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Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur introduktionen upplevs av 

nytillträdda chefer samt vilka aspekter som är av betydande relevans för denna upplevelse. Studien 

har genomförts på en svensk myndighet med omkring 1200 anställda. Studien är av kvalitativ art 

och empiri har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer med åtta verksamma chefer som 

har personalansvar. Vid tolkning av studiens resultat har vi inspirerats av en fenomenologisk 

ansats, varpå vi har fokuserat på likheter i respondenternas uppfattning av fenomenet. Av studiens 

resultat framgår att majoriteten av cheferna upplevt introduktionen som gedigen och informativ. 

Chefernas framträdande upplevelse har visat sig vara organisationens välkomnande klimat. 

Majoriteten av cheferna är av åsikten att organisationen möjliggjort för socialisationstillfällen i 

samband med introduktionen. Flertalet av cheferna föredrar att först installera sig i sin 

arbetsgrupp innan hela verksamhetsförståelsen kan erhållas. Avslutningsvis har den information 

som delgivits under introduktionen upplevts som tydlig. Ett flertal av cheferna har samtidigt 

upplevt den som överväldigande och svåråtkomlig.  
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Abstract 

New manager orientation program 
A qualitative study about newly employed managers experience of their work orientation	

The purpose of the study is to create a deeper understanding of how newly employed managers 

experience the orientation program and to explore which aspects that are of great importance in 

regards to this experience. The study was conducted at a Swedish authority with approximately 1200 

employees. A qualitative research design was used in this study and data has been collected through 

semi-structured interviews with eight personnel managers. During interpretation of the results, we 

have been inspired by a phenomenological approach where we have focused on similarities in the 

respondents´ experience of the phenomenon. The result shows that the majority of the managers 

experienced the orientation program as solid and informative. The welcoming climate of the 

organization was found to be the most central experience of those investigated. The majority of the 

managers are of the opinion that the organization has enabled opportunities for socialization during 

the work orientation. Most of the managers prefer to first settle into their own work team before they 

are able to obtain an understanding of the business. Additionally, the managers have experienced the 

information that has been communicated during the work orientation as clear. Meanwhile, a number 

of the managers mean that the information was overwhelming and inaccessible.
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1 Inledning 

Chefsbefattningen kan beskrivas som en formell maktposition som i önskvärt fall inkluderar förmågan 

att utöva ett skickligt ledarskap (de Klerk, 1999; Granberg, 2011 & Rubenowitz, 2004). Ledarskapet 

omfattar betydligt mycket mer än enbart den formella funktionen som chef. För att kunna bedriva ett 

föredömligt ledarskap behöver det bli accepterat inom organisationen (de Klerk, 1999). Oavsett 

tidigare erfarenhet är det en omställning att växa in i en ny chefsbefattning och att i samband med 

detta utöva ledaregenskaper. Företaget Korn/Ferry konstaterar att ett misslyckande med rollen som 

chef i ett flertal fall sker redan 18 månader in i nyanställningen. De nytillträdda cheferna som 

misslyckas i sin nya roll utgör hela 40 procent av organisationens sammanlagda chefspositioner. En 

genomarbetad introduktion kan därmed vara avgörande för medarbetarens vilja att behålla sin plats 

inom organisationen (Englund, 1999; Granberg, 2011). Introduktionen blir därmed en förutsättning 

för att både kvarhålla medarbetaren och få denne att känna sig välkommen på arbetsplatsen 

(Lindelöw, 2008). Syftet med introduktionen är enligt Granberg (2011) att underlätta övergången till 

den nya miljön, arbetsuppgifterna och kollegorna. Enligt Ahrnborg (1997) bör introduktionen syfta till 

att generera en ökad positiv inställning och trygghet för den nya medarbetaren.  

Introduktionsprocessen är ett tillfälle som ger möjlighet till kontaktskapande och social 

gemenskap. Den sociala gemenskapen utgör i sin tur en viktig del av ingången till arbetet då den kan 

påverka hur medarbetaren presterar i sin yrkesroll (Elg, 2009). Vidare möjliggör introduktionen för 

samarbetsrelationer mellan den nytillträdde och den befintliga verksamheten samt för ett 

tydliggörande av förväntningar och en ökad kännedom om organisationen. Kunskap om 

organisationen krävs för att skapa en helhetssyn som binder ihop delarna inom verksamheten. Denna 

förståelse berör både ekonomiska och strategiska aspekter samt en kännedom om den kultur som 

genomsyrar organisationen. En omfattande kännedom om verksamheten leder till en ökad förståelse 

för hur respektive del bidrar till helheten (Rubenowitz, 2004). Förståelsen kan enligt Jacobsen & 

Thorsvik (2008) bidra till att anpassningen av de egna arbetsuppgifterna och lärandet 

överensstämmer med organisatoriska strategier och målsättningar. Då den nytillträdde befinner sig i 

en helt ny arbetssituation krävs det att arbetsgivaren på ett tydligt sätt förmedlar information. En 

arbetsgivare kan inte vara övertydlig när den kommunicerar med en arbetstagare då misstolkningar är 

vanligt förekommande i arbetslivssammanhang (Lindelöw, 2008).  

En introduktion ger, i bästa fall, medarbetaren rätt förutsättningar för att kunna fungera 

optimalt inom sin arbetsroll, vilket gör introduktionen till en av de viktigaste delarna i 

kompetensförsörjningsprocessen (Englund, 1999). Kompetensförsörjningsprocessen innefattar 

tillvaratagandet av personal genom att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens 

(Lindelöw, 2008). Enligt Hacker (2004) visar forskning att en satsning på introduktionen av nya 

medarbetare kan öka kvarhållandet av personalen med 25 procent. En väl genomförd introduktion 

minskar risken för bristande kommunikation samt tydliggör förväntningar på den nytillträdde. 

Introduktionen främjar självförtroendet hos medarbetaren, vilket bidrar till ett mer effektivt lärande. 

Den lojalitet och produktivitet som uppstår genom en väl genomförd introduktion menar Hacker 

utmynnar i en vinst för hela organisationen. I och med att organisationen är under ständig förändring 

krävs även en kontinuerlig utvärdering av introduktionsprogrammet. En uppdatering av 
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introduktionsprogrammet är ett krav för att säkerställa att det anpassas utefter det aktuella 

affärsklimatet (Cirilio & Kleiner, 2003). Det är enligt Ahrnborg (1997) betydelsefullt att utforma ett 

genomtänkt introduktionsprogram anpassat till organisationens behov. Programmet behöver 

nödvändigtvis inte vara komplicerat och påkostat för att kunna uppfylla dessa kriterier.  

Medarbetaren är enligt Englund (1999) organisationens viktigaste resurs och kan ses som 

nyckeln till framgång, vilket ger anledning till att satsa på introduktionen. Granberg (2011) belyser att 

organisationen är beroende av dess medarbetare, då varje individs kompetens är en bidragande orsak 

till uppnådda resultat. Därmed är det av betydelse att genom en väl genomarbetad introduktion öka 

förutsättningarna för att behålla organisationens medarbetare.  

Vi finner det intressant att studera chefsbefattningen då den utgör en nyckelfunktion inom 

organisationen. Chefen har även ett starkt inflytande för medarbetarens strävan att uppfylla 

organisatoriska mål. Då det krävs en genomtänkt introduktionsprocess för att underlätta chefens 

tillträde i den nya rollen så vill vi, genom denna studie, skapa en djupare förståelse för hur 

introduktionen upplevs av nytillträdda chefer samt vilka aspekter som är av betydande relevans för 

denna upplevelse. Forskningen har visat gemensamma synsätt över vilka komponenter en 

introduktionsprocess bör innehålla. Komponenterna skapar i sin tur en förutsättning för att en 

nytillträdd chef på bästa sätt ska komma in i den nya verksamheten.  

 

2 Bakgrund 

Bakgrunden kommer att inledas med en beskrivning av chefskap i relation till ledarskap, vilket sedan 

följs av en redogörelse för begreppet introduktion. Därefter presenteras studiens huvudavsnitt: 

organisatorisk socialisation, verksamhetsförståelse och information. Studiens huvudavsnitt 

motsvarar de teman som identifierats i samband med granskning av materialet, vilket inkluderar både 

vetenskapliga artiklar och ytterligare relevant litteratur.  

2.1 Chefskap i relation till ledarskap 
I nedanstående avsnitt behandlas relationen mellan begreppen chefskap och ledarskap. Därefter 

redogörs för innebörden av respektive begrepp och slutligen presenteras avsnittet, omställning till ny 

chefsbefattning.  

Grundtanken är att den individ som innehar en chefsposition även skall besitta en 

ledarskapsförmåga. Även om denna kombination är önskvärd är den inte självklart förekommande. 

Begreppen chefskap och ledarskap delas därmed in i två skilda definitioner. För att som chef kunna 

vidareutveckla det personliga ledarskapet menar Yukl (2012) att det krävs en förståelse för skillnader 

och likheter mellan chefskap och ledarskap. Chef som begrepp används enligt de Klerk (1999), 

Granberg (2011) och Rubenowitz (2004) när det åsyftas till den formella funktionen inom 

organisationen. Yukl (2012) menar att chefskap anses vara mer byråkratiskt medan ledarskap kopplas 

till ledarens engagemang gentemot sina medarbetare. Han antyder vidare att dessa begrepp i 

praktiken går hand i hand, då ledaren vanligtvis innehar en chefsposition utifrån vilken han eller hon 

agerar. Trots detta är det enligt Rubenowitz (2012) inte någon självklarhet att alla chefer besitter 

ledaregenskaper. Enligt både de Klerk (1999) och Yukl (2012) har dock cheferna som uppgift att ta på 
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sig rollen som ledare. För att som chef kunna upprätthålla ett gott ledarskap är chefen, enligt 

Rubenowitz (2004), till hög grad beroende av sina medarbetare. De Klerk (1999) påvisar att 

ledarskapet är nödvändigt för att chefen ska få med sig sina medarbetare i det dagliga arbetet. Det är 

därmed en process för den nytillträdde chefen, att kunna växa in i den nya ledarrollen. Det gäller även 

de individer som har tidigare erfarenhet av liknande befattning.	

2.1.1 Chefskap 
Till skillnad från ledarskapet, som är en interaktiv process, fungerar chefskap mer som en formell 

funktion inom organisationen (Hansson 2015). Chefskap enligt Yukl (2012) och Wilson (2010) 

relaterar till ordning och reda, arbete med budget och kontroll samt arbetsledning och styrning. Mer 

ingående beskriver Hansson (2015) och Granberg (2011) att chefskapet står för att utföra uppgifter 

kopplade till målstyrning, planering, organisering, uppföljning, budget och personalansvar. 

Chefskapet innebär en ledande funktion som inkluderar formell makt och kontroll i kombination med 

ett visst frivilligt samtycke från medarbetarna. Enligt Wilson (2010) utgörs ofta chefskapet av experter 

vilka innehar funktionen att organisera, reglera och forma arbetet.	

