbetar med 

arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning behöver erhålla resurser, den 

kunskap och den kompetens som krävs för att kunna arbeta med uppgifterna (AV, 2017). 

 

Teoretiskt  angreppssätt    

Den teoretiska referensram som använts i studien bestod av olika lärandeformer, vilka 

presenteras nedan och dessa återkommer sedan även i studiens diskussionsavsnitt.  

Lärande  
I introduktionen är målet att ett lärande ska ske och därav är lärandet av stor vikt i 

introduktionsprocessen. Lärande beskrivs av Illeris (2015) bestå av tre dimensioner; 

innehålls-, drivkrafts- och samspelsdimensionen. Innehållsdimensionen innefattar det 
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som lärs: attityder, beteenden, kunskap eller förståelse. Genom detta lärande utvecklas 

människors funktionalitet, alltså vad människan kan, förstår och känner till. 

Drivkraftsdimensionen handlar däremot om den mentala kraft som behövs för att uppnå 

ett lärande i form av vilja, motivation och känslor kopplade till lärandet. 

Samspelsdimensionen rymmer människans möjlighet till samarbete, kommunikation och 

handling som kontexten erbjuder, desto mer interaktion desto större möjlighet till 

lärande. För att ett lärande ska ske, menar Illeris vidare att två processer behöver vara 

aktiva, dessa processer är samspels- och tillägnelseprocessen. Samspelsprocessen består 

av det samspel som sker mellan individ och kontext. Lärandet är beroende av den 

materiella omgivningen, tid och rum samt det sociala sammanhanget. De impulser som 

når individen genom samspelet mellan individ och kontext och hur individen tillskriver 

sig dessa impulser är det som beskrivs i tillägnelseprocessen. Tillägnelsen av dessa 

impulser sker på olika sätt, detta eftersom människor har olika kunskap sedan tidigare 

som de ska knyta samman dessa nya impulser med. 

 

Det lärande som sker i det studerade introduktionsprogrammet är ett vuxenlärande då det 

är vuxna individer som lär. En definition av vuxnas lärande är enligt Ellström (1992, 

s.67); “Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett 

resultat av individens samspel med sin omgivning”. Vuxenlärandets principer, anser 

Cunningham (2012), behövs involveras i utbildningssatsningar för vuxna för att dessa 

ska bli lyckade. Principer för vuxenlärande beskrivs vara att vuxna lär genom 

problemorienterade och praktiskt uppbyggda lärsituationer med möjlighet att använda 

tidigare erfarenhet och kunskap. Skillnaden mellan ett vuxenlärande och ett barns lärande 

är precis detta, att vuxna i större utsträckning utgår ifrån tidigare kunskap och erfarenhet 

(Ellström, 1992).  

Anpassnings-  och  utvecklingsinriktat  lärande  
I introduktionsprogram kan det förekomma olika sorters lärande. Vanligtvis beskrivs 

lärande som ett anpassningsinriktat lärande, vilket framställs som det lägre ordningens 

lärande, där individen handlar i en given kontext med givna mål och förutsättningar. I 

detta lärandet är det inte önskvärt att kritiskt granska, försöka förändra eller tänka 

annorlunda (Ellström, 1992). Individen lär sig givna sätt att agera i olika situationer. 

Handlingsutrymmet i anpassningsinriktat lärande menar Ellström (1992) är begränsat, det 

råder ingen frihetsgrad och individen ges ingen möjlighet till alternativa sätt att lösa 



13  
  

problem eller hantera uppgifter på. Det utvecklingsinriktade lärandet som av Ellström 

(1992) beskrivs som det högre ordningens lärande handlar å andra sidan om att 

ifrågasätta, undersöka och utmana den givna uppgiftens ramar. Handlingsutrymmet och 

frihetsgraden är i det utvecklingsinriktade lärandet högt (Ellström, 1992).  

Formellt  och  informellt  lärande  
I denna studie kommer vi att behandla formellt lärande i form av det 

introduktionsprogram som cheferna tagit del av. Formellt lärande, vilket kan kopplas till 

formella utbildningsaktiviteter, är ett lärande av påståendekunskap vilken genererar 

generell kunskap som kan användas i olika sammanhang (Nilsson et al., 2011). Dock 

behöver formellt lärande inte enbart vara av generell karaktär, utan kan även vara 

anpassat efter den specifika kontexten (Eraut, 2000). Oavsett generell eller specifik 

karaktär är formellt lärande ett lärande där något av följande kriterier är uppfyllda; en 

organiserad utbildning eller utbildningsprogram, en lärandeaktivitet med specificerat 

innehåll, en lärandeaktivitet med kopplade lärandemål, en lärandeaktivitet där någon 

agerar som utbildare eller där genomförd lärandeaktivitet leder till en bekräftelse i form 

av exempelvis intyg eller certifiering (Eraut, 2000). 

 

I samband med introduktionsprogrammet sker även ett informellt lärande, vilket 

bekräftas av Moxnes (1984) som menar att det alltid sker ett informellt lärande i 

utbildningssituationer. Informellt lärande beskrivs som ett lärande vilket sker under tiden 

andra aktiviteter genomförs, och lärandet blir därmed en bieffekt. Informellt lärande är 

inte planerat eller organiserat som formellt lärande är (Kock, 2010). Till skillnad från 

formellt lärande, som kan vara både av generell och specifik karaktär, är det informella 

lärandet i arbetslivet specifikt knutet till arbetsplatsen i fråga (Granberg, 2014). 

 

Studiens  bidrag  till  forskning  

Tidigare forskning berör till stor del introduktion för nya medarbetare. Ett fåtal artiklar 

berör enbart chefsintroduktion, vilket i vår mening är anmärkningsvärt med grund i det 

Wallace (2009) beskriver, att introduktionsprogram bör utformas olika beroende på om 

målgruppen är chefer eller medarbetare, eftersom målgrupperna har olika behov. Studien 

täcker därmed ett relativt outforskat område genom att fokusera på chefsintroduktion. 

Eftersom Wallace (2009) påtalar att det krävs eftertanke kring vilken information som 
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förmedlas och vilka fördelar det ger, menar vi att studien är ett komplement till 

forskningen på området. Studien av chefers upplevelse av hur chefsintroduktionen har 

inverkat på arbetet kartläggs genom att studera vilka delar som varit fördelaktiga samt 

hur dessa varit utformade. Detta anser vi vara av stor vikt både för framtida forskning i 

ämnet men även som grund till organisationers utformning av introduktionsprogram. 
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Metod  

I metoddelen kommer studiens genomförande att beskrivas. Samtliga val baseras på 

studiens syfte och frågeställning med vetenskapligt hänsynstagande. Inledningsvis 

presenteras den forskningsmetod som använts i studien, därefter beskrivs 

datainsamlingsmetoden, urvalsmetoden, pilotintervjun, genomförandet av intervjuerna 

samt analysmetoden. Sedan presenteras den forskningsetik som ligger till grund för 

studien. Avslutningsvis skildras tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet.  

 

Val  av  metod  

Studien har genomförts med inspiration från fenomenologin. Inspirationen av 

fenomenologin motiveras av att studiens syfte var att ta reda på hur chefer upplever 

chefsintroduktionsprogram, med fokus på essensen av det upplevda. Att fokusera på 

essensen i det studerade fenomenet är enligt Fejes och Thornberg (2015) typiskt för 

fenomenologin. Enligt fenomenologin erhålls kunskap genom hur världen uppfattas av 

individen själv (Szklarski, 2015). Utifrån detta ansågs en kvalitativ metod som lämplig 

eftersom ett djup i empirin eftersöktes. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att 

ett djup i empirin nås genom kvalitativa metoder. Kvalitativa studier kännetecknas av att 

resultatet består av verbal data (Backman, 2008). I likhet med detta beskriver Bryman 

(2011) att den kvalitativa studien sätter fokus på ord, och intervjuer är därmed den mest 

använda datainsamlingsmetoden i kvalitativa studier.  

 

Datainsamlingsmetod  

Kvalitativa intervjuer är ett paraplybegrepp för de olika intervjuformer som används i 

kvalitativ forskning: ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Dessa 

intervjuformer är i förhållande till strukturerade intervjuer mer flexibla i sin utformning 

och användning (Bryman, 2011). Genom kvalitativa intervjuer erhålls djup data utifrån 

olika perspektiv (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Intervjuer inom fenomenologin är 

ostrukturerade eller semistrukturerade (Szklarski, 2015). 

 

Den datainsamlingsmetod som användes i studien var semistrukturerade intervjuer. 

Datainsamlingsmetoden valdes med anledning av att både främja respondenterna att 

obehindrat beskriva sina upplevelser, men även för att kunna ställa frågor som skulle leda 
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in på de teman som formulerades. Valet grundades också på betydelsen av att inte frångå 

syftet med studien, med tanke på den begränsade tid på en timme som fanns till 

förfogande för respektive intervju. Datainsamlingsmetoden som användes i studien är 

lämplig eftersom det eftersträvades ett öppet samtal kring förutbestämda teman (Tjora, 

2010). Semistrukturerade intervjuer, menar Bryman (2011), leder till flexibilitet eftersom 

frågor inte nödvändigtvis behöver ställas i samma ordning i de olika intervjuerna. Med 

detta menas att följdfrågor kan ställas och att utrymme ges för deltagarnas egna 

beskrivningar. En intervjuguide framställdes för att behålla studiens fokus och syfte 

(Bilaga 1). Intervjuguiden bestod av tre allmänna frågor samt tre huvudfrågor. De 

allmänna frågorna skapades med avsikt att främja en bekväm miljö för respondenterna. 

Att inleda en intervju med allmänna frågor menar Tjora (2010) är av stor vikt för att 

främja ett avslappnat samtal. Även ett dokument med teman utifrån organisationens 

introduktionsprogram utformades som stöd för respondenterna under intervjun och för att 

finnas som stöd till huvudfrågorna (Bilaga 2). Dessa teman framställdes genom att 

samtliga introduktionsdelar i det studerade introduktionsprogrammet, som redovisats 

under presentationen av studieobjektet, komprimerades och kategoriserades för att få en 

överblick av innehållet. Att skapa en intervjuguide att utgå ifrån är i enlighet med 

Bryman (2011) lämpligt i semistrukturerade intervjuer. Bryman menar vidare att guiden 

ska utformas med hjälp av de teman som tagits fram, genom öppna frågor och med 

hänsyn till kontexten vilken deltagarna befinner sig.  

 

Urval  

Vi valde studieobjektet utifrån att det är en stor organisation där många medarbetare 

påverkas av kvalitén på chefsarbetet. Kvalitén på chefsarbetet anser vi kunna främjas av 

ett genomarbetat introduktionsprogram. Ytterligare en anledning till valet av studieobjekt 

var att organisationen hade ett existerande och genomarbetat chefsintroduktionsprogram 

som var möjligt att studera. Urvalsmetoden som valdes för studien är ett målinriktat 

urval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att organisation och personer valts ut efter 

relevans och studiens mål. Eftersom studiens syfte var att studera chefers upplevelser av 

chefsintroduktionsprogram valde vi att avgränsa urvalet till de chefer som arbetat två till 

tre år efter introduktionsprogrammet. Ytterligare en avgränsning som gjordes i urvalet 

var att både kvinnors och mäns upplevelser skulle undersökas, samt att urvalet skulle 

bestå av chefer från organisationens olika enheter. Eftersom syftet var att finna essensen i 
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chefers upplevelser ansågs det vara tillräckligt för att uppnå studiens syfte att intervjua 

sju chefer, eftersom målet inte var att generalisera till population eller undersöka en 

enskild chefs upplevelse. Antagandet anses styrkas av Kvale och Brinkman (2009) vilka 

menar att antalet intervjupersoner bör anpassas efter studiens syfte. Efter att 

begränsningarna gjorts och den önskade målgruppen var specificerad valde 

organisationens personalavdelning ut sju lämpliga respondenter och bokade in dem för 

intervjuer.  

 

Pilotintervju  

En pilotintervju genomfördes med en respondent vald utifrån identiska kriterier och 

organisation som urvalsgruppen. Pilotintervjun genomfördes för att pröva den framtagna 

intervjuguiden samt förbereda oss på rollen som intervjuledare. Bryman (2011) menar att 

pilotstudier är av stor vikt vid säkerställandet av frågor inför kvalitativa intervjuer. Syftet 

är att identifiera frågor som är problematiska eller svåra att förstå och därmed testa 

intervjuguiden (Bryman, 2011). Att genomföra en pilotstudie kan även resultera i att 

intervjuledare upplever säkerhet i sin roll vilket i sin tur kan leda till trygga och 

harmoniska intervjuer (Kvale, 1997). Efter genomförd pilotintervju kompletterades 

intervjuguiden med en följdfråga och en avslutande fråga, detta eftersom frågorna 

upplevdes naturliga att ställa och även ställdes till respondenten i pilotintervjun. Utöver 

detta föreföll intervjuguiden användbar för att besvara studiens syfte och därmed 

räknades pilotintervjun med i det slutgiltiga datamaterialet.  

 

Genomförandet  av  intervjuerna  

Sju intervjuer bokades in, varav en intervju föll bort eftersom respondenten inte hade 

genomgått det introduktionsprogram som var ämnat att undersökas. Med pilotintervjun 

blev det därmed sju intervjuer som användes i studien. Det är av stor vikt att genomföra 

intervjuer i en miljö som respondenterna är bekanta med, vilket med fördel kan vara 

respondentens arbetsplats (Tjora, 2010). Intervjuerna genomfördes i en lugn lokal på 

respondenternas arbetsplats, detta för att främja ett avslappnat samtal utan 

störningsmoment. Tillvägagångssättet styrks av Bryman (2011) som menar att detta 

främjar respondenternas fokus samt att ljudinspelningen ska bli tydlig. Även Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att det är av betydelse att ljudupptagningen som sker blir tydlig 
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och att samtliga respondenter talar tydligt för att sedan kunna analysera data. 

Ljudinspelning säkerställer att betoningar och pauser inte går förlorade som det annars 

kan göra om det enbart förs anteckningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna 

spelades in på en mobiltelefon och en dator för att garantera att materialet inte skulle gå 

förlorat samt för att underlätta arbetet med transkribering. I rollen som intervjuare var vi 

insatta i introduktionens innehåll och innebörd. Inledningsvis i intervjun beskrevs 

studiens syfte samt hur intervjun skulle fortlöpa. Frågor ställdes med en tydlighet, 

vänlighet och med en öppenhet inför vad respondenterna ville samtala om. 

Avslutningsvis avrundade vi med att fråga respondenterna om det hade något att tillägga 

utöver det som framkommit samt om kontakt fick tas i efterhand för att eventuellt 

komplettera eller kontrollera frågor. Denna strategi indikerar på skicklighet hos 

intervjuare, vilket i sin tur kan påverka forskningens resultat (Kvale & Brinkmann, 

2009). Emellertid bör understrykas att vår roll som intervjuare blev mer naturlig desto 

fler intervjuer som genomfördes. Vi valde att vara två intervjuare närvarande under 

samtliga intervjuer, varav en var huvudansvarig för att leda intervjun. Respektive 

intervjutillfälle varade i genomsnitt i 20-30 minuter där samtliga frågor i intervjuguiden 

besvarades av respondenterna.  

 

Analysmetod  

Studiens syfte var att i en statlig organisation studera chefers upplevelser av ett 

chefsintroduktionsprogram. Intentionen var att ta fram teman utifrån insamlad data som 

utgör grunden för ett framgångsrikt introduktionsprogram. Dessa teman bestod av 

innehåll samt utformning av de olika introduktionsdelarna, och framkom genom 

respondenternas svar och det analyserade materialet. Respondenternas svar framkom 

med stöd från det dokument med teman som sammanställts av det studerade 

introduktionsprogrammet, därav skiljer sig de teman som skapades inför intervjuerna och 

de som sedan framkom i analysarbetet.  

 

Analysmetoden som ansågs lämplig att utgå från, utifrån studiens syfte och den 

fenomenologiska ansatsen, var en tematisk analys med fokus på kärnan i vad som sägs i 

intervjuerna. Att fokusera på vad som sägs snarare än hur det sägs menar Bryman (2011) 

karakterisera den tematiska analysmetoden. Att fokusera på vad som sägs i en intervju 

kan även likställas med att det är innehållet som står i fokus (Jepson Wigg, 2015). Den 
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tematiska analysen innebär även att analysera vilka gemensamma teman som återfinns i 

det insamlade materialet. Analysmetoden valdes med grund i den frihet som 

efterfrågades i skapandet av teman för att uppfylla studiens syfte. Enligt Jepson Wigg 

kan teman inom den tematiska analysmetoden vara både snäva och vida till sin art, vilket 

i studien var av stor vikt eftersom respondenternas upplevelser inte på förhand kunde 

sägas leda till vida eller snäva teman.  

 

Det första steget som gjordes var att fastställa egna riktlinjer gällande transkriberingen 

eftersom vi var två som genomförde den. Riktlinjerna bestod av att notera pauser och 

även om det var något särskilt som utmärktes utöver de ord som talades. Våra riktlinjer 

fastställdes delvis eftersom det enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns risker med att 

transkribera muntligt språk till skriftligt språk, att tonläge, intonation samt pauser 

tenderar att gå förlorat. I riktlinjerna angående transkriberingen rymdes också ett beslut 

om att inte skriva ut de delar i ljudinspelningen som var irrelevanta för studien, detta 

skulle dock noteras. Det noterades också i riktlinjerna att respondenternas namn, 

organisation, tidigare arbetsplatser och andra personers namn skulle avidentifieras i 

transkriberingen. Avidentifieringen var sedan tidigare fastställt i och med arbetet utifrån 

forskningsetiska principer men ansågs ändå betydelsefullt att skriva med, som en 

påminnelse.  

 

Efter genomförd transkribering påbörjades analysarbetet med utgångspunkt i en tematisk 

analys. De transkriberade intervjuerna lästes igenom först en gång utan att notera något, 

detta för att få en överblick av intervjuutskrifterna. Därefter lästes de igenom ännu en 

gång och denna gången gjordes noteringar i respektive intervjuutskrift. Detta 

tillvägagångssätt menar Bryman (2011) kan vara fördelaktigt för att underlätta sökandet 

efter teman, att läsa texten noggrant och flera gånger. De noteringar som gjordes var i 

form av begrepp och förslag på teman och subteman. Det som noterades var det som vid 

genomläsning utmärkte texten utifrån respondenternas upplevelser. Att fokusera på det 

som utmärker texten, framförallt att notera det som återkommer i texten menar Bryman 

(2011) bildar grunden för teman och subteman. Efter att ha läst igenom samtliga 

intervjuutskrifter och tagit fram det utmärkande för varje intervju formulerades 

övergripande teman. Under respektive tema formades subteman som återfanns inom 

varje tema. För att få en överblick av empirin skapades tabeller för respektive tema. 