2.1.2 Ledarskap 
Granberg (2011) menar att begreppet ledarskap är svårdefinierat då det saknas en enhetlig definition. 

Enligt de Klerk (1999) används begreppet ledare då det åsyftas till den funktion inom organisationen 

som har en samordnande, ansvarstagande och handledande uppgift. Ledarskap relaterar till processer 

som motiverar och driver förändringar av individer, grupper och organisationer (Granberg, 2011). 

Dessa processer är bland annat viktiga som en del av kompetensutvecklingen i syfte att motivera 

medarbetarna till att utveckla sin kompetens (Hansson, 2015). Hur ledarskapet utövas är enligt de 

Klerk (1999) av stor betydelse för alla nivåer inom alla organisationer. Att leda förutsätter både 

intresse för den organisatoriska verksamheten, förståelse för ledarfunktionen och en personlig 

mognad. Det kräver också en vilja att ta ansvar kombinerat med en ambition att etablera och utveckla 

samarbete (de Klerk, 1999). 

I och med att det är ledaren som driver arbetsprocesserna framåt är ledarskapets kvalitet 

avgörande för att kunna uppnå organisationens målsättningar. Det är ledarens uppgift att hantera de 

mänskliga resurserna genom att inspirera, motivera och stimulera sina medarbetare. Ledaren innehar 

även uppgiften att samordna respektive medarbetares arbetsinsats, genom lyhördhet och känsla för 

arbetets innebörd. En annan del av ledarens roll är att bryta ner organisationens övergripande behov 

till mer hanterbara uppgifter för att i sin tur fördela dessa till sina medarbetare (de Klerk, 1999).    

                 

2.1.3 Omställning till ny chefsbefattning 
En betydande faktor för den nytillträdde chefens ingång i arbetsrollen är enligt de Klerk (1999) 

huruvida chefen blivit rekryterad ur den grupp denne skall ansvara för. Vid intern rekrytering har 

chefen till fördel att redan känna till medlemmarna, ledningen och organisationskulturen. Nackdelen 

kan vara eventuella svårigheter med att lämna sin tidigare roll som jämlik medarbetare. I chefsrollen 

ställs det plötsligt krav på ledarskap. Den individ som intar chefsrollen behöver i sin tur ställa krav på 

sina medarbetare. Den etableringsprocess som påbörjas i samband med att en ny person intar 

chefsrollen, sker genom ett samspel mellan ledaren, de ledda och organisationens ledning. Chefens 
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framgång är beroende av hur väl denne lyckas styra samarbetet tillsammans med medarbetarna. Ett 

samarbete är därav en förutsättning för att kunna forma en självständig enhet. På grund av detta är 

den nytillträdde chefen i stor utsträckning beroende av sina medarbetare (de Klerk, 1999). 

Som tidigare nämnts av de Klerk (1999) är det en utmaning att ta sig an en ny chefsposition 

oavsett tidigare erfarenheter. En genomarbetad introduktionsprocess är av betydelse både för 

individens anpassning till verksamheten och till den nya rollen som ledande chef. För att den 

nytillträdde skall ha förutsättning att snabbt komma in i sin nya yrkesroll krävs enligt Lindelöw 

(2008) ett genomarbetat introduktionsprogram. Programmet bör innehålla information om policyer, 

arbetssätt och organisationens bakgrund. Introduktionen bör även individanpassas då det ställs olika 

krav beroende på vilken befattning individen har. Lindelöw menar att introduktionen är en viktig 

förutsättning för att den nytillträdde skall känna sig välkommen till den nya arbetsplatsen, samt att 

denne skall fungera optimalt i sin nya befattning. 

2.2 Introduktion 
I nedanstående avsnitt ges en övergripande förståelse för introduktionens innebörd, hur 

introduktionsprocessen kan effektiviseras, lagstiftningens krav samt varför satsning på introduktion är 

lönsamt för organisationen.  

Begreppet introduktion definieras enligt Granberg (2011, s. 460) på följande vis: ”Med 

introduktion menas de åtgärder som vidtas för att underlätta övergången till nya arbetsuppgifter, 

nya arbetskamrater och ny miljö”. Englund (1999) antyder att introduktionen är ett av de viktigaste 

momenten i kompetensförsörjningsprocessen. Han menar att en välplanerad introduktion kan vara 

avgörande för den nytillträddes fortsatta anställning inom organisationen. Trots att arbetsgivaren, 

utöver introduktionen, kan förse den anställde med goda förutsättningar för att kunna bedriva 

tillfredställande arbete så räcker inte detta. För att den nytillträdde medarbetaren skall ha god 

användning av sina förmågor, behöver denne känna sig väl motiverad (Rubenowitz, 2004). För att 

uppnå denna motivation föreslår Lindelöw (2008) att organisationen skapar en samarbetsrelation 

med den anställde. Lindelöw menar därmed att det första mötet med den nytillträdde är mycket viktigt 

för relationsskapandet. Ett ansenligt första möte är en förutsättning för att individen skall känna sig 

välkommen till sin nya arbetsplats. Mottagandet av den nytillträdde är enligt Rubenowitz (2004) av 

betydande vikt för individens fortsatta anpassningsprocess. Organisationen behöver möjliggöra 

förutsättningar för att den nytillträdde omgående ska kunna anpassa sig till omständigheterna på 

arbetsplatsen. Särskilt viktigt är det att anpassa sig till arbetsuppgifterna, arbetsmiljön, 

arbetskamraterna och ledningen. Under det första mötet uppstår även en grundattityd hos den 

nytillträdde vilket kan komma att påverka dennes fortsatta uppfattning av organisationen en lång tid 

framöver. En god samarbetsrelation bidrar enligt Lindelöw (2008) även till ett fortsatt 

arbetsplatslärande, både för organisationen och individen. 

Syftet med introduktionen bör vara att den ska generera en ökad trygghet och positiv inställning 

hos medarbetaren, vilket i sin tur motiverar medarbetaren att satsa på den nya arbetsplatsen 

(Ahrnborg, 1997; Granberg, 2011). För att uppnå detta syfte ska det ligga i organisationens intresse att 

skapa en noggrann och genomarbetad introduktion som resulterar i att den nytillträdde så snart som 

möjligt kan hantera sina arbetsuppgifter (Granberg, 2011). Lindelöw (2008) menar även att 
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utformningen av introduktionen ska kunna tillämpas på samtliga nytillträdda. Detta kan ses som ett 

standardiserat upplägg att utgå ifrån vilket Rubenowitz (2004) förordar att organisationen ska arbeta 

utefter i sitt introduktionsprogram. Rubenowitz tillägger att det ska ingå systematiska 

introduktionsrutiner i det standardiserade programmet. Rutinerna kan ta olika uttryck, men bör vara 

standardiserade och därav läras ut till samtliga nytillträdda. Avsikten med rutinerna är att 

introduktionsprogrammet inte behöver omarbetas inför varje nyanställning, vilket möjliggör för 

kostnadsbesparingar samt att andra viktiga moment inte förbises. Den anställde ska ses som en resurs 

och därmed blir introduktionen lika viktig för individen som för organisationen. 

            Organisationens förmåga att introducera nytillträdda utgör grunden för dess överlevnad, då 

introduktionen är avgörande för den motivation och kunskap som erhålls (Granberg, 2011). Om 

introduktionen är bristfällig inom en organisation kan det enligt Granberg leda till uppsägningar från 

arbetstagarens sida, vilket ökar kostnaderna för organisationen i samband med en högre 

personalomsättning. Organisationen behöver därmed finna ett lämpligt sätt att organisera sin roll i 

introduktionen samt bestämma en rimlig mängd resurser som bör avsättas till 

introduktionsprogrammet (Dunn & Jasinski, 2009). 

            Enligt Coleman och Kleiner (1999) medför det nuvarande affärsklimatet att många 

organisationer blir allt mer åtstramade vilket kräver en högre grad av effektivitet. På grund av det 

rådande klimatet behöver de nytillträdda medarbetarna bli bekväma i sin yrkesroll och tidigast möjligt 

få en utökad förståelse för verksamheten. Detta ställer i sin tur krav på att organisationens 

introduktionsprocess är väl genomtänkt för att kunna fungera effektivt.	

2.2.1 Effektivisering av introduktionsprocessen  
Nedanstående avsnitt kommer att behandla en modell som innefattar tre grundkomponenter för 

uppbyggnaden av introduktionsprogrammet. Dessa komponenter är följande: förberedande 

introduktion, introduktion till organisationen samt introduktion till arbetet.  

Cirilio och Kleiner (2003) presenterar en modell som innehåller tre komponenter som är 

övergripande för introduktionsprogrammet. Tillämpningen av denna modell kan underlätta 

effektiviseringen av introduktionsprocessen i samband med organisationens tillsättning av nya 

arbetstagare. Den första komponenten som utgör modellen behandlar den förberedande 

introduktionen. Denna komponent berör organisationens förmåga att förbereda medarbetaren inför 

installationen till den nya arbetsplatsen. Den förberedande introduktionen pågår under perioden 

mellan accepterandet av erbjuden befattning och den fysiska introduktionsstarten. Cirilio och Kleiner 

förespråkar att organisationen redan under den förberedande introduktionen kan tillgodose den 

nytillträdde med arbetsrelaterade dokument samt medvetandegöra kommunikationskanalerna. Att 

vårda relationen med den blivande arbetstagaren kan i sin tur bidra till motivation och anpassning till 

organisationskulturen. Granberg (2011) tillägger att arbetsgivaren bör skicka ett välkomstbrev, 

förbereda en introduktionsplan, utse en mentor samt förbereda ytterligare lämpligt material.      

            Nästa steg av modellen utgörs av introduktionen till organisationen, vilket syftar till att den 

nytillträdde ska få ökad kännedom kring organisationens uppbyggnad. Här bör organisationen även 

satsa på att ge individen en förståelse för organisationens funktion. Under introduktionen är 

personalens medverkan påtagligt viktig med betoning på ledningens engagemang (Cirilio & Kleiner, 

2003). Vid introduktion av chefer ska därmed den verkställande direktören vara involverad i 
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processen och presentera information om organisationens historia, dess nuvarande situation samt 

visioner inför framtiden (Englund, 1999). Den nytillträdde chefen bör enligt Englund även få möjlighet 

att möta övriga chefer i organisationen med anledning av att utöka sin verksamhetsförståelse.  

            Parallellt med den allmänna introduktionen till organisationen behöver den nytillträdde bli 

introducerad till blivande arbetsplatsavdelning samt tilltänkta arbetsuppgifter. Det är av stor vikt att 

den nytillträdde arbetstagaren får inblick in den egna avdelningens uppdrag och dess relation till 

organisationen som helhet. Det innebär att den nytillträdde behöver få information om 

organisationens uppbyggnad, arbetsmetoder, målsättning och förväntningar på arbetstagaren. 