Tabellerna skapades med inspiration från Brymans (2011) beskrivning av att en tematisk 
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analys tas form genom att framställa en matris som sedan används som utgångspunkt. I 

tabellerna placerades respektive intervju i vänsterspalten och subteman som återfunnits i 

temat placeras i tabellens rubrikrad. Därefter placerades delar av intervjuutskriferna 

under respektive intervju och subtema. Delarna från intervjuutskrifterna noterades med 

respektive intervjus nummer och den första delen noterades med ett A, nästa B och så 

vidare. Även i intervjuutskrifterna noterades delarna. Delarna behöll sin ursprungliga 

karaktär och därmed deltagarnas egna ord. De teman som skapades i analysarbetet var: 

Chefens roll kopplat till organisationen, Ledarskap, Övriga uppdrag i chefsrollen, 

Utbildningsutformning och Ytterligare utmärkande aspekter. Dessa fem teman besvarade 

studiens frågeställningar.  

 

Forskningsetik  

I studien togs det hänsyn till de etiska krav som enligt Vetenskapsrådet (2002) ska tas i 

beaktning vid forskning. Kraven som beskrivs är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Ett informationsbrev skickades ut till 

samtliga respondenter innan intervjutillfället. Studiens syfte beskrevs, att deltagandet var 

frivilligt och att de som deltog hade rätt att när som avstå vidare medverkan (Bilaga 3). 

Informationsbrevet säkerställer att informationskravet samt samtyckeskravet uppfylls. 

Inledningsvis i samtliga intervjuer upprepades den information som tidigare skickats ut 

genom informationsbrevet, bland annat beträffande att organisationen och 

respondenterna i studien avidentifierades. Detta tillvägagångssätt säkerställer 

konfidentialitetskravet. I studien valdes respondenter ut av organisationens representanter 

vilket eventuellt skulle kunna leda till att representanterna kan se en koppling mellan 

utvalda citat och respondenterna. Angående nyttjandekravet, vilket behandlar vilka som 

får ta del av materialet i studien, uppfylls genom att all data endast hanteras av ansvariga 

för studien och enbart används i forskningssyfte för den aktuella studien. Materialet som 

användes i studien kommer förstöras tre månader efter studiens avslut.  

 

Studiens  kvalité  och  tillförlitlighet    

Kvalité i kvalitativ forskning beskrivs som ett paraplybegrepp för att utföra en studie 

noggrant och systematiskt och på så vis inrymmer detta begreppen tillförlitlighet och 

trovärdighet (Thornberg & Fejes, 2015). Enligt Bryman (2011) krävs det, för att uppnå 
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tillförlitlighet i en studie, att den är trovärdig, överförbar, pålitlig och att en möjlighet att 

styrka och konfirmera återfinns.  

 

Trovärdighet innebär att studiens innehåll inte bara ses som trovärdigt av forskaren utan 

även av andra människor (Bryman, 2011). Trovärdighet i studien skapades dels genom 

att Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer efterföljdes, men även valet av 

respondenter, metod samt analysmetod påverkade studiens trovärdighet. Genom en tydlig 

beskrivning av tillvägagångssätt samt metodologiska val styrktes också studiens 

trovärdighet. Pilotintervjun som genomfördes inför datainsamlingen anses också ha ökat 

trovärdigheten eftersom momentet kontrollerade att intervjuguiden uppfyllde önskade 

kriterier för att nå studiens syfte. Dock kan trovärdigheten komma att påverkas av att 

organisationens representanter själv valt ut respondenter.  

 

Överförbarhet innebär att studiens resultat kan användas i andra kontexter än den 

studerade (Bryman, 2011). Med hjälp av en djup empiri ges möjlighet att avgöra 

överförbarheten (Bryman, 2011). Genom att ett djup i empirin ämnades att samlas in, 

gavs förutsättningar för utomstående att avgöra huruvida detta kan appliceras på dem. 

Tjora (2010) menar att förutsättningar för överförbarhet nås genom att studien redogörs 

på djupet. För att nå överförbarhet menar Tjora att studien behöver vara pålitlig. 

Pålitlighet innebär att tillvägagångssättet tydligt beskrivs i studien samt att olika val 

motiveras (Tjora, 2010). Pålitlighet kan nås med hjälp av andra forskare som kan 

kontrollera tillvägagångssättet och pröva pålitligheten. En del i detta innebär att de tittar 

på teorier och metoder som används och om resultatet utifrån detta kan vara giltiga 

(Bryman, 2011). Vi har varit två som genomfört studien vilket har resulterat i fördelar att 

vi kan resonera och reflektera kring våra val innan dessa bestämdes. Under studiens gång 

har även en handledare funnits till hands för stöttning och rådgivning kring metod och 

tillvägagångssätt vilket anses öka studiens pålitlighet. 

 

Styrka och konfirmera innebär att forskaren genomför studien i god tro, och att en 

medvetenhet finns kring den egna förförståelsen och hur den kan påverka studien. God 

tro innebär att forskaren inte låter personliga åsikter påverka studien och har en objektiv 

inställning, och att detta tydligt skildras i studien (Bryman, 2011). En medvetenhet om 

detta fenomen har funnits med under studiens genomförande och en objektiv inställning 

har eftersträvats. 
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Resultat  

I resultatdelen presenteras analyserad data utifrån hur cheferna upplevde 

introduktionsprogrammet, vilka moment som har påverkat deras arbete samt vad 

cheferna upplevde kan förbättra introduktionen. I analysen återfanns fem övergripande 

teman, dessa är Chefens roll kopplat till organisationen, Ledarskap, Övriga uppdrag i 

chefsrollen, Utbildningsutformning samt Ytterligare utmärkande aspekter. Frågeställning 

1: Hur upplevde cheferna introduktionsprogrammet? besvarades under temat Ytterligare 

utmärkande aspekter. Frågeställning 2: Vilka moment upplevde cheferna ha påverkat 

deras chefsarbete? besvarades under samtliga teman. Frågeställning 3: Påverkas 

chefernas upplevelser av att dem är externt eller internt rekryterade? besvarades också 

under samtliga teman. Frågeställning 4: Hur upplevde cheferna att 

introduktionsprogrammet kan förbättras? besvarades under temat Ytterligare utmärkande 

aspekter. Respektive tema kommer presenteras var och en för sig i resultatdelen med 

tillhörande citat från intervjuutskrifterna.  

 

Chefens  roll  kopplat  till  organisationen  

Under detta tema beskrivs upplevelser av introduktionsprogrammet. De olika moment 

som berörs är: verksamhetsförståelse, vad det innebär att vara chef i en statlig 

organisation samt betydelsen av stödfunktioner och nyckelpersoner. 

Introduktionsmomenten verksamhetsförståelse och att vara chef i en statlig organisation 

beskrevs av cheferna ha ägt rum på olika vis. De beskrevs delvis ha ägt rum i den 

övergripande introduktionen och delvis i den individuella.  

 

Introduktionsmomentet om verksamhetsförståelse beskrevs som betydelsefullt av de 

externt rekryterade cheferna. Att ha en förståelse för hur verksamheten fungerar ansågs 

viktigt eftersom rollen i den nya organisationen innefattade nya processer och arbetssätt. 

En externt rekryterad chef beskrev detta: ”Sen verksamhetsförståelse det får man med 

tiden, där var det ju väldigt mycket nya saker för mig, eftersom jag har jobbat på XXX 

tidigare […]”.  

 

Introduktionsmomentet att vara chef i en statlig organisation upplevdes ha inverkat på det 

kommande chefsarbetet för både internt och externt rekryterade chefer. Betydelsen av 
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detta moment i introduktionsprogrammet var utmärkande hos de chefer som rekryterats 

externt, detta eftersom verksamhetens karaktär särskiljer sig från andra verksamheter: 

”Ja, alltså, det är ju ändå att jag som kommer från privat verksamhet, om vi börjar med 

statligt, det fungerar ju lite annorlunda i en statlig organisation, det är lite annorlunda 

upplagt, så det är ju egentligen lite mer att få förståelse för vad det innebär […]”.   

 

Som externt rekryterad chef var introduktionen i stödfunktionernas roll betydande och 

ansågs ha underlättat chefsarbetet. Det gav en vetskap om vart chefer kunde vända sig, 

samt vad de olika stödfunktionerna kan stötta med: 

 

[…] och lite även det här med stödfunktioner, vilka stödfunktioner som finns och 

vad de kan hjälpa till med har ju också hjälpt och underlättat jättemycket, så man 

inte sitter och gör själv för det gör man ju också på den privata sidan, man gör ju 

mycket själv och här finns ju ofantligt mycket med resurser. Både HR och 

ekonomi och sådana saker […]  

 

Att få en introduktion och en möjlighet att träffa olika nyckelpersoner inom 

verksamheten var även det av betydelse för externt rekryterade chefer. Kännedomen om 

vad de olika nyckelpersonerna gör samt få en överblick av vilka parter som är av 

betydelse i chefsarbetet framkom i intervjuerna. En chef beskriver detta: ”[…] men sen 

har jag en, en chefsroll där jag har ett väldigt stort kontaktnät, så då var det viktigt att få 

en bra bild över min kunder som vi säger, som är väldigt många”.  

 

Introduktionsdelarna som återfanns inom detta tema har visat sig haft stor inverkan på det 

kommande chefsarbetet, för både externt och internt rekryterade chefer. Dock var det 

utmärkande hos internt rekryterade chefer med en förståelse för verksamhetens karaktär, 

att de värderade andra delar i introduktionsprogrammet högre:  

 

[…] som internrekryterad så har jag liksom mer skummat igenom det här med 

verksamhetsintroduktion, alltså jag har känt mig ganska hemma i de delarna från 

början så det har inte men hade det varit omvänt om jag hade varit en person med 

stor chefserfarenhet som var externrekryterad så kanske det hade varit helt 

tvärtom [...]  
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Ledarskap  

Under ledarskap beskrivs upplevelser av introduktion i grupputveckling och 

konflikthantering, bemötande, svåra samtal, kommunikativt ledarskap och 

förändringsledning.   

 

Grupputveckling och konflikthantering beskrevs av cheferna ha inverkat på det 

kommande chefsarbete för både de internt samt externt rekryterade. Även bemötande, 

svåra samtal, kommunikativt ledarskap samt förändringsledning ansågs ha haft en positiv 

inverkan på chefsarbetet eftersom dessa delar är en naturlig del av arbetet. En chef 

beskrev introduktionen i svåra samtal:  

 

[…] svåra samtal kommer man ju tyvärr i. Fast man inte vill, men att få det här 

tankesättet och metoderna som stöd för hur man ska hantera det, det har varit 

jättevärdefullt och liksom lite, det var ju också lite om berättelse om olika typer 

av situationer och vad det kan hända och hur man ska agera, det var väldigt 

nyttigt.  

 

Introduktionen av de olika delarna under temat ledarskap ansågs vara av stor nytta 

eftersom dessa delar är svårare att läsa sig till och således inte med enkelhet kan finnas 

som material på ett intranät i verksamheten. Ledarskapsintroduktionen behöver snarare 

en djupare genomgång med information om olika sätt att leda medarbetare. 

Introduktionsmomentet betonas även ge en trygghet i den kommande chefsrollen genom 

att förbereda den nya medarbetaren inför arbetet. En chef beskrev detta: ”[...] mycket 

väldigt konkreta tips på hur man bör förhålla sig och att sätta ord på sånt som man har 

magkänsla för att man kan inte vara samma chef till alla personer men måste anpassa det 

till institutionen och typ hur den personen är och det har gett mig jättemycket […]”.   

 

Den upplevda betydelsen av ledarskapsdelarna i introduktionen var påtaglig. Oavsett 

externt eller internt rekryterad och oavsett erfarenhet av chefsarbete eller ej upplevde 

cheferna att dessa delar inverkat på det kommande chefsarbetet.  
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Övriga  uppdrag  i  chefsrollen  

Övriga uppdrag i chefsrollen innefattar upplevelser av introduktionsmomenten i 

arbetsmiljö, rehabilitering samt kompetensbaserad rekrytering.  

 

Introduktionen i arbetsmiljö ansågs ha inverkat på det kommande chefsarbetet hos 

interna chefer utan tidigare erfarenhet av chefsarbetet. Cheferna upplevde information 

angående hur god hälsa upprätthålls och hur det förebyggande arbetet bör utformas som 

betydelsefullt. Cheferna fick verktyg och praktiska tips på hur detta arbete kan 

genomföras vilket också upplevdes underlätta chefsarbetet. En chef beskrev hur denna 

information varit användbar: ”[...] Så det är sådant material som jag ibland gått tillbaka 

till just på chefssidan, vad var det vi sa kring de bitarna”.  

 

Rehabilitering upplevdes av internt rekryterade chefer utan chefserfarenhet ha inverkat 

på det kommande chefsarbetet, framförallt när dessa frågor varit vanligt förekommande i 

chefens arbetsgrupp. Cheferna upplevde att de fick hjälpmedel att hantera medarbetare 

som drabbats av sjukdom, de som behöver rehabilitering samt företagshälsovårdens roll 

kopplat till organisationen.   

 

I rollen som chef, både internt och externt rekryterad, upplevdes rekryteringen vara ett 

ständigt pågående arbete och introduktionsdelen har därmed haft en positiv inverkan på 

chefernas arbete. Kompetensbaserad rekrytering särskiljer sig från andra 

rekryteringsmetoder och därmed upplevdes detta moment som betydelsefullt i 

introduktionen och det kommande arbetet: ”Ja, kompetensbaserad rekrytering, men, den 

har ju varit extremt viktig för mig eftersom det här är ett annorlunda sätt att jobba, mot 

andra organisationer, dom flesta jobbar ju inte med kompetensbaserad rekrytering, utan 

man jobbar mer traditionellt.” 

 

Utbildningsutformning  

Under detta tema beskrivs de utbildningsformer som återfinns i de moment som cheferna 

upplevde ha en positiv inverkan på deras arbete. Vidare beskrivs även vilken 

utbildningsutformning cheferna föredrog för introduktionen.  

 



26  
  

De delar i introduktionsprogrammet som cheferna upplevde ha inverkat på deras 

kommande chefsarbete beskrevs varit utformade genom föreläsningar, 

gruppdiskussioner, gruppsamtal, övningar, samtal med den närmsta chefen samt en 

hemuppgift. 

 

Introduktionsmomentet chefens roll i en statlig organisation beskrevs av cheferna ha 

genomförts genom samtal med den närmaste chefen samt föreläsning och 

gruppdiskussioner. Cheferna beskrev att introduktionsdelarna i ledarskap bestått av 

grupparbeten, föreläsningar, gruppdiskussion, övningar samt en hemuppgift. Delarna i 

introduktionsprogrammet rörande kompetensbaserad rekrytering, arbetsmiljö och 

rehabilitering beskrevs av cheferna vara utformade genom föreläsning samt övningar.  

 

Chefernas beskrivningar av hur de olika delarna varit utformade karaktäriseras av en 

variation av upplägg där både en teoretisk och en praktisk del återfanns. Denna variation 

upplevdes av cheferna vara fördelaktig eftersom det innebar en möjlighet att omvandla 

teori till praktik. En chef beskrev fördelar med variation av utbildningsutformning: ”Ja 

det var blandat, det var både föreläsningar, dels var det hade vi liksom hemläxor innan, 

sen var det föreläsningar varvat med gruppövningar eller bara diskussioner i grupp. Så 

jag tycker att det var bra för att bara sitta och lyssna på föreläsningar blir ju lite så tråkigt 

[...]”.  

 

Det upplevdes fördelaktigt av cheferna att erbjudas möjlighet att praktisera teorin redan 

vid kurstillfället. En chef beskrev fördelarna med att få praktisera teorin: ”Det blir lättare 

att använda sen när man kommer tillbaka. Så det tyckte jag var bra. Det är ett bra sätt att 

varva [...]”. Utöver variationen av teori och praktik upplevdes också möjligheten att 

lämna arbetsplatsen fördelaktigt. Denna betydelse beskrevs av en chef:  

 

Jo men det är nog det här, chefsdagar är fullproppade med möten och det är små 

och stora bekymmer och det ena med det andra så att dom här, visserligen är det 

bra att komma ner och få ett kortare pass en timma eller så kring någonting, det är 

ju en fördel om det är lite mer konkret men vill man gå lite djupare har jag sett att 

det är bra att man tar en hel dag, nu åker vi iväg någonstans, [...] att man 

fokuserar på frågorna och att man kan lämna vardagen lite grann. Så det tycker 

jag är bra att man kan ha någon sådan satsning [...]  
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Internt rekryterade chefer upplevde fördelar med att nätverka med andra chefer, genom 

att utbyta erfarenheter och få ta del av andra aspekter: ”[...] jag tänker också just för att 

jag tycker det är, bra diskussionsforum och att man alltid lär sig något nytt och särskilt 

om det är externt rekryterade chefer nya det är jätteintressant tycker jag att få lite, hur ser 

de på det är det någonting vi kan göra bättre [...]”. Ytterligare en chef beskriver detta:  

 

[...] jag har deltagit även i sånt jag känner att nej men det här kan jag nog för att 

jag tänkte att jo men det finns alltid kanske någon ny aspekt och det är alltid 

trevligt att nätverka med nya chefer och sånt sammanhang så jag har faktiskt gått 

på sånt som jag även känner att det här har jag nog koll på.  

 

Ytterligare  utmärkande  aspekter    

Under detta tema beskrivs förbättringsförslag som cheferna upplevde kunde 

implementeras i introduktionsprogrammet, hur cheferna upplevde 

introduktionsprogrammet överlag samt huruvida den individuella eller den övergripande 

introduktionen var den som hade störst inverkan på det kommande chefsarbetet.  