Informationen bör även omfatta policyer, regler och den kultur som genomsyrar organisationen och 

arbetsenheten (Cirilio & Kleiner, 2003). 

	

2.2.2 En lönsam satsning 
Som tidigare nämns är det enligt Acevedo & Yancey (2011) viktigt att organisationen, förutom att ha 

ett välutvecklat introduktionsprogram, hjälper de nytillträdda i deras ingång till arbetet. Därför är det 

enligt Hacker (2004), av betydelse att organisationen och dess anställda äger hela processen och 

ansvarar för att den nytillträdde ska få en ansenlig start. Det är även ett stort åtagande för 

organisationens ledning att få introduktionen att fungera. För att kunna utforma en väl fungerande 

introduktion är det enligt Hacker viktigt att vara kreativ och tänka utanför ramarna. Att investera 

resurserna väl redan under introduktionen kan resultera i en utdelning på längre sikt, då 

medarbetaren väljer att behålla sin tjänst inom verksamheten. Utdelningen grundar sig i att den 

nytillträdde upplever att organisationen satsar på individen då denne får ett bra bemötande redan 

tidigt in i anställningen. Ett verklighetsbaserat exempel på detta återges av Acevedo och Yancey (2011) 

som nämner att Japanska organisationer har förstått vikten av en väl investering i nya medarbetare. 

Deras introduktionsprogram kan pågå alltifrån sex månader upp till tre år, vilket utifrån ett 

västerländskt perspektiv kan verka långt. De anser att tiden är väl spenderad eftersom 

personalomsättningen hålls inom rimliga marginaler då medarbetarna trivs och stannar kvar.  

För att den nytillträdde på ett tillfredställande sätt skall introduceras till den nya verksamheten 

krävs det att organisationen har en genomtänkt socialisationsprocess. En beskrivning av 

socialisationsprocessen presenteras inledningsvis i avsnittet organisatorisk socialisation. För att 

medarbetaren ska kunna prestera optimalt i sin yrkesroll är även den sociala gemenskapen av 

betydande vikt (Elg, 2009). Enligt Rubenowitz (2004) får den nytillträdde genom interaktion med 

andra kännedomen om organisationen, vilket underlättar för socialisation. Genom 

socialisationsprocessen förses den nytillträdde med stöd i anpassning till organisationskulturen och de 

normer och värderingar som inkluderas. 

2.2.3 Lagstiftningen ställer krav 
Arbetsgivaren har som krav att förhålla sig gentemot den rådande lagstiftningen. Enligt 

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

introduktion av nytillträdda arbetstagare, vilka lyder: “Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får 

god kännedom om de förhållanden, under vilka bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker 

som kan vara förbundna med arbetet. Detta utgör ingen specifik vägledning för hur en introduktion 
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ska genomföras, utan ger riktlinjer som arbetsgivaren behöver anpassa arbetet utefter. Däremot finns 

en föreskrift vilken mer ingående förklarar hur introduktionen bör följas på en arbetsplats. Enligt 

arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2003:4) 7 §, bör arbetstagaren 

introduceras till arbetet tidigast möjligt, i synnerhet i de fall tidigare arbetslivserfarenhet saknas. 

Introduktionen bör ge en uppfattning om arbetstagarens egna uppgifter i samband med andras, samt 

en inblick i hur verksamheten fungerar och vilka risker som förekommer. Introduktionen bör också 

beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket exempelvis innefattar vem arbetstagaren skall 

vända sig till vid arbetsmiljöfrågor (AFS 2003:4, 7 §). 

 2.3 Organisatorisk socialisation 
I nedanstående avsnitt presenteras begreppet socialisation inom organisationer. Avsnittet innefattar 

en beskrivning av begreppet samt hur organisatorisk socialisation implementeras genom 

introduktionen. Nästkommande avsnitt beskriver socialisationens inverkan för nytillträdda 

arbetstagare. 

Socialisation beskrivs i Nationalencyklopedin (2016) som den process individen genomgår för 

att införliva de traditioner, regler, värden och beteendemönster som är allmänt godtagbara av grupp 

eller samhälle. En av de främsta områden som begreppet socialisation delas in i är yrkeslivet.   

Klein och Weaver (2000) menar att det är under socialisationsprocessen som den 

organisatoriska påverkan är störst för individen samtidigt som att anpassningen till arbetet är som 

mest intensiv. Socialisationen anses vara en av de huvudfaktorer som bidrar till de anställdas 

anpassning till organisationskulturen. Anpassningen innefattar bland annat förståelse och tillämpning 

av organisationens normer och värderingar. I och med socialisationens starka inverkan på nya 

arbetstagare ses det som överraskande att tidigare forskning omkring fenomenet inte är mer 

omfattande. I Klein och Weavers studie påvisas den effekt en formell introduktionsutbildning har, 

både för socialisationens innehåll och deltagarnas emotionella engagemang. Studiens resultat visar på 

att deltagandet i introduktionsprogrammet kan associeras med en högre grad av organisatoriskt 

engagemang varpå socialisationen har en betydande inverkan för relationsskapande. 

Lapointe, Vandenberghe och Boudrias (2014) har undersökt huruvida organisatorisk 

socialisation influerar nyanställdas anpassning till arbete och verksamhet. De redogör för två 

tillvägagångssätt i samband med socialisationen av nyanställda. Det ena tillvägagångssättet syftar till 

att minska arbetsrelaterad osäkerhet medan det andra innebär utvecklingen av socialt utbyte i 

samband med mentorskap. Under anpassningen till det nya arbetet visar det sig att ökad trygghet och 

socialt utbyte kompletterar varandra. Dessa faktorer underlättar den nytillträddes förståelse för 

arbetseffektivitet samt påverkar dennes känslomässiga band till organisationen. Resultaten i studien 

av Lapointe et al. visar att vikten av tillit i allt större utsträckning är betydelsefullt inom 

organisationer. Tillit i interaktionen mellan individer bygger på delaktighet och ömsesidig omtanke. 

Tillit gentemot kollegor och mentor utgör en viktig del i socialisationens påverkan för den nytillträddes 

anpassning och relation till organisationen. Studiens resultat betonar organisationens behov att 

tillämpa ett holistiskt förhållningssätt till nyanställdas socialisation. Detta förhållningssätt bör 

involvera både lärandeprocessen och relationsbyggande möjligheter. 
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 2.3.1 Socialisation av nytillträdda 
Enligt Alan och Jamie (2011) har socialisationen av nytillträdda blivit alltmer väsentlig då individer 

byter arbete och karriär och upplever socialisation med ökad frekvens. Studien visar att socialisationen 

är relaterad till perception, positiva känslor och själveffektivitet. Den sociala aspekten visar sig en av 

de mest centrala faktorer av socialisationen. Studien visar också att det förekommer indirekta faktorer 

inom socialisationsprocessen som har påverkan för arbetstagarens engagemang. De anställdas 

engagemang i sin tur visar sig vara en huvudfaktor för organisationens framgång och konkurrenskraft. 

I en tidigare undersökning av Perrot, Bauer, Abonneau, Campory, Erdogan och Liden (2014) 

framgår att organisatoriskt stöd under socialisationen av nytillträdda kan motsvara effekten av 

socialisationsprocessen. Att få organisatorisk stöd innebär att organisationer möjliggör för 

användningen av olika typer av stöd som den nytillträdde medarbetaren kan vara i behov av. Om den 

nytillträdde får hög grad av organisatoriskt stöd under introduktionen upplever denne en större 

klarhet i sin roll. Detta kan i sin tur bidra till att individen inte är lika beroende av 

socialisationsprocessen för att kunna inta sin nya arbetsroll. Däremot är socialisationen avgörande för 

den nytillträddes lärande i det fall det organisatoriska stödet är lågt. Trots att socialisationen utgör en 

viktig beståndsdel för lärandet hos nytillträdda väger det organisatoriska stödet tyngre. Stödet kan 

uttrycka sig genom att organisationen visar omtanke, behandlar individen välkomnande och främjar 

dennes välmående. Av studiens slutsatser framgår att organisationer uppmuntras till att ge sina 

anställda det stöd som behövs för att ett lärande skall kunna ske. 

Enligt en studie av Alan, Uggerslev och Neil (2007) har socialisationen ett starkt samband med 

de nytillträddas tidigare arbetslivserfarenhet. Socialisationen är kopplad till arbetstillfredsställelse, 

organisatoriskt engagemang, arbetsprestation, anpassningsförmåga samt introduktionen till den nya 

arbetsrollen. Ovanstående faktorer är av stor vikt för organisationer att ha i beaktande under 

introduktionsprocessen. Till skillnad från detta är socialisationen inte relaterad till tvetydighet i 

arbetsrollen, konflikter eller intentioner att avsluta anställningen. De individer som tidigare 

genomgått en introduktion visar sig bli mindre påverkade av organisationens ansträngning i 

socialisationsprocessen. De är även mindre villiga att anpassa sig till en ny organisation på grund en 

tydligare uppfattning över egna behov och krav i arbetet. Nytillträdda arbetstagare med tidigare 

erfarenhet av socialisationsprocesser må ha erhållit en ökad medvetenhet om vad som förväntas i den 

nya arbetsrollen. Socialisationens effekt på de nytillträdda är beroende av längden på tidigare 

anställningar, den totala erfarenheten från tidigare karriärer samt likheter mellan tidigare arbetsgivare 

och den nya organisationen (Alan et al., 2007). Förutom socialisationens betydelse för den 

nytillträddes introduktion till arbetet krävs enligt Cirilio och Kleiner (2003) att denne får kunskap om 

organisationens uppbyggnad. Verksamhetsförståelsen är en viktig del av medarbetarens anpassning 

till den nya arbetsplatsen samt för hanteringen av dennes kommande arbetsuppgifter. 

2.4 Verksamhetsförståelse 
Verksamhetsförståelsen inrymmer ett antal faktorer som har påverkan för den nytillträddes lärande 

under introduktionen. Arbetstagaren skall därmed få inblick i hur verksamheten är uppbyggd och 

fungerar. Att förankra en verksamhetsförståelse hos individen klargör arbetsuppgifternas relation till 

organisatoriska mål. I nedanstående avsnitt redovisas en modell som framtagits av forskaren Harold 
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Leavitts. Modellen utgör en viktig grund för verksamhetsförståelsen och bygger på fyra viktiga 

komponenter: strukturen, uppgiften, människan och teknologin. 

2.4.1 Teoretiserad verksamhetsförståelse 
Harold Leavitts modell (refererad i Granberg, 2011) belyser fyra viktiga komponenter som används till 

att få en djupare inblick i verksamhetsförståelsen.  

Den första komponenten som ingår i verksamhetsförståelsen är strukturen. Strukturen 

innefattar de hierarkiska nivåer som förekommer inom en organisation, samt hur 

organisationsavdelningarna är sammansatta. Förståelsen kring strukturen kan enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2008) förmedlas genom att den nytillträdde tilldelas ett organisationsschema. Genom detta 

kan en mer specifik förståelse kring strukturen inom organisationen erhållas. Den nytillträdde behöver 

vidare förstå organisationens arbetsfördelning, ansvar och befogenheter (Granberg, 2011; Cirilio & 

Kleiner, 2003).  

Den andra komponenten är uppgiften, vilken behandlar både den nytillträddes och 

organisationens uppdrag och mål (Granberg, 2011; Cirilio & Kleiner, 2003). Vid målsättning är det 

enligt Lindelöw (2008) viktigt att vara tydlig med vilka förväntningar organisationen satt upp. 

Organisationens mål och förväntningar synkroniseras bäst genom att dessa riktas mot det resultat som 

förväntas av organisationen.  

Den tredje komponenten behandlar människorna inom organisationen, som inkluderar de 

individer den nytillträdde kommer i kontakt med genom arbetet. Detta innebär dels förståelsen för 

medarbetarnas funktioner samt hur de kan bidra med ytterligare kunskap kring verksamheten och 

dess funktion. De individer som anses vara betydelsefulla för den nytillträddes anpassning till arbetet 

är de som innehar en vägledande funktion, vilket kan uttrycka sig genom mentorskap. En mentor kan 

genom att bistå med information vara en stöttning i förståelsen som berör personalen inom 

organisationen. Den nytillträdde chefen kan genom mentorskapet lära sig av den vägledning som ges, 

för att sedan fungera som en mentor för sina egna medarbetare (Englund, 1999). För att skapa en 

värdefull funktion med mentorskapet är det viktigt med en ömsesidig respekt mellan parterna. 

Mentorn ska inneha en handledande roll, vilket innebär rådgivning gällande erfarenheter, kompetens 

och yrkesskicklighet. Informationen från mentorn får inte vara för utförlig, då den nytillträdde ska få 

skapa sin egen uppfattning om hur verksamheten fungerar (Granberg, 2011). Genom stöttningen kan 

den nytillträdde enligt Cirilio och Kleiner (2003) få en ökad förståelse för den kultur som genomsyrar 

organisationen. Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver att det centrala som återfinns under 

kulturbegreppet är gemenskapen, vilket är ett socialt fenomen som återfinns i både organisationer och 

grupper. 

Teknologin utgör den sista komponenten av modellen och berör produktionsprocesser, system, 

maskiner och ekonomistyrning. Teknologin ska enligt Englund (1999) fungera som ett hjälpmedel för 

den effektiva kommunikationen inom organisationen. Modellen visar att de olika komponenterna 

tillsammans skapar en verksamhetsförståelse. Om en organisationsförändring skulle ske, påverkas 

minst en av de ovan nämnda komponenterna.  

Harold Leavitts modell bygger på ett systemtänkande som ämnar åt att finna de åtgärder som 

kan understödja helheten och kontexterna för lärande organisationer (Jacobsen och Thorsvik, 2008). 

För att kunna skapa en helhetssyn kring verksamhetens olika delar krävs en grundläggande kunskap 
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om organisationen. Den nytillträdde behöver få kännedom om dessa delar för att förstå dess 

bidragande funktion för helheten (Rubenowitz, 2004). Därefter kan denne anpassa sitt eget lärande 

och arbete till organisationens strategier och mål (Jacobsen & Thorsvik, 2008). För att en ökad 

verksamhetsförståelse skall kunna ske hos den nytillträdde krävs en tydlig och genomtänkt 

kommunikation. Arbetsgivaren kan genom kommunikationen implementera en god grund till denna 

förståelse redan under introduktionen. 

2.5 Information 
I nedanstående avsnitt behandlas begreppen kommunikation och information samt hur dessa 

fungerar under introduktionsprocessen. . Slutligen redogörs för informationens betydelse för lärande, 

vilket berör interaktionen mellan de olika parter som är involverade i introduktionen. 

Lindelöw (2008) anser att ett av de svårare momenten kring introduktionen avser 

kommunikationen och dess betydelse. Oavsett vad parterna har uttalat eller kommit överens om, finns 

det nästan alltid olika uppfattningar om det som avtalats. I kommunikationssammanhang kan 

parterna därför inte vara tydliga nog. För att undvika missförstånd kan de involverade parterna enligt 

Lindelöw dokumentera och konkretisera både tidsramar och mål. De nytillträdda medarbetarna kan 

komma att bli överväldigade med information under de första dagarna på den nya arbetsplatsen. De 

ansvariga bör ha i åtanke under utformandet av introduktionsprogrammet att informationen kan 

fördelas över en längre tidsperiod. Under de första dagarna behöver den nytillträdde inte utsättas för 

en detaljbeskrivning av verksamheten (Hacker, 2004). Dock behöver informationen vara tillräcklig för 

att den nytillträdde ska känna sig säker i den nya rollen. Känner individen säkerhet i sin roll blir även 

lärandet mer effektivt. Om den nytillträdde är välinformerad om organisationen, känner de enligt 

Bogislaus och Andersson (2007) en ökad samhörighet och trygghet, vilket bidrar till en förhöjd vilja att 

ta ansvar. Syftet med informationsflödet är att öka kunskapen om organisationen och andra viktiga 

komponenter såsom kunder och marknaden. 

2.5.1 Informationens betydelse för lärande 
Om ett flertal individer anställs samtidigt kan en gemensam introduktionsdag anordnas (Ahrnborg, 

1997). En noggrann genomförd introduktionsdag är ett ypperligt tillfälle för denne att skapa informella 

kontakter. Introduktionsdagen får dock inte enligt Ahrnborg ersätta den individuella genomgången av 

organisationen. Enligt Svensson (2009) sker ett lärande på både gruppnivå- och individnivå i flertalet 

av verksamheterna. För att främja ett fortsatt lärande är det viktigt att deltagarna får vara delaktiga i 

den fortsatta planeringen, målformuleringen och verksamhetsutvecklingen. Vidare belyser Cirilio och 

Kleiner (2003) att medarbetarna behöver få information kring verksamhetens uppbyggnad, 

arbetsuppgifter och andra viktiga byggstenar. Ställs detta i relation till Svenssons (2009) antaganden, 

ska därför personen i fråga vara involverade samt ta beslut kring hur arbetet ska planeras. 

Organisationskulturen ska möjliggöra för både stöd och ökat lärande, det ska därmed finnas 

stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte för 

individerna. För att möjliggöra ett ökat lärande bör initiativen för klargörande av kraven komma från 

en överordnad (Cirilio och Kleiner, 2003). Det är sällan individen själv kan klargöra det behovet utan 

några som helst influenser uppifrån (Wenestam & Rosendahl, 2005). 
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2.6 Den studerade organisationen 
Den studerade organisationen är en svensk statlig myndighet på totalt 1200 anställda, varav 650 

arbetar på huvudkontoret. Det är en politiskt styrd organisation där generaldirektören har den högsta 

befattningen inom ledningsgruppen. Organisationen verkar inom fyra huvudområden varav varje 

område inrymmer en mångfald av kompetens och yrkesprofessioner. Den empiriska studien som 

behandlar området chefsintroduktion genomfördes på organisationens huvudkontor. Den studerade 

organisationens mål med introduktionsprocessen är att den nytillträdde ska få förutsättningar att 

utföra arbetsuppgifterna samt stärka sin förmåga att själv kunna utveckla dessa. Introduktionen ska 

syfta till att ge en uppfattning om organisationen och dess roll i relation till omgivningen. 

Introduktionen möjliggör för verksamhetsutveckling genom den nytillträddes bidrag av erfarenhet och 

kunskap (Organisationens hemsida, 14 mars, 2016). Gällande chefsintroduktion krävs det mer 

resurser för att underlätta förståelsen för helhetsperspektivet. Den roll som de nytillträdda cheferna 

introduceras till ska inkludera ett arbetsgivaransvar, verksamhetsansvar samt andra viktiga uppgifter. 

I enlighet med arbetsgivaransvaret ska respektive chef ta hänsyn till lagstiftning, policyer och 

riktlinjer. Chefen utgår från ett helhetsperspektiv i sitt ledarskap och har som uppgift att stärka 

relationer såväl externt som internt. Inom verksamhetsansvaret är en viktig del att utifrån ett 

helhetsperspektiv driva verksamheten mot gemensamt uppsatta mål. De ledaruppgifter som ingår i 

chefskapet kräver en god kommunikationsförmåga vilket innebär att chefen skapar förutsättningar för 

lärande och delaktighet. Chefen bör utgå från ett helhetsperspektiv när denne bedriver sitt ledarskap 

samt agera som ett föredöme för sina anställda (Organisationens måldokument, 17 mars, 2016). Vid 

samtal med de personer som är delaktiga i utformandet av introduktionsprogrammet, framgick att den 

nuvarande introduktionen ansågs inneha ett snävt fokus. För att introduktionen ska gå i linje med 

organisationens uppsatta mål krävs kompletterande insatser. Insatserna skall syfta till att ge den 

nytillträdde ökad kännedom av verksamhetens mest betydelsefulla delar (Personlig kommunikation, 1 

mars, 2016).  

Introduktionsprogrammet inom den studerade organisationen har förändrats under de 

senaste åren, varpå cheferna har genomgått olika introduktion beroende på vilket år de har blivit 

introducerade. Enligt organisationens dokument ska det nuvarande introduktionsprogrammet pågå 

under ett år. Dokumenten innehåller även riktlinjer för hur ansvarig chef ska organisera 

introduktionen för den nytillträdde. Den checklista som organisationen utgår från vid genomförandet 

av introduktionen är detaljerat beskriven i syfte att inte gå miste om betydelsefulla moment.  De 

tidsperioder som de olika momenten i introduktionsupplägget delas in i är följande: Första veckan, 

inom två veckor, första månaden, första två månaderna, inom tre månader, inom sex månader och 

inom ett år. I dokumenten redogörs även för vilka personer som ansvarar för de moment som ingår i 

introduktionsprogrammet. Det finns tydliga riktlinjer som visar att HR-funktionen under den första 

månaden ska ha en dialog med den nytillträdde chefen, i syfte att bygga en god relation och främja 

fortsatt kommunikation. Inom ett av de dokument som utformats av HR-funktionen presenteras 

viktiga områden som introduktionen ska innefatta. Dessa områden är bland annat: Arbetsrätt, 

rehabilitering, rekrytering, mångfald, arbetsmiljö, konflikthantering, personalarbete, kompetens och 

HR-funktionens roll. Den nytillträdde chefen har ett eget ansvar att boka ett möte med 
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ekonomienheten för att kunna erhålla information kring hantering av ekonomistyrning, vilket bland 

annat innefattar personalbudget (Organisationens introduktionsdokument, 10 maj, 2016) 
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3 Syfte och frågeställningar 

En genomtänkt introduktion utgör en betydelsefull del av kompetensförsörjningsprocessen genom att 

öka förutsättningarna för att behålla arbetstagarna. Med hänvisning till ovanstående bakgrund har 

nedanstående syfte och frågeställningar formulerats. 