 

Externt rekryterade chefer upplevde att det var av betydelse att få en tydlig struktur på 

introduktionsprogrammet och därmed få en överblick redan från start vad som komma 

skall. Även en önskan om att effektivisera introduktionen genom att som chef kunna 

komma in snabbare i arbetet återfanns i chefernas upplevelser. Cheferna upplevde också 

att vissa delar av introduktionsprogrammet genomfördes med mindre bra tajming, vissa 

delar hade de önskat få tidigare i introduktionsprogrammet. Ett förslag från en chef var 

att ge cheferna en möjlighet att få inblick i ämnet för att få en grund att stå på och sedan 

djupdyka i ämnet när den delen av introduktionen gick av stapeln: 

 

Äh sen är det ju lite grann att det inte alltid är så att det kommer exakt precis i den 

tiden man behöver det men det är ju lite grann för att man kan ju inte ha kurser 

eller utbildningstillfällen för enskilda… en i taget så tex kompetensbaserad 

rekrytering då hade jag ju redan hunnit intervjua ett antal… för det var ju en sån 

sak som jag inte hade gjort innan i mina andra roller så har jag ju inte suttit och 
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rekryterat men, det var en sån sak som var tvungen att göra ganska snabbt efter att 

jag blev chef och då hade jag ju inte hunnit gå den utbildningen [...]  

 

Mer flexibelt både att det kanske är kortare tillfällen och sen för att vissa saker det 

kan vara webbaserat, för vissa av de här grejerna behöver du inte sitta och 

reflektera så himla mycket [...]. För det verkligen, för missar man en gång så 

behöver man inte vänta ett halvår på att få göra nästa utan då kan man, få lite 

grundläggande kunskap i alla fall. Det är ju så vi gjort med introduktionskursen 

även för medarbetare att det första är ju webbaserat så att man kan göra det i den 

takt man vill och behöver inte vänta på att det kommer ett tillfälle [...]  

 

Som externt rekryterad chef önskades det ett förtydligande angående de olika 

stödfunktionernas roller samt vad de kunde bidra med: ”Nej, och det hade varit bra, man 

hade liksom fått en bild mer över organisationen och vad som finns för olika 

kompetenser och erfarenheter […]”. Cheferna beskrev att detta var något som de fick 

kännedom om genom att fråga sig fram under arbetets gång. Vidare beskrev en chef 

vikten med att få denna information redan i introduktionen: ” […] Ja det finns fler 

stödfunktioner och det, det kanske är en sak som man missar, att berätta vad det finns för 

stödfunktioner, utöver HR som chef. Så det skulle man faktiskt lägga till i det 

programmet [...]”.  

 

Även ett förtydligande av de olika ansvar kopplade till rollerna som ryms inom 

chefsrollen önskades: ”Sen det som var nytt också tyckte jag, att man får så många olika 

roller här på organisationen och det tror jag skulle kunna vara mer tydligt här, vad 

rollerna innebär [...]”.   

 

Cheferna upplevde att strukturen på den individuella introduktionen kunde förtydligas, 

vilka moment som närmaste chefen skulle gå igenom. Cheferna upplevde att den 

individuella introduktionen i vissa fall saknades och i andra fall att den inte var 

genomarbetad. En chef beskrev den uteblivna individuella introduktionen:  

 

Ja det gjorde jag, det blir ju att göra den hårda vägen, alltså man får ju själv göra 

den så det hade varit väldigt bra om det hade funnits ett sådant program, alltså sen 

är det ju inte lätt för chefen att skapa, alltså vi rekryterar jättemånga på min enhet 
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[...] så vi har ju skapat ett eget tre veckors introduktionsprogram och det är ju för 

att vi har fått en viss vana på det här, och vi vet vad som behövs, och en chef som 

kanske rekryterar en annan chef, var femte eller var tredje år om det ens är så, kan 

ju inte skaffa sig den här erfarenheten och kompetensen så det hade varit bra om 

det hade funnits en struktur om hur dom ska tänka, så det saknar jag. 

 

Cheferna upplevde chefsintroduktionsprogrammet överlag som genomarbetat och 

ambitiöst. Dock skiljer sig chefernas upplevelser av huruvida den individuella 

introduktionen eller den övergripande introduktionen har haft störst inverkan på deras 

chefsarbete. Detta beroende på hur introduktionsprogrammet har genomförts för 

respektive chef samt chefernas tidigare erfarenheter. Vissa chefer har upplevt att den 

individuella delen har haft störst inverkan på arbetet medan andra upplevt att den 

övergripande introduktionen har haft störst inverkan. Betydelsen av den individuella 

introduktionen beskrevs: ”Så vi har ju checklistor att gå igenom och då hade vi 

avstämningar regelbundet, det här och det här har vi gjort och det här gör vi och det här 

och så vidare och det var ju verkligen det som var det värdefulla, mest samtalen med den 

närmaste chefen”. Betydelsen av den övergripande introduktionen beskrevs: ”Det är ju 

egentligen två delar i introduktionen, dels den som organisationen har, Ny som chef och 

Ny på XXX, man går lite grundläggande kurser under ett år, det var jättebra, för man får 

en kunskap om organisationen och hur stor den är, så den var väldigt bra, den generella 

vi har”.  

 

Oavsett tidigare kunskap beträffande de olika introduktionsdelarna, beskrev en 

övervägande del av cheferna att även fast de redan besatt den kunskap som 

introduktionen förmedlade, fanns ett värde i att genomföra introduktionsdelen ändå. Det 

ansågs att nya aspekter kunde läras inom ämnet och att kunskap som chefen ansåg sig 

besitta faktiskt inte var den önskvärda för arbetet. En chef uttryckte betydelsen av 

repetition: ”[...] kunskap är aldrig överflödigt, man behöver upprepning och man behöver 

lära sig det igen för man glömmer bort när man jobbar i det så, så missar man så det är 

jättenyttigt att få repetition och nä, absolut inget överflödigt, det är, kompetensutveckling 

är bra, alltid”.  
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Resultatsammanfattning 

Syftet med studien var att i en statlig organisation studera chefers upplevelser av ett 

chefsintroduktionsprogram, vilket också besvaras i studien.  

 

Frågeställningen ”Hur upplevde cheferna introduktionsprogrammet?” besvarades i 

studiens resultat. Resultatet visade att cheferna upplevde chefsintroduktionsprogrammet 

som ambitiöst och genomarbetat, där både den övergripande och den individuella 

introduktionen var av betydelse för det kommande chefsarbetet.  

 

Studien besvarade även frågeställningen ”Vilka moment upplevde cheferna ha påverkat 

deras chefsarbete?”. Dessa moment var: chefens roll i en statlig organisation, 

introduktionen rörande ledarskapet samt övriga uppdrag i chefsrollen i form av 

rekrytering, rehabilitering och arbetsmiljö. Den utbildningsutformning som återfanns i 

dessa delar, och som haft en positiv inverkan på chefernas arbete var moment i form av 

både teori och praktik i kombination. Denna kombination var också den som cheferna 

föredrog tillsammans med möjligheten till att nätverka och att byta miljö vid vissa 

introduktionsdelar.  

 

Frågeställningen ” Påverkas chefernas upplevelser av att dem är externt eller internt 

rekryterade?” besvarades i studiens resultat under samtliga teman. Utmärkande moment 

som upplevdes betydelsefulla för de chefer som var externt rekryterade var 

verksamhetsförståelse, att vara chef i en statlig organisation, stödfunktioner och 

nyckelpersoner. De moment som var utmärkande för internt rekryterade chefer och 

upplevdes betydelsefulla var arbetsmiljö och rehabilitering. Den utbildningsutformning 

som utmärktes vara av stor betydelse hos internt rekryterade chefer var att nätverka med 

andra chefer. Förbättringsförslag som var utmärkande hos externt rekryterade chefer var 

betydelsen av att ha en struktur på introduktionsprogrammet samt att förtydliga 

stödfunktionernas roll i organisationen. Övriga moment som redovisas i resultatet ansågs 

vara av betydelse för både externt och internt rekryterade chefer.  

 

Chefernas förbättringsförslag som de upplevde kan resultera i en än mer användbar 

chefsintroduktion var: en tydligare struktur rörande introduktion i stort, ett mer planerat 

schema för när vissa delar av introduktionen ska genomföras samt förtydligande av roller 
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i organisationen kopplat till ansvar och funktion. Detta besvarade den sista 

frågeställningen ”Hur upplever cheferna att introduktionsprogrammet kan förbättras?”.  
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Diskussion  

Diskussionen inleds med en metoddiskussion, följt av en resultatdiskussion och en 

sammanfattande slutsats för att sedan avslutningsvis ge förslag på vidare forskning.   

 

Metoddiskussion  

Vid samtal med organisationens representant beskrevs de förutbestämda kriterierna inför 

urvalet av respondenterna, och därefter kontaktade organisationens representant lämpliga 

chefer som uppfyllde dessa kriterier och bokade upp dem för intervju. Detta 

tillvägagångssätt kan möjligtvis ha påverkat resultatet genom att de utvalda chefernas 

inställning till chefsintroduktionsprogrammet kunde varit känd och att de av denna 

anledning valts ut till studien. Dock anser vi att studien är av intresse för organisationen i 

ett utvecklingsperspektiv och därför bör det vara i organisationens intresse att en objektiv 

bild av chefsintroduktionen återges. De kriterier som sattes upp inför urvalet hade dock 

kunnat presenterats tydligare för organisationen, så att bortfallet av en chef som inte 

genomfört chefsintroduktionsprogrammet hade förhindrats. Etiska aspekter av att urvalet 

skedde genom organisationens representant är att respondenterna kan kopplas ihop med 

de citat som redovisas och på så vis påverkas konfidentialitet. Dock har denna risk 

minimerats genom att citaten inte är kodade och kan på så vis inte kopplas samman, 

vilket skulle kunna ligga grund för en igenkänning av respondenterna. Vi anser ändå att 

detta urval var lämpligt för att nå chefer med de uppsatta kriterier som studien 

efterfrågade.  