 3.1  Syfte 
 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur introduktionen upplevs av 

nytillträdda chefer samt vilka aspekter som är av betydande relevans för denna upplevelse. 

3.2   Frågeställningar 
• Hur upplever cheferna introduktionen till arbetet? 
• På vilket sätt bidrar den nuvarande introduktionsprocessen till socialisationen av nytillträdda 

chefer? 
• Hur erhåller cheferna verksamhetsförståelse i samband med introduktionen? 
• Hur upplever cheferna den information som kommuniceras under introduktionen? 
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4 Metod 

Vid genomförandet av studien antog vi ett kvalitativt förhållningssätt, vilket ansågs lämpligt för att 

kunna uppnå studiens syfte. Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur 

introduktionen upplevs av nytillträdda chefer samt vilka aspekter som är av betydande relevans för 

denna upplevelse. 

Nedanstående avsnitt inleds med en redogörelse för den datainsamlingsmetod som används i 

studien. Därefter presenteras de avgränsningar och urvalstrategier som har tillämpats. Sedan 

redovisas genomförandet av studien samt en beskrivning av den ansats vi har inspirerats av. Slutligen 

presenteras förhållningssättet till de etiska riktlinjer som har präglat vårt tillvägagångssätt, samt en 

diskussion kring studiens tillförlitlighet. 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Under datainsamlingen användes intervjuer som metod för att erhålla en mer ingående förståelse för 

hur människor handlar, känner och tänker i olika situationer. Den kvalitativa forskningsintervjun kan 

enligt Alvehus (2013) bidra till att forskaren på ett effektivt sätt kan interagera med respondenterna. 

Interaktionen kan generera en djupare förståelse för respondenternas syn på händelseförlopp, motiv 

och upplevelse kring det studerade fenomenet. Vi valde att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman 

(2011) dess flexibilitet. Med detta menas dels att respondenten ges mer frihet till att utveckla sina svar, 

samt att intervjuaren kan utforma följdfrågor utifrån vad respondenterna säger.  

Intervjumetoden är enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud (2012) ett lämpligt 

tillvägagångssätt för studier med ett tydligt fokus då det möjliggör för kategorisering av valda 

frågeställningar. Utifrån det studerade ämnet introduktion utformades tre övergripande teman, 

organisatorisk socialisation, verksamhetsförståelse samt information. Av tidigare forskning framgår 

att dessa områden är av betydelse för individens anpassning till den nya arbetsplatsen. Till varje tema 

formulerades ett mindre antal öppna frågor, vilket möjliggjorde för en djupare förståelse för chefernas 

upplevelse av fenomenet. Utifrån studiens syfte och frågeställningar utformades en intervjuguide (se 

bilaga 2), vilken låg till grund för samtalets struktur. Under intervjuerna tillämpades ett aktivt 

lyssnande, vilket möjliggjorde för relevanta följdfrågor. Intervjuerna spelades in genom en 

ljudupptagare vilket Trost (2010) anser vara en fördel då intervjuaren upprepande gånger kan lyssna 

till ordval och tonfall. Ljudupptagning är en förutsättning för transkribering och möjliggör att 

intervjuerna kan återberättas så nära originalutlåtandet som möjligt (Esaiasson et al., 2012). Den 

sammanlagda mängden transkriberingsmaterial uppgick till 14o sidor i word. Inspelningen 

kompletterades med intervjuarnas anteckningar och minne vilket Kvale och Brinkmann (2014) anser 

vara ett mycket användbart hjälpmedel. De menar att de personliga intrycken är av betydelse vid 

analys och tolkning av den inhämtade empirin. 

Utöver studiens datainsamling tillhandahölls ytterligare förståelse för det undersökta 

fenomenet genom mailkonversationer, arbetsplatsdokument och möten med de personer från 

organisationens HR-funktion som har varit delaktiga i studien. Dessa informationskällor har fördjupat 

vår förståelse för hur organisationen för närvarande arbetar med chefsintroduktionen. På så sätt gavs 
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en förkunskap för det undersökta fenomenet, vilket har varit väsentligt för att sedermera kunna förstå 

chefernas upplevelse. 

4.2 Avgränsning och urval 
Inom studien förekommer ett antal avgränsningar som kom att påverka studiens urval. En av de mest 

betydande avgränsningarna är att enbart en del av kompetensförsörjningsprocessen har undersökts. 

Introduktionsprocessen kan ses som en del av kompetensförsörjningen genom att den kan relateras 

till att behålla och utveckla kompetens inom en organisation. Avgränsningen bidrog till att andra 

viktiga delar för tillvaratagandet av kompetens inte inrymdes i studiens syfte. De teman som framtogs 

utifrån forskning och litteratur är ytterligare en avgränsning då vi genom detta kan ha åsidosatt andra 

teman av betydande relevans för studien.  

           I urvalssammanhang är det enligt Bryman (2011) viktigt att vara medveten om att brist på 

tydlighet är vanligt förekommande. För att frambringa tydlighet menar Alvehus (2013) att 

insamlingen av empiri bör vara relevant för studiens syfte. Forskaren behöver därmed tidigast möjligt 

reflektera kring om denne överhuvudtaget kan få ett brukbart material genom sina urvalskriterier. 

Urvalet framtogs utifrån ett målstyrt perspektiv, vilket enligt Bryman (2011) innebär att det finns en 

systematik bakom urvalet snarare än att deltagarna har blivit slumpvist utvalda. Det målstyrda 

perspektiv som användes i samband med studien innebar att syfte och frågeställningar riktades mot en 

specifik grupp av individer. Det första urvalskriteriet innebar att respondenterna skulle arbeta inom 

den undersökta organisationen. Det andra urvalskriteriet innefattade att deltagarna skulle inneha 

chefsbefattning med personalansvar. Det tredje och sista kriteriet innebar att respektive chef skulle ha 

genomgått eller påbörjat en introduktion till sin nuvarande tjänst. Med bakgrund av ovanstående 

valdes åtta respondenter ut för att delta vid intervjuerna. Samtliga chefer hade genomgått eller 

påbörjat en introduktion till sin nuvarande chefsbefattning inom den valda organisationen. Därmed 

kunde de delge den information som eftersöktes i studien. 

Vid första mötet med organisationen diskuterades urvalskriterierna fram och de individer som 

föll utanför dessa kriterier valdes bort. Utefter kriterierna valde organisationen själva ut de bäst 

lämpade kandidaterna som kunde tänkas inneha mest information kring introduktionsprocessen. 

Detta kan liknas vid ett så kallat snöbollsurval som benämns av Bryman (2011), då vi överlät det 

slutgiltiga valet av respondenter till organisationens kontaktpersoner. Från början var det åtta stycken 

utvalda chefer varav alla utom en kunde medverka. Den person som fick förhinder ersattes av en 

annan likvärdig respondent. Därav förhindrades ett bortfall av det förbestämda antalet respondenter 

för studien. 

4.3 Genomförande 
Efter det att val av respondenter fastställts utformades ett missivbrev (se bilaga 1) i syfte att alla 

deltagande chefer skulle få likvärdig information och förutsättningar inför intervjusamtalet. Brevet 

innehöll information om studiens syfte, en kort presentation om intervjuarna, löfte om anonymitet 

samt kontaktuppgifter till både intervjuare och handledare. Informationen lämnades till 

kontaktpersonerna som i sin tur skickade ut förfrågan om medverkan till respektive chef. 
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            Innan insamling av data genomfördes pilotintervjuer med två respondenter som genomgått en 

introduktion till sin chefsbefattning. Respondenterna ingick inte i urvalet av de åtta chefer som kom 

att medverka under insamling av empiri. Det som framgick av pilotintervjuerna kom därmed inte att 

användas till studiens slutgiltiga resultat. Vid genomförandet av pilotintervjuerna användes 

intervjuguiden som mall. Pilotintervjuerna genomfördes för att säkerställa att intervjufrågorna 

resulterade i svar som gick i linje med studiens syfte. Trost (2010) tillägger att det är lämpligt att 

granska intervjuguiden efter de första intervjuerna, för en eventuell justering av intervjufrågorna. 

Utfallet av pilotintervjuerna uppfyllde inte våra önskemål, vilket ledde till justering, tillägg och bortfall 

av ett fåtal frågor. Revideringen syftade till att öka förutsättningarna för intervjusvar av relevans för 

att kunna besvara studiens syfte. De åtta intervjuer som kom att användas till studiens resultat följde 

en struktur med utgångspunkt i missivbrevet och intervjuguidens riktlinjer. De sju förbestämda 

intervjuerna varade mellan 30 – 55 minuter vardera, medan den intervju som blev ersatt endast 

varade i 20 minuter. Den sistnämnda intervjun resulterade dock i ett mycket innehållsrikt material 

och räknades därmed in i studiens resultatavsnitt. Samtliga intervjuer ägde rum inom den studerade 

organisationen och båda intervjuarna var närvarande under samtliga tillfällen. Då intervjuaren ställs 

inför en ovan situation, förespråkar Trost (2010) att två personer bör medverka vid intervjutillfället. 

Under intervjuerna samarbetade vi genom att en av oss intog en ledande roll medan den andra ställde 

kompletterande frågor och dokumenterade icke-verbal kommunikation såsom kroppsspråk och 

tonfall. Stämningen mellan deltagarna var behaglig och mötet med respektive deltagare upplevdes 

som personligt.  

4.4 Ansats och tolkning 
Vid genomförandet av den kvalitativa studien inspirerades vi av en fenomenologisk ansats. Valet av 

ansats grundade sig i avsikten att fastställa det väsentliga i den upplevelse som utforskats. I enlighet 

med vad Bryman (2011) skriver om fenomenologisk ansats framtogs essensen genom att finna likheter 

mellan respondenternas upplevelse av det studerade fenomenet. Det finns enligt Szklarski (2015) ett 

flertal tillvägagångssätt vid analys av empirisk data. För vår studie inspirerades vi av Giorgis (1985) 

analysmetod (refererad i Fejes & Thornberg, 2015) då den lämpar sig för fenomenologiska studier med 

en datainsamling av mindre omfattning. Att utgå från Giorgis analysmetod gav oss tydliga riktlinjer att 

följa vid tolkning av den empiri som sedan kom att forma studiens resultat.  

 Enligt Szklarski (2015) innebär analysprocessens första moment en översiktlig granskning av 

insamlat material. I enlighet med detta moment skrev vi kommentarer i transkriberingsdokumentet 

för att förtydliga underförstådda budskap. Därefter färgmarkerade vi de stycken som ansågs lyfta det 

väsentliga i upplevelsen. Vid genomläsning av materialet följde vi Allwood och Eriksons (2011) 

rekommendationer om vilket förhållningssätt som borde intas. Utgångspunkten under 

genomläsningen var därmed den spontana uppfattningen om essensen snarare än det teoretiska 

underlaget. Anledningen till att inta detta förhållningssätt var att undvika att bli för styrd av teorin och 

på så sätt riskera att förbise essensen i materialet. Materialet lästes igenom två gånger vardera för att 

undvika att gå miste om relevant information. Analysens andra moment syftar enligt Szklarski (2015) 

till att finna meningsbärande enheter i respektive text, vilket kunde åstadkommas genom en mer 

detaljerad läsning av materialet. En enhet kunde innehålla meningar, meningssekvenser eller fraser. 
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Varje enhet skall enligt Szklarski kvalitativt skilja sig från resterande enheter och på så sätt ge ny 

information om fenomenet, vilket vi har tagit hänsyn till vid analysen.  

 Efter framtagandet av de meningsbärande enheterna formades huvud- och underkategorier, 

under vilka enheterna delades in. Efter det slutgiltiga valet av meningsbärande enheter 

sammanställdes dessa i ett dokument. De meningar som valdes ut från materialet skrevs om från 

förstapersonsform till tredjepersonsform, med undantag av de enheter som kom att användes till citat. 

Därefter utgick vi från Allwood och Eriksons (2011) rekommendation och omformulerade 

meningsenheterna till ett mer neutraliserat språk. Vid omformuleringen framgick även 

underförstådda budskap och tvetydiga svar som vi försökte härleda till dess rätta innebörd. I samband 

med bearbetning av meningsenheterna följde vi hänvisningarna i Giorgis analysmetod om att inte 

förvränga innehållet av dessa.  

 I nästkommande moment enligt Giorgis analysmetod ställdes meningsenheterna i relation till 

varandra och sitt sammanhang.  Syftet med denna del är enligt Szklarski (2015) att eliminera 

upprepningar, irrelevanta utsagor och att sammanfoga enheter med liknande innehåll. Genom att 

meningsenheterna sammanfogades skapades därefter en enhetlig beskrivning av den upplevelse som 

utforskats. Efter sammanställningen av det bearbetade materialet gick vi noggrant igenom samtliga 

beskrivningar. Denna del av analysen syftar enligt Szklarski till en slutlig identifiering av de områden 

som är centrala i beskrivningarna. Under identifieringen visade det sig att de centrala områdena som 

framkom av materialet gick i linje med de teman som presenteras i studiens bakgrund. Slutligen sökte 

vi efter likheter i det framtagna materialet i syfte att frambringa essensen av fenomenet. Detta gjordes 

genom att särskilja de områdena i materialet som varierade respektive de som var invarianter. De 

områden som var invarianter utgjorde fenomenets essens och var därmed väsentliga i detta 

sammanhang. Detta tillvägagångssätt är i enlighet med den fenomenologiska ansatsen då vi söker efter 

de likheter som utgör essensen av chefernas upplevelse av introduktionen.  

4.5 Forskningsetiska överväganden 
De forskningsetiska övervägandena delas in i fyra principer som ska följas i forskningssammanhang, 

vilket vi har strävat efter i genomförandet av studien. De huvudsakliga principerna är följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den förstnämnda 

principen, informationskravet, innebär att forskaren skall informera om studiens syfte och upplägg. 

Samtyckeskravet, som är den andra principen, innefattar att deltagarna själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med samtyckeskravet och informationskravet 

har deltagarna via mail informerats om innehållet i studien och därefter självmant valt att medverka. 

Respondenterna blev informerade om att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas under 

studiens gång om så önskas, vilket enligt Bryman (2011) speglar samtyckeskravets frivillighet. 

I enlighet med konfidentialitetskravet kommer deltagarna att hållas anonyma. Deltagarnas 

personuppgifter skall hanteras med stor försiktighet och informationen ska inte finnas tillgänglig för 

obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet genom att allt 

material samlats inom ett och samma dokument vilket endast vi har behörighet till. Vetenskapsrådet 

(2002) beskriver vikten av att avidentifiera respondenterna, vilket uppfylldes genom att 

personuppgifterna ersattes med anonyma kodnamn: Chef 1 – Chef 8. Nyttjandekravet, vilket är den 



	18	

sista principen, innehåller direktiv om att insamlat material om deltagande personer endast får 

användas till forskningsändamål, vilket denna studie tagit hänsyn till. Dock efterfrågade studiens 

kontaktpersoner att relevanta vetenskapliga artiklar kunde sparas och brukas av organisationen. Detta 

anser vi inte ha påverkat nyttjandekravet, då uppgifter om deltagarna inte påverkas. Ytterligare ett 

undantag har gjorts i det avseende att personer från HR-funktionen har varit delaktiga i val av 

respondenter samt vidareförmedling av missivbrev. I och med att respondenterna var medvetna om 

detta innan intervjuerna ägde rum ser vi det som ett godtagbart undantag. 

 

4.6 Studiens tillförlitlighet 
Enligt Bryman (2011) är reliabilitet och validitet de två viktigaste begreppen för kvalitetsbedömning 

inom samhällsvetenskaplig forskning. Reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet, vilket innebär 

huruvida resultatet hade blivit detsamma vid upprepning av studien. Validitet förklarar om forskaren 

mäter det den avser att mäta. I kvalitativa studier är forskaren inte intresserad av mätningar, men 

reliabiliteten är fortfarande beroende av validiteten. Därmed har alternativa begrepp och kriterier 

utformats för kvalitetsbedömningen. Tillförlitlighet är det huvudsakliga begrepp som används för 

kvalitetsbedömning i kvalitativa sammanhang (Bryman, 2011). Är metoden tillförlitlig bör inte 

resultatet variera vid upprepning av studien, oavsett vem som genomför den (Denscombe, 2004). Det 

är därför viktigt att vara medveten om vilka faktorer som kan påverka studiens tillförlitlighet. Bryman 

(2011) delar in tillförlitlighetsbegreppet i fyra delar: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att styrka och konfirmera.  

I enlighet med trovärdighetsbegreppet användes tillförlitlig litteratur och i största mån 

vetenskapligt grundade antaganden. Eriksson, Forsberg och Wengström (2013) anser att en 

avgränsning i litteratursökningen ska utföras, vilket vi tog hänsyn till under studiens gång. De artiklar 

som användes var vetenskapligt granskade och gick att läsas i fulltext. Vid litteratursökningen använde 

vi oss av kedjesökning. Sökmetoden genererade upptäckten av användbara källor, vilka erhölls genom 

läsning av andra uppsatser som var av relevans för det studerade området. Källorna som användes 

blev noggrant kontrollerade och vi försäkrade oss om att dessa var vetenskapligt granskade. Vi utgick i 

första hand från primärkällan av de vetenskapliga artiklarna som användes till studien. Användning av 

sekundärkällor har skett vid två tillfällen i samband med presentation av modeller. I enlighet med 

Fejes och Thornberg (2015) antagande om att varje detalj är mycket betydelsefull har en noggrann 

transkribering av intervjumaterialet tillämpats, vilket har stärkt studiens trovärdighet ytterligare. 

Därmed anses studien uppfylla de krav som förespråkas av trovärdighetsbegreppet. 

Tillförlitlighetens andra kriterium, överförbarhet, framställs av Bryman (2011) som en noggrann 

och djupgående beskrivning av de detaljer som ingår i kontexten. Överförbarhet innebär huruvida 

studiens resultat kan överföras till en annan kontext och om en generalisering därmed är möjlig. 

Denscombe (2004) betonar vikten av överförbarhet istället för generalisering vid kvalitativ forskning. 

Även om generella slutsatser inte kan dras utifrån resultatet av studien bidrar överförbarhet till att 

studien kan återupprepas inom andra organisationer. Vi anser att studiens resultat inte kan vara 

statistiskt generaliserbart då vi belyser ett specifikt fenomen inom en utvald organisation. Urvalet är 



	19	

inte heller tillräckligt omfattande för att kunna representera en hel population, vilket enligt Fejes och 

Thornberg (2015) krävs för att en generalisering ska vara möjlig. Däremot kan studiens resultat enligt 

Fejes och Thornberg vara analytiskt generaliserbart vilket innebär att forskningsresultaten ska fungera 

som en vägledning för hur utfallet kan bli i ett liknande sammanhang. Forskaren behöver därmed 

enligt Kvale och Brinkmann (2014) beskriva forskningsprocessen så detaljerat som möjligt. Studien 

bör uppfylla detta kriterium då en utförlig beskrivning av vårt tillvägagångssätt redovisats under 

metodavsnittet. Det innebär att studien ska kunna återupprepas av annan forskare och att dess 

resultat kan vara vägledande för offentliga organisationer med liknande uppbyggnad.  

Nästkommande kriterium, pålitlighet, belyser behovet av precision vilket av Denscombe (2004) 

anses vara en grundläggande förutsättning för att kunna utvärdera, utforma och genomföra 

samhällsforskning. Vi har inom studien förhållit oss till kriteriet genom att utforma en detaljerad 

beskrivning av varje steg i forskningsprocessen. 

Det sista kriteriet, möjligheten att styrka och konfirmera, innebär att forskaren försöker 

garantera att hon eller han agerat i god tro, då det enligt Bryman (2011) inte går att nå fullständig 

objektivitet i samhällelig forskning. Bryman menar att forskaren bör vara försiktig vid framställning av 

resultat, genom att inte låta sig påverkas av personliga värderingar eller teoretisk inriktning. Då vi 

varit två personer som utfört studien och tillsammans bearbetat resultatet anser vi därmed uppfylla 

kriteriet. Att inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot sin egen roll i studien minskar riskerna för ett 

förvrängt resultat. 

 

5 Resultat 

I nedanstående avsnitt presenteras det resultat som har formats utifrån vad som framgår av chefernas 

upplevelse av introduktionen. Studiens resultat omfattas av insamlad empiri och avsnittets struktur 

går i linje med studiens syfte och frågeställningar. En beskrivning av organisationens 

introduktionsprocess presenteras under avsnittet: den studerade organisationen. 

Introduktionsprogrammet inom organisationen har förändrats under de senaste åren, varpå cheferna 

har genomgått olika introduktion beroende på vilket år de har blivit introducerade. 	