 

Intervjuerna genomfördes i organisationens lokaler, dock var alla rum låsta och det var 

endast personal som hade behörighet att komma in i rummen. Detta medförde att vi inför 

ett flertal intervjuer fick tillgång till rummet vid samma tidpunkt som intervjun 

planerades att starta och respondenten anlände. Vi menar att tillgång till rummen tidigare 

hade varit av stor betydelse för förberedelser i form av placering av vart vi som 

intervjuare satt i rummet, uppställande av ljudupptagningsinstrument samt förberedelser 

med dokument. Hade en mer förberedd placering i rummet kunnat ske, hade möjligtvis 

en mer avslappnad stämning kunnat nås eftersom respondenten i vissa fall var synlig för 

förbipasserande. Tillgången till rummet tidigare hade fått oss som intervjuare mer trygga 

i vår roll om allt praktiskt redan varit förberett. Valet att vara två intervjuare, varav en 
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huvudintervjuare, närvarande ansåg vi vara fördelaktigt då en av oss huvudsakligen 

kunde fokusera på att ställa följdfrågor och föra intervjun framåt, medans den andra 

kunde fokusera på att lyssna och vara ansvarig för ljudupptagningen. Även Trost (2010) 

menar att det finns fördelar med att vara två intervjuare då en djupare förståelse kan nås. 

Det finns dock också en nackdel med att vara två närvarande intervjuare, vilket vi har 

haft en medvetenhet om. Denna nackdel menar Trost (2010) kan vara att respondenten 

kan uppleva ett underläge gentemot intervjuarna vid tillfällen då två intervjuare möter en 

ensam respondent. Detta var en av anledningarna till att vi valde att ha en 

huvudintervjuare, vilket bidrog till att intervjuerna genomfördes i en trygg miljö och att 

nackdelen med att vara två intervjuare närvarade minimerades.  

 

En pilotintervju genomfördes för att säkerställa intervjuguiden. Emellertid hade en mer 

omfattande pilotstudie eventuellt genererat i en mer komplex intervjuguide och vi hade 

eventuellt varit mer trygga i vår roll. Däremot anser vi att resultatet besvarar studiens 

syfte, men att ett något mer fylligt resultat hade kunnat nås och därmed hade vi närmat 

oss fenomenologin ytterligare. Överförbarheten påverkas också till viss del av att vi inte 

nådde ett så djupt resultat som önskat. Dock menar vi ändå att en överförbarhet 

möjliggörs genom den detaljrika och djupgående presentation av studiens 

tillvägagångssätt. Tiden för intervjuerna var i genomsnitt 20–30 minuter vilket kan ses 

som kort. Eventuellt hade detta kunnat uppmärksammats redan under pilotintervjun då 

denna också genomfördes inom 20–30 minuter. Dock anser vi att pilotintervjun 

genererade det material som krävdes för att besvara studiens syfte och frågeställningar 

därav skedde inga större förändringar i intervjuguiden förutom de två tilläggsfrågorna. 

Upplevelsen av att intervjuerna genererade det material som efterfrågades återfanns efter 

samtliga intervjuer och därav anses inte tiden som ett problem.  

 

Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen behandlas framträdande delar som har framkommit i studiens 

resultat, vilka behandlas under respektive tema. 

Chefens  roll  kopplat  till  organisationen  

Studien visar att introduktionsmomenten verksamhetsförståelse och chefens roll i en 

statlig organisation har inverkat på det kommande chefsarbetet. Detta överensstämmer 
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med de moment som beskrivs som vanligt förekommande i introduktionsprogram, vilka 

är information om arbetsansvar samt information om organisationen, dess mål och 

policys (Cirilo & Kleiner, 2003; Hacker, 2004). Vi kan konstatera att momenten är av 

stor vikt i ett introduktionsprogram utifrån studiens resultat, tidigare forskning samt det 

lagstadgade kravet som finns på att introducera nya medarbetare. Huruvida dessa delar 

förmedlades genom en individuell eller en övergripande introduktion skiljer sig. I studien 

återfinns att de båda introduktionsmomenten verksamhetsförståelse och att vara chef i en 

statlig organisation ryms i de två introduktionsformerna, vilka båda har bidragit till 

chefsarbetet. Emellertid menar Cirilo och Kleiner, (2003), Hacker (2004), Niewenhous 

(2001) och Wallace (2009) att dessa moment tillhör den övergripande introduktionen. Vi 

anser att momenten inte nödvändigtvis enbart behöver rymmas inom den övergripande 

introduktionen utan att det även kan implementeras i den individuella. Genom den 

individuella introduktionen menar vi att de mål som Wallace (2009) beskriver utmärker 

den övergripande introduktionen ändå kan nås, en förståelse för organisationen och 

chefens bidrag till denna. Emellertid menar vi att det finns ett värde i att strukturera 

introduktionen så att samtliga chefer får genomgå en liknande introduktion oavsett om 

momenten sker i den övergripande eller den individuella introduktionen.  

 

I studien framgår det att introduktion i vilka stödfunktioner och nyckelfunktioner som 

finns i organisationen har inverkat på det kommande chefsarbetet bland de externt 

rekryterade cheferna. Hacker (2004) beskriver att interaktion med stödfunktioner är 

vanliga moment i introduktionsprogram och Wallace (2009) beskriver samtal med 

nyckelpersoner som vanligt förekommande. Momenten anser vi ha stor betydelse i ett 

introduktionsprogram, i synnerhet för externt rekryterade då dessa individer ofta saknar 

en kännedom om organisationen. Även om stödfunktionernas roll har haft en inverkan på 

chefernas arbete framgår det i studien att vissa chefer ändå önskade ett förtydligande av 

stödfunktionerna och dess roll. Genom en tydlig presentation om vilka stödfunktioner 

som finns och vad de kan bidra med anser vi kunna leda till en trygghet hos den nya 

chefen. Likaså är det betydelsefullt att chefen får knyta an till nyckelpersoner i ett tidigt 

stadie och på så vis underlätta chefsarbetet. Att de internt rekryterade cheferna i studien 

inte beskriver momenten som lika betydelsefulla menar vi kan bero på en tidigare 

kännedom och en existerande trygghet i organisationen.  
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Ledarskap  

I studien framgår det att introduktionen i ledarskap har inverkat på det kommande 

chefsarbetet. Däremot återfinns inte vikten av ledarskap i den tidigare forskningen 

kopplat till introduktionsprogram eftersom forskningen till stor del har fokuserat på 

medarbetare. Vi anser att en introduktion i ledarskap är av stor vikt för att skapa en 

trygghet i chefsrollen, detta med bakgrund i att tidigare erfarenhet av ledarskap inte alltid 

finns hos nyrekryterade chefer. Emellertid menar Elmholdt et al. (2015) att ledare 

ständigt behöver utbildas och få utveckling i och med att samhället ständigt förändras 

vilket även kan ses i studiens resultat då betydelsen av ledarskapsintroduktionen återfinns 

hos chefer både med och utan tidigare erfarenhet. Elmholdt et al. (2015) beskriver att 

ledarskapets uppgifter är att uppmuntra och inspirera medarbetare för att på så sätt nå 

organisatoriska mål. Vi menar att eftersom måluppfyllelse är en stor del av chefernas 

dagliga arbetsuppgifter, är det naturligt att ledarskapsintroduktionen har haft stor 

inverkan på det kommande chefsarbetet genom att den bidragit med verktyg och 

praktiska tips. Dessa verktyg och praktiska tips som introduktionen kan bidra med till 

chefers arbete anser vi även gynna organisationen. Vi menar att organisationen kan 

gynnas genom det som Burke och Collins (2005) beskriver angående 

ledarskapsutveckling, att den bidrar till organisationens produktivitet och arbetsförmåga. 

Med denna grund menar vi att introduktion i ledarskap även bör återfinnas i 

organisationers intresse. Detta beskrivs vara fallet enligt Elmholdt et al. (2015), som 

beskriver att ledarskapet har fått en allt större betydelse i och med den ökade 

uppmärksamheten kring ledarskapets betydelse för organisationer.  