5.1 Chefernas upplevelse av introduktionen 
Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur introduktionen upplevs av nytillträdda 

chefer samt vilka aspekter som är av betydande relevans för denna upplevelse. Intentionen med detta 

avsnitt är att besvara studiens syfte genom att presentera essensen av chefernas upplevelse av 

introduktionen. Det som har varit framträdande i samtliga chefers upplevelse är organisationens 

välkomnande klimat. Ett fåtal av cheferna belyste dock att vissa delar av introduktionsprogrammet 

hade kunnat förbättras vad gäller intensiteten, strukturen och informationen. Ett antal av cheferna 

uppfattade HR-personalen som starka aktörer i introduktionssammanhanget, vilket även präglade 

upplägget av programmet. Majoriteten av cheferna var positivt inställda till den introduktion de 

genomgick inom organisationen och menade att programmet var väl genomarbetat och fyllde en 

värdefull funktion för deras ingång i arbetet. Organisationsklimatet upplevdes som öppet och det gavs 

utrymme för att kunna uttrycka sina åsikter. Ett flertal av cheferna var bekväma med att ställa frågor 
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då något kändes otydligt. De flesta av cheferna belyste betydelsen av att i början av introduktionen bli 

tilldelade ett schema över introduktionens upplägg. Introduktionsprogrammet var intensivt och 

informationsrikt vilket genererade en övergripande förståelse för verksamheten. Majoriteten av 

cheferna upplevde den information som gavs under introduktionen som tydlig. Ett fåtal av cheferna 

menade att det förekom stora möjligheter till att själva påverka introduktionsprocessen. De kunde 

vara delaktiga i utformandet av upplägget samt meddela om de var i behov av ytterligare information 

eller stöttning. I samband med introduktionen gavs möjligheter till erfarenhetsutbyte, där kvaliteten i 

utbytet till hög grad var beroende av individernas engagemang. Chef 3 sammanfattade sin upplevelse 

av introduktionen på följande vis: 

 

En jättefin introduktion från avdelningen […] Jag kände mig oerhört väl mottagen och de 

är måna om att man ska förstå. Känn ingen stress, utan du hinner lära dig. Det är mer att 

man själv sätter en press om att man vill förstå allting på en gång. Så bara positivt. Och 

om man inte fattar så är det bara att gå tillbaka och ta det en gång till […] Din tid var 

redan uppbokad och man tvingades på något sätt att ta sig tiden. Det var jättebra […] Jag 

tycker man är duktig på just det här med nyanställda. 

 

Chef 5 var också nöjd med introduktionen som helhet och menade följande: 

 

[…] Överlag så har den varit väldigt bra. Gedigen liksom. Så mycket väl förberett och 

gediget […] 

 

Sammanfattningsvis nämnde alla chefer någon form av positiv aspekt med introduktionen. Den 

framträdande uppfattningen var organisationens välkomnande klimat. Ett bra bemötande öppnar upp 

för kontaktskapande och socialisation, vilket är en grundläggande förutsättning för att den nytillträdde 

ska känna sig välkommen. Därav syftar nästkommande avsnitt till att besvara följande frågeställning: 

På vilket sätt bidrar den nuvarande introduktionsprocessen till socialisationen av nytillträdda chefer? 

 
5.2 Socialisation av de nytillträdda cheferna 
Ett antal av cheferna lyfte vikten av att förstå organisationens normer och värderingar för att i sin tur 

kunna applicera detta i arbetet. Värdeorden ansågs vara en del av de värderingar som skall genomsyra 

arbetet som bedrivs inom organisationen. Något som visade sig ha inverkan för förståelsen av 

värdeorden var huruvida cheferna blivit rekryterade externt eller internt. En stor del av cheferna 

uttryckte att de hade erhållit en teoretisk förståelse för värdeorden, men inte hur dessa skulle 

förankras i arbetet. I synnerhet de som var nya inom organisationen uttryckte svårigheter gällande 

tillämpningen av värdeorden, medan de som tidigare arbetat inom organisationen hade lärt sig genom 

erfarenhet. Ett fåtal chefer betonade vikten av att få vägledning i hur värdeorden bör tillämpas och vad 

de står för. Detta ansågs särskilt viktigt då det är chefens ansvar att vidareförmedla kunskapen till sina 

medarbetare. Chef 5 beskrev sitt förhållningssätt till de normer och värderingar som införlivats genom 

introduktionen, utifrån perspektivet som externt rekryterad chef: 
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[…] Det är någonting man måste tänka på hela tiden och där kan jag ju säga, att där är jag 

inte är helt framme än. Utan det är som för andra nyanställda också, så måste jag liksom, 

varje gång jag gör någonting, tänka till. Just det ja, det är såhär vi ska agera. Så det kommer 

inte naturligt än, det gör det inte. Men jag har en god förståelse för vad det innebär. 

 

Chef 8 som blev internt rekryterad uttryckte följande: 

 

Inte så att man har uttryckt det kanske på det sättet utan när man har varit här ett tag så 

har man fått det med sig på något vis. Så att man känner till lite vad som är rätt och vad 

som är fel även om det inte är uttalat. Men om man kommer helt ny så kan det nog vara 

svårare att se det […] Det är klart att det finns värdeord och så. Men det, någon måste ju 

sätta sig ner och prata om dem. Vad de står för och sådär […] Det ger ju mer om någon 

faktiskt sätter sig ner och vågar fråga lite hur man tänker och vad man ska tänka på och 

var man ska applicera det här, i vilka situationer det kan vara viktigt och så […] 

 

Majoriteten av cheferna hade kännedom om vilka värdeord som används inom organisationen. 

Flertalet hade kunskap om hur värdeorden fungerar i teorin men saknade förståelse för hur de bör 

tillämpas i praktiken. Interaktion med andra personer inom organisationen är en av de faktorer som 

underlättar den nytillträddes möjligheter till en djupare förståelse för den information som ges. 

 

5.2.1 Interaktionsprocessen 
Ett flertal av cheferna upplevde att de gemensamma momenten under introduktionen gav utrymme 

för interaktion. Cheferna lyfte även värdet av ett informationsrikt program och menade att det var 

behjälpligt vid anpassningen till den nya arbetsplatsen. De flesta av cheferna beskrev dock intensiteten 

i introduktionsschemat som överväldigande då det innebar en omfattande mängd informationsutbyte. 

De uttryckte ett behov av tid för reflektion mellan mötena vilket hade underlättat för deras 

informationsmottaglighet. Chef 2 om intensiteten i programmet: 

 

Min chef bokade ju in mig med jättemycket folk och väldigt intensivt gjorde hon. Första 

månaden vet jag inte hur mycket folk jag träffade. Jättevärdefullt. Men det är klart att jag 

inte hann andas. Men det kunde nog spridits ut lite, jag kan tycka minst tre månader, jag 

är ju fortfarande ny. Hade man haft mer tid så hade man kunnat nyttja varandra mycket 

bättre och kommit igång mycket, mycket mer. 

 

Chef 7 uttryckte värdet i intensiteten och menar följande: 

 

[…] Det var ju för mycket då, men det var nog en bra investering också. Det hade inte 

kunnat vänta och eftersom det är x antal medarbetare så kände jag att jag måste hinna 

träffa alla och då blir det ju mycket.  



	22	

 

Något utmärkande var att majoriteten av de chefer som blivit anställda under det senaste året framhöll 

den höga intensiteten i introduktionsprogrammet. De chefer som anställdes under den period där 

introduktionen inte hunnit blivit lika utarbetad hade däremot större möjligheter till att påverka sitt 

introduktionsschema. Därigenom kunde de i större utsträckning själva påverka graden av intensitet i 

programmet.  

Under de första veckorna av introduktionen var ett flertal av chefernas luncher uppbokade med 

andra medarbetare inom organisationen. Luncherna bidrog till en del av den intensitet som upplevdes 

under introduktionen. De chefer som blivit uppbokade på luncher menade att det möjliggjorde för att 

utvidga deras nätverk inom organisationen. De beskrev lunchbokningarna som ett bra sätt att lära 

känna andra chefer och medarbetare samt att det öppnade upp för erfarenhetsutbyte gällande 

yrkesrollen. Cheferna nämnde även att de i samband med anställningen blivit tilldelade så kallade 

Triosgrupper, vilket är en sammansättning av omkring tre chefer. Cheferna menade att syftet med 

dessa grupper var att främja erfarenhetsutbyte och genom detta skapa stöttning i arbetet för respektive 

chef. Majoriteten av cheferna uttryckte att Triosgrupperna är ett bra koncept, men menade samtidigt 

att det inte fungerar. Det som ansågs bristande i konceptet var att en fungerande grupp kräver eget 

initiativ, personkemi och gemensamma nämnare i deltagarnas arbetsroll. Dessa kriterier tycktes inte 

ha uppfyllts inom grupperna vilket medförde att idén med att bli tilldelade en triosgrupp fallerade. 

Chef 8 beskrev sin upplevelse av konceptet: 

 

Det är ju faktiskt lite trevligt inslag. Man får träffa några andra som man inte springer på i 

vardagen […] Men det är liksom aldrig någon annan som har med sig något och tillslut 

tröttnar man. Så nu har jag en annan triosgrupp också. Lite mer där vi själva hittat 

varandra […] Så då har vi bestämt redan innan vad vi ska prata om nästa gång och så 

förbereder vi det och så får vi ganska mycket utbyte av varandra. Så den fungerar bättre 

tycker jag. 

 

Chef 6 beskrev konceptet utifrån sitt perspektiv: 

 

Jag tror inte på allt för mycket styrning när det gäller triosgrupperna, utan jag tror att 

man kan hitta sin egen konstellation. Då måste man nog mer själv få styra liksom 

omfattningen av innehållet och vilka. Det får liksom inte bli en extra grej, förutom 

enhetschefsmötena. Då ska det ha ett annat syfte och inriktning iallafall. Men det bygger 

ganska mycket på att vi tre litar på varandra och vi har liknande frågor kanske att 

diskutera. Men inte alltför lika, man kan liksom få olika input.  

 

Chefsfrukostar är ett annat moment som cheferna lyfte i samband med samtal kring socialisation. 

Chefsfrukostar ingick inte i introduktionsprogrammet men sågs ändå som ett tillfälle att lära känna 

andra chefer inom organisationen. Chef 3 uttryckte sin uppfattning kring konceptet chefsfrukost: 
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Vid chefsfrukostar har vi också ett nätverk. Man kan lära känna varandra. Absolut, Det 

finns ju mycket forum på organisationen där det finns möjlighet att lära känna varandra.  

 

5.2.2 Organisatoriskt stöd 
Cheferna uttryckte ett behov av stöttning för att främja lärande. Denna stöttning kunde främst ske 

genom interaktionen mellan nytillträdd chef och personer denne arbetar nära, såsom medarbetare och 

närmsta chef. Flertalet av cheferna upplevde en öppen kommunikation med sin närmsta chef under 

introduktionen. Genom denna interaktion gavs stöd i ingången till arbetet vilket ökade möjligheten för 

lärande. Cheferna menade att de hade uppföljning med sin närmsta chef, vilken fortlöpte efter 

introduktionen. De framgick även att stödet ökade i samband med att relationen stärktes. Utöver det 

stöd som gavs genom interaktion med närmsta chef upplevde flertalet av cheferna ett starkt stöd både 

från sina medarbetare och chefskollegor. Chef 5 om chefsstöd: 

 

Det är starkt, alltså det, det är ingen tvekan om att det är en person som verkligen står 

upp för sina medarbetare […] Jag och min avdelningschef har väldigt täta avstämningar 

och då diskuterar vi såklart också introduktion och allt annat som behöver diskuteras […] 

 

Chef 2 beskrev stödet från både chef och medarbetare: 

 

[…] Jag har fått hjälp från båda håll. Det har jag faktiskt. Och det går att nyttja jätteväl 

och säga att jag är ny som chef här och att jag inte har den erfarenheten, berätta för mig. 