 

Momenten rörande ledarskap i den studerade chefsintroduktionen var grupputveckling, 

konflikthantering, bemötande, svåra samtal, kommunikativt ledarskap och 

förändringsledning och beskrevs vara av stor vikt i rollen som chef. Vi anser att dessa 

moment kan rymmas i Yukls (2002) och Elmholdts et al. (2015) definitioner av 

ledarskapet, vilket är att strukturera uppgifter och främja relationer inom en grupp samt 

interaktion och kommunikation. Introduktionen i ledarskap har i den studerade 

organisationen omfattande moment och tidsåtgång vilket vi menar är berättigat med 

grund i att Elmholdt et al. (2015) beskriver ledarskapet som komplext.  
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Övriga  uppdrag  i  chefsrollen  

Studiens resultat visar på att introduktion i arbetsmiljö och rehabilitering var av stor vikt 

för cheferna utan tidigare chefserfarenhet. Det framgår både som viktigt i det 

förebyggande arbetet samt i arbetet med sjukskrivningar. Vi anser att avsaknaden av 

tidigare erfarenhet är en bidragande orsak till att dessa moment i 

introduktionsprogrammet ansågs ha inverkat på det kommande chefsarbetet. Det visar sig 

också i resultatet att dessa delar har haft avgörande betydelse för de chefer i de 

arbetsgrupper som har drabbats av hög sjukfrånvaro och sjukskrivningar. Det är 

förståeligt att cheferna får spendera mer tid på arbetet med arbetsmiljö och rehabilitering 

med anledning av den rådande trend som innebär att antalet sjukdagar ökar på 

arbetsmarknaden (Statistiska centralbyrån, 2017). Ytterligare en eventuell bidragande 

orsak till att introduktion i arbetsmiljö och rehabilitering har inverkat på chefsarbetet är 

att arbetsuppgifterna inom nämnda områden kan fördelas från arbetsgivare till chef (AV, 

2017). Detta utökade ansvar kräver att cheferna bör erhålla den kunskap och kompetens 

som behövs för att leda detta arbete, vilket regleras i föreskriften Systematiskt 

arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1, 6§) och hos Arbetsmiljöverket (2017). I vår mening 

styrker detta betydelsen av en introduktion i arbetsmiljö och rehabilitering för chefer.  

 

Introduktion i kompetensbaserad rekrytering visar sig i studien ha inverkat på 

chefsarbetet för både internt och externt rekryterade chefer. Vikten av introduktionen i 

rekrytering beskrevs ha varit framstående då sättet att rekrytera kräver specifik kunskap 

kring dess metod och struktur vilket få chefer tidigare använt sig av. Vi anser att den 

kompetensbaserade rekryteringsmetoden är komplex och därmed kräver en grundlig 

introduktion för att den ska kunna användas. I resultatet framgår det också att 

introduktionen i rekrytering har haft stor inverkan på chefsarbetet då rekrytering är en 

stor del av chefernas dagliga arbete. 

Utbildningsutformning  

Vi anser att introduktionsprogrammet som studerats främjar ett lärande då samtliga 

dimensioner som Illeris (2015) beskriver uppfylls. Innehållsdimensionen menar vi 

naturligt återfinns inom samtliga delar i introduktionen, och samspelsdimensionen 

återfinns i gruppdiskussioner, samtal samt övningar. Drivkraftsdimensionen menar vi 
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uppfylls genom antagandet att cheferna vill lära sig, detta för att komma in i chefsrollen i 

den nya organisationen och på så vis kunna bidra till organisationens övergripande mål.  

 

Studien visar på att de aktiviteter som ingår i introduktionsprogrammet är föreläsningar, 

gruppdiskussioner och samtal, övningar, samtal med närmaste chef samt hemuppgifter. 

Samtliga, bortsett från hemuppgifter, beskriver Wallace (2009) som vanliga aktiviteter i 

en introduktion. Dessutom tillägger Wallace videoföreläsningar och webbintroduktion 

som vanligt förekommande. I studiens resultat beskrivs variationen av teori och praktik i 

introduktionen som fördelaktigt av cheferna. Likt studiens resultat beskriver Cirilo och 

Kleiner (2003) samt Wallace (2009) att det är fördelaktigt att använda olika 

undervisningsstilar. I de delar i introduktionen, som också upplevts ha inverkat på 

chefsarbetet, ser vi att samtliga består av teoretiska och praktiska moment. Därmed 

konstaterar vi att variationen av teori och praktik är den mest fördelaktiga för att 

förbereda cheferna inför det kommande arbetet.  

 

Introduktionsprogrammet som studerats består av formella utbildningssatsningar. 

Formella utbildningar krävs enligt Cirilo och Kleiner (2003) men de behöver generera 

mer än enbart informationsöverföring. Detta anser vi sker genom att gruppdiskussioner, 

samtal och övningar återfinns i introduktionen där möjligheten ges att dela erfarenheter 

och ta till sig andras upplevelser. Detta lärande menar vi kan kopplas till vuxenlärande 

som Cunningham (2012) beskriver som avgörande för att lyckas med 

utbildningssatsningar för vuxna. Cunningham menar vidare att praktiska moment med 

möjlighet att använda den egna kunskapen samt erfarenheten innefattas i ett 

vuxenlärande, vilket vi anser genomgående återfinns i de olika delarna i 

introduktionsprogrammet som alla har inverkat på chefernas arbete. Förutom det formella 

lärandet återfinns också ett informellt lärande i introduktionsprogrammet, som inte är 

planerat i den utsträckning som det formella. Detta presenteras i studiens resultat då 

cheferna upplevde att nätverkandet har inverkat på det kommande chefsarbetet genom 

möjligheten att knyta nya kontakter.  

 

I det studerade chefsintroduktionsprogrammet är det mestadels ett anpassningsinriktat 

lärande som sker. Detta anser vi med tanke på att det råder förutbestämda ramar om vad 

cheferna ska lära sig och på vilket sätt. Inom introduktionsdelarna beträffande 

verksamhetsförståelse, att vara chef i en statlig organisation, arbetsmiljö och 
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rehabilitering samt rekrytering är detta lärande naturligt eftersom det finns givna policys, 

riktlinjer, regler och lagar att förhålla sig till. Däremot kan vi se att ett utvecklingsinriktat 

lärande, som innebär att ifrågasätta och utveckla nya arbetsmetoder (Ellström, 1992), 

vore gynnsamt i introduktionen inom ledarskap. Vi menar att detta går att applicera på 

introduktion i ledarskap då det är en kompetens som ständigt kan förändras, förbättras 

och ibland måste anpassas till rådande situationer. I vår mening kan organisationen gå 

miste om viktiga erfarenheter och kunskaper om endast ett anpassningsinriktat lärande 

sker. Genom att främja att nyanställda chefer får möjlighet att ifrågasätta arbetsmetoder 

och strukturer kan ett utvecklingsinriktat lärande nås och således även en utveckling 

inom området i organisationen. Att gå miste om de nya chefernas erfarenhet och kunskap 

betonas av Nilsson et al. (2011) som en generell kritik mot introduktionsprogram. Därav 

anser vi att det i så stor utsträckning som möjligt ska implementeras utbildningsformer 

som främjar utvecklingsinriktat lärande.  

Ytterligare  utmärkande  aspekter    

I studien framgår det att en tydligare struktur på chefsintroduktionen var önskvärd. Dels 

att få en överblick av introduktionen från början men också att upplägget skulle kunna 

arrangeras på ett annat sätt. Vissa delar beskrevs som önskvärda att få i ett tidigare skede 

medan andra senare. Enligt Nilsson et al. (2011) är det av stor vikt att medarbetaren 

kommer in i arbetet i ett tidigt skede för att så snart som möjligt kunna prestera. Med 

detta som grund anser vi att planering av vilka delar i introduktionen som kommer i 

vilken ordning är av stor vikt för att främja att chefen så snart som möjligt ska kunna 

prestera. Även Niewenhouse (2001) menar att en välplanerad introduktion, vilket vi anser 

att strukturen är en del av, leder till högpresterande chefer och därmed ekonomiska 

fördelar för organisationen. Denna ekonomiska aspekt menar vi också är relevant 

gällande chefernas önskemål om att effektivisera introduktionsprocessen och på så sätt 

komma in i arbetet. Huruvida detta är möjligt är svårt att besvara då chefer som ska gå 

introduktionsprogram behöver olika delar i introduktionen olika mycket, samt att de i sitt 

arbete kommer ställas inför olika situationer vid olika tidpunkter och därmed kräver olika 

förberedelser. Dock anser vi att det är av stor vikt i planeringen av introduktionsprogram 

att ha en genomarbetad och genomtänkt struktur. En genomarbetad struktur inom den 

individuella introduktionen är något som cheferna i studien saknat och att checklistor inte 

användes genomgående. Detta motsäger tidigare forskning där Wallace (2009) beskriver 
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att checklistan är ett vanligt förekommande moment i den individuella introduktioner. 

Genom att användningen av checklistor sker på samma sätt i samtliga introduktioner, 

menar vi att en tydligare struktur kan nås och att samtliga nyanställda ges lika 

förutsättningar att ta sig an arbetet. Det är även viktigt att i detta sammanhang betona det 

Nilsson et al. (2011) och Wallace (2009) beskriver, att en genomarbetad introduktion 

främjar att medarbetaren trivs på arbetet och således är mer benägen att stanna kvar.  

 

Ett förtydligande kring chefens olika roller är något som framgår som önskvärt i studiens 

resultat. Betydelsen av att veta vilka förväntningar som innefattas i chefsrollen kan 

kopplas till Cirilo och Kleiner (2003) som betonar att medarbetaren behöver veta vilka 

förväntningar som åligger den roll som medarbetaren intar. Detta anser vi vara av stor 

vikt eftersom chefsarbetet i stor utsträckning innebär olika ansvar som kräver olika roller, 

och genom att förtydliga dessa förbereda den nya chefen på det kommande arbetet. 

Förtydligande av roller kopplar vi till introduktion i ansvar och arbetsuppgifter, vilket 

Cirilo och Kleiner (2003), Hacker (2004), Niewenhous (2001), Wallace (2009) menar 

inkluderas i den individuella introduktionen. Måhända är ett sådant förtydligande en del i 

det som vi anser skulle kunna rymmas i arbetet med att strukturera upp den individuella 

introduktionen.  

 

I resultatet återfinns det att vissa chefer upplevde att den individuella delen hade haft 

störst inverkan på det kommande chefsarbetet, medan vissa upplevde att den 

övergripande hade haft störst inverkan. Att båda är betydelsefulla överensstämmer med 

tidigare forskning som poängterar att båda delarna behöver finnas med i ett 

introduktionsprogram (Cirilo & Kleiner, 2003; Hacker, 2004; Niewenhous, 2001; 

Wallace, 2009). 

 

Att repetera redan befintlig kunskap i introduktionen framgår i studiens resultat som 

betydelsefullt. Med detta som grund bör förslagsvis samtliga nyanställda genomföra 

samma introduktionsprogram oavsett tidigare arbetslivserfarenhet och bakgrund. I 

motsats till detta beskriver Wallace (2009) att nya medarbetare bör utforma det egna 

introduktionsprogrammet för att kunna anpassas till tidigare erfarenheter och kunskap. 

Detta motiveras med att individer lär på olika sätt och har olika förutsättningar för 

lärandet. Dock anser vi att detta förhållningssätt kräver att den nya medarbetaren är 

medveten om den egna inlärningsstilen och hur den egna erfarenheten och kunskapen är i 
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förhållande till den nya chefsrollen. Dessutom menar vi att genom repetition av befintlig 

kunskap i introduktionen kan en organisationsspecifik koppling till ämnet erhållas. I 

resultatet framgår det också att repetition av den tidigare kunskapen i samband med 

introduktionen gav chefen nya aspekter och infallsvinklar inom ett känt kunskapsområde.  

Sammanfattande  slutsats  

Det framgår i studiens resultat att det som i introduktion inverkat på arbetet var 

introduktion i chefens roll i organisationen, information om organisationen, ledarskap, 

arbetsmiljö och rehabilitering samt rekrytering. Variation av teori och praktik som 

används i chefsintroduktionsprogrammet anses fördelaktigt. Dessutom framgår det att en 

tydligare struktur i introduktionen och förtydligande om olika funktioner och roller var 

önskvärt. Både den övergripande och den individuella introduktionen beskrevs ha 

inverkat på det kommande chefsarbetet och att repetition av redan inlärd kunskap var 

fördelaktigt. En möjlig strategi för att lyckas med ett chefsintroduktionsprogram, i 

hänseendet att det faktiskt inverkar på det kommande chefsarbetet, är en kontinuerlig 

utvärdering. Genom en utvärdering anser vi att förbättringsförslag kan uppmärksammas, 

att redan fungerande processer bevaras och att introduktionsprogrammet förändras i takt 

med utvecklingen i organisationen och samhället.  

Studiens resultat är till viss del kontextbunden till organisationen där datainsamlingen 

genomfördes. En viss överförbarhet anses dock möjlig genom att resultatet tydligt 

presenteras med dess förutsättningar, vilken typ av organisation, huruvida cheferna är 

internt eller externt rekryterade samt besitter tidigare chefserfarenhet. Vi anser även att 

det finns ett värde för andra organisationer att ta del av denna studie, då rollen som chef 

till stor del innefattar liknande arbetsuppgifter och ansvar oavsett organisation. Vi menar 

också att studien bidrar till forskningen genom att belysa chefers upplevelser av ett 

chefsintroduktionsprogram vilket vi anser saknas. Även hur dessa delar har varit 

utformade, specifikt för introduktionsprogram, menar vi också täcka ett glapp inom 

forskningen som fokuserar på utbildningsutformning överlag.  

Förslag  på  vidare  forskning  

De ekonomiska konsekvenserna som introduktionsprogrammens upplägg faktiskt 

genererar, anser vi bör studeras ytterligare. Exempelvis att undersöka om det som 

cheferna upplever har inverkat på deras chefsarbete också leder till att de så snart som 



41  
  

möjligt kommer in i arbetet. Detta vilket i sin tur leder till att cheferna börjar prestera och 

på så vis eventuellt bidra till ekonomisk framgång. Vad ekonomisk framgång innebär 

beror på vilken organisation som studeras och om framgång för dem innebär största 

möjliga vinst eller att hålla budget. Oavsett organisation kan det vara av stor vikt att 

studera de finansiella medel organisationen lägger in i introduktionen och vad dessa 

sedan genererar i ekonomiska termer.  

 

Vidare forskning, angående att kombinera teori och praktik specifikt för 

chefsintroduktionsprogram, är något som med fördel kan forskas vidare inom. Detta 

grundas på att vi i studien har funnit att teori och praktik med fördel bör kombineras. 

Vidare forskning på området skulle kunna bidra med en djupare förståelse av hur både de 

teoretiska och praktiska delarna bör planeras och utformas för att effektivisera 

chefsintroduktionsprogram. Till sist kan konstateras att ett behov finns av forskning inom 

chefsintroduktion överlag då vi anser detta varit svårt att finna.  
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Bilagor  

Bilaga  1:  Intervjuguide  
 
Berätta om studien kopplat till informationsbrevet 

•   Berätta om studiens syfte 
•   Berätta om att intervjun kommer spelas in 
•   Berätta om deltagande och villkor 
•   Berätta om konfidentialitet 

  
Allmänna frågor 

•   På vilken avdelning är du chef? 
•   Är du internt eller externt rekryterad? 
•   Har du tidigare arbetat som chef? 

  
Huvudfråga 

•   Hur upplevde du att din chefsintroduktion var? 
•   Hur upplevde du att den introduktion du fick har inverkat på ditt arbete? 
•   Vilka delar av introduktionsprogrammet upplever du har varit mest fördelaktiga 

för ditt arbete? 
  
Följdfrågor 

•   Hur var den delen av introduktionen uppbyggd? 
•   Vill du utveckla… 
•   På vilket sätt har den delen varit användbar?  

  
Avslutande frågor 

•   Upplevde du någon del extra viktig för ditt arbete? 
o   Hur var denna del utformad? 

•   Vilken ansåg du var viktigast, den individuella eller den övergripande 
introduktionen?  

•   Var det något du saknade inför ditt arbete?  
  
Sammanfattning 

•   Vill du tillägga något mer om introduktionen? 
o   Är det någon del av introduktionen som inte finns med i beskrivna teman? 

•   Är det okej att vi återkommer till dig om det är något vi undrar över? 
  
Tack! 
 
     



  

Bilaga  2:  Teman  

Introduktion i chefens roll kopplat till organisationen 

•   Verksamhetsförståelse 
•   Chef i organisationen 
•   Chef i en statlig organisation 
•   Stödfunktioner (HR) 

Introduktion i ledarskap 

•   Grupputveckling och konflikthantering  
•   Bemötande 
•   Svåra samtal  
•   Kommunikativt ledarskap  
•   Förändringsledning 

Introduktion i lag och rätt 

•   Arbetsrätt 
•   Arbetsmiljö och rehabilitering 
•   Mångfald 

Introduktion i rekrytering 

•   Kompetensbaserad rekrytering  

Introduktion i kompetensförsörjning 

•   Resultat och utvecklingsdialog 
•   Kompetensanalys 
•   Kompetensutveckling 

    



  

Bilaga  3:  Informationsbrev  
Information till dig som valt att medverka i en kandidatuppsats om chefers 
upplevelse av chefsintroduktion 
 
Hej!  
Vi ser fram emot att träffa er, ta en kaffe och prata om er upplevelse av 
introduktionsprogrammet.  
 
Våra namn är Lisa Nyström och Elin Ölmeborn och vi läser sista terminen på 
personalprogrammet på Jönköping University. Studien är en kandidatuppsats inom 
pedagogikinriktningen som efter godkänd examination blir en offentlig handling.  
 
Vi vill med studien bidra med kunskap och praktiska tips vid skapandet av nya 
chefsintroduktionsprogram. Vi kommer att undersöka vad som är det viktigaste i ett 
framgångsrikt chefsintroduktionsprogram och vad i introduktionen som är bra att ha med 
sig in i arbetet. Vi tror att studien kan gynna er organisation till ett mer effektivt 
introduktionsprogram.  
 
Du som blivit tillfrågade om att delta i en intervju har arbetat 2-3 år efter avslutad 
introduktion och intervjun planeras att ta ca 1 timma. Intervjun kommer att genomföras 
under vecka 11 och spelas in genom ljudupptagning.  
 
Studien genomförs enligt rådande forskningsetiska principer. Intervjuutskrifterna och 
ljudupptagningen kommer sparas i ca fem månader efter intervjutillfället, därefter 
kommer dessa att förstöras. Intervjumaterialet kommer endast att användas i 
forskningssyfte. I studien eftersträvas största möjliga konfidentialitet. Ingen obehörig 
kommer att kunna ta del av innehållet och deltagarna i studien kommer att avidentifieras, 
likaså organisationen. Deltagandet i studien är frivilligt och du har när som helst under 
studiens gång möjlighet att avsäga ditt deltagande.  
 
Vi ses!  
/Lisa och Elin  
 
 
Önskar ni ytterligare information om studien är ni välkomna att kontakta oss på:  
 
Lisa Nyström 
Mail 
Telefon 

Elin Ölmeborn 
Mail 
Telefon 

 