Det går på det mesta. De gladeligen berättar faktiskt.  

 

Majoriteten av cheferna belyste vikten av stöd under introduktionen och upplevde detta stöd från både 

medarbetare och närmsta chef. Ett fåtal av cheferna konstaterade dock att det var svårt att öppna sig 

och att våga erkänna sina brister för sin närmsta chef.	

5.3 Verksamhetsförståelse 
Majoriteten av cheferna upplevde organisationens sammansättning som komplex och att förståelsen 

för hur verksamheten fungerar framgick efter en längre tid in i anställningen. Att beskriva deras 

upplevelse av verksamhetsförståelsen går i linje med frågeställningen: Hur erhåller cheferna 

verksamhetsförståelse i samband med introduktionen? En annan aspekt av verksamhetsförståelsen 

som återgavs av ett antal chefer, var att den intensiva starten hämmade dem att installera sig i sin egen 

arbetsgrupp. Ett fåtal av cheferna uttryckte ett behov av att först komma till rätta i sin arbetsgrupp, för 

att sedan bli mer mottaglig för informationen om resterande delar av verksamheten. Det som varit 

utmärkande i chefernas upplevelse är att verksamhetsförståelsen har upplevts som problematisk att ta 

till sig i början av introduktionen. De menade att förståelsen för både verksamheten som helhet och 

sin roll i förhållande till organisationens uppsatta mål förtydligats under tiden de etablerat sig i sina 

befattningar. Chef 2 om organisationens sammansättning: 
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Dels så läste jag på hemsidan en del, dels så insåg jag att det var jäkligt komplext. Det var 

jäkla mycket sektioner, avdelningar och enheter. Jag tror att det har arbetats fram utefter 

hur länge jag har varit här. Jag fick säkert en bild från början, såhär ser organisationen ut  

[…] Sen har pusslet liksom lagt sig alltefter och jag känner mig fortfarande som jätteny  

[…] Så jag är fortfarande i det lilla. Så jag har inte saknat något behov av att veta mer […] 

Det tror jag och det är nog okej att det tar tid faktiskt.  

 

Ett antal av de externt rekryterade cheferna belyste att det tog tid innan de erhållit en helhetsförståelse 

för hur organisationen är sammansatt. Ett fåtal av cheferna nämnde att denna förståelse erhållits 

under arbetets gång snarare än genom introduktionen. Majoriteten av cheferna lyfte även vikten av 

mentorskap då det har fungerat som ett stöd för etableringen i arbetet och utvecklingen av 

arbetsrollen.  
 

5.3.1 Mentorskap 
Majoriteten av cheferna ansåg att stöttning var viktigt för att kunna utveckla sin förståelse för 

arbetsrollen i relation till organisationen som helhet. Ett fåtal av cheferna upplevde stödet från sin 

närmsta chef som tillräcklig medan de flesta ansåg att mentorskapet fyllde en mycket viktig funktion. 

Ett antal av cheferna ansåg att stöttning i sakkunskap fungerade genom internt mentorskap, medan en 

del av dem föredrog en extern mentor för att kunna ha en mer öppen dialog. Majoriteten av cheferna, 

inklusive de som inte erbjudits mentorskap under introduktionen, ansåg att mentorskap fyller en 

viktig funktion. Chef 6 beskrev syftet med mentorskapet: 

 

Jag tror att det är väldigt viktigt att man har någon form av introduktionsprogram, någon 

form utav, kalla det mentorskap. Det behöver inte vara externt. Men när man kommer ny 

som chef för att introduceras rätt […] Det förutsätts att du vet väldigt mycket, att du hittar 

informationen själv, du vet var du ska leta. Och det vet man inte alltid […] Det är liksom 

inte en ventil där man får sitta och pysa av sig alla sina problem. Det är liksom inte riktigt 

det som är meningen utan att man ska jobba för att komma framåt i utvecklingen. Och 

det tycker jag har varit viktigt med mentorskapet, att det sker på något strukturerat sätt.  

 

De flesta av cheferna var positivt inställda till mentorskapet och uppfattade det som ett värdefullt 

koncept. Det förekom dock skilda behov över huruvida en extern eller intern part varit mest lämpad 

som mentor. En del av cheferna ansåg att en extern part vore mest lämpad då denne inte har en direkt 

koppling till organisationen, vilket kan skapa större frihet vid rådfrågning.  

Det förekom skilda uppfattningar kring huruvida ledarskapsutbildning ingick i introduktionen 

eller fungerade som ett komplement genom att ingå i vissa ledarskapsutbildningar. Ett flertal av 

cheferna uttryckte att stöttning i ledarskapsfrågor var bristande under introduktionsprogrammet. En 

del av cheferna upplevde att stöttning och rådgivning i ledarskapsfrågor gavs av deras mentor. Ett fåtal 

av cheferna beskrev att de fick olika information kring ledarskapsutvecklingen och menade att det var 
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en tillfällighet att satsningen på ledarskapsprogrammet pågick parallellt med introduktionen. Chef 6 

beskrev sina tankar kring ledarskapet: 

 

[…] Förr var det liksom som att, det var experter som blev chefer […] liksom det är inte 

expertrollen du anställer längre. Så det är en annan typ av chef. Sakkunskap kan man 

alltid lära sig men ledarskapet kan man också lära sig till viss del med det behöver man 

vara bra på för att vara chef här på organisationen […] Sen ska man istället kunna 

tillräckligt mycket för att kunna ställa rätt typ av frågor och kunna följa upp sin 

verksamhet. Man behöver inte vara bäst på detaljer. Så jag tror liksom det är en trend 

som finns. 

 

För att kunna utveckla sitt ledarskap och andra moment som ingår i chefskapet belyste ett antal av 

cheferna vikten av att organisationen utformar ett mer individanpassat introduktionsprogram.  

 
5.3.2 Individanpassat lärande 
I samband med att det kom på tal att chefernas bakgrund och arbetsroll skiljde sig åt uttalade flertalet 

behovet av ett mer individanpassat stöd inom arbetsområdet. De uppenbara skillnaderna i chefernas 

bakgrund var bland annat huruvida cheferna blivit externt eller internt rekryterade, erfarenhet från 

tidigare chefsbefattning samt fokusområde i den nuvarande rollen. Cheferna uttryckte även behovet av 

stöd gällande det ekonomiska ansvaret inom chefsbefattningen. Chef 6 om budgetansvar: 

 

[…] Baspaketet är nog bra, de generella delarna […] Alla har vi ju ett budgetansvar, men 

det finns dem som har mer budgetansvar kanske med olika resultat. Och då kanske det är 

sådana bitar som man eventuellt skulle behöva mer stöd och de är ju väldigt sakinriktade.  

 

De flesta av cheferna ansåg att det ingår i arbetsrollen att själv ansvara för sin kunskapsinhämtning. 

Det finns olika sätt att utvecklas i sin arbetsroll och ett fåtal uttryckte att ”learning by doing” var ett 

lämpligt tillvägagångssätt.	

5.3.3 Learning by doing 
Ett flertal av cheferna nämnde att de bäst erhåller kunskap genom “learning by doing,” vilket innebär 

att lärande sker genom praktiska erfarenheter. I samband med detta uttrycktes att de ibland 

åsidosätter inlärning av den teoretiska information som skall intas på egen hand. Cheferna menade att 

de föredrar att lära sig genom praktiskt erfarenhet och ville istället få teoretisk information vid de 

tillfällen den är relevant att tillämpa. Ett exempel på när detta inträffade var när förståelse för 

verksamhetsplanering gavs i samband med att planeringen skulle ske, istället för att den gavs i början 

av introduktionen.	

5.4 Informationens betydelse för lärande 
Den sista frågeställningen syftar till att besvara hur cheferna upplever den information som 

kommuniceras under introduktionen. Det som framgår av chefernas upplevelse är att 
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kommunikationen används för att delge viktig information, vilket i sin tur syftar till att bistå med ökat 

lärande. Majoriteten av cheferna upplevde en tydlighet i den information som togs upp under 

introduktionen. De chefer som uttryckte att de enklast lärde sig genom att praktisera kunskap, 

upplevde det som problematiskt att på eget initiativ förstå den information som de uppmanades till att 

läsa. Intranätet var en av de informationskällor som användes för att själv uppsöka relevant 

information. Ett flertal av cheferna upplevde intranätet som informativt och att det framgick relativt 

tydligt vad som var av betydelse, särskilt de delar som berörde cheferna. Dock hade de svårigheter att 

orientera sig i funktionen. Chef 8 förklarade sin uppfattning om organisationens intranät: 

 

Jag vet att det finns mycket information där. Men ibland har jag problem att hitta den. 

Och särskilt om man är lite sådär, åh jag vill ha den nu. Så då kan jag bli lite frustrerad. 

Och jag tycke inte sökfunktionen är sådär jättebra heller. Utan man måste nästan veta 

verkligen, annars måste man gå iväg och fråga någon och sådär. Så jag tror att det finns 

jättemycket bra information men den är inte så lättillgänglig på något vis.  

 

Chef 6 syn kring intranätets funktion inom organisationen: 

 

Det ligger i rollen att man förväntas veta vad som står på intranätet, hur man ska hitta 

informationen själv där och hur man ska tolka informationen och genomföra den. Det är 

jättemycket information. Och kommer man utifrån, alltså man har ingen aning om vad 

man ska börja leta för någonstans […] Det räcker inte med att lägga informationen på 

intranätet, man måste liksom få hjälp att omvandla den informationen när, hur och vad 

jag ska tänka på.  

 

Ett antal av cheferna var positivt inställda till de gemensamma introduktionsdagarna. Trots att 

deltagarna hade skilda arbetsuppgifter upplevdes ett ökat lärande genom dessa moment. Chef 6 

beskrev sin upplevelse av de gemensamma momenten: 

 

Och det tycker jag bland annat har varit det som är mest givande. Dels de diskussioner 

som vi haft om, och också det här med pauserna där man diskuterat och lärt känna andra 

chefer är en viktig del i nätverkandet. Utan kanske inte bara ens avdelningar eller ens 

division utan man får lära känna lite andra.  

 

Vidare sågs de gemensamma moment som gavs under introduktionen som en viktig källa till 

information. Dessa tillfällen möjliggjorde för erfarenhetsutbyte, vilket ett antal av cheferna ansåg vara 

betydelsefullt för det fortsatta lärandet inom organisationen. Ett flertal av cheferna förklarade att de 

hade egna nätverk där de kunde utbyta erfarenheter med personer verksamma inom organisationen. 

5.5 Resultatsammanfattning 
Resultatet kan sammanfattas med att majoriteten av cheferna var positivt inställda till den 

introduktion som erbjöds i samband med anställningen. Cheferna upplevde framförallt att de genom 
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introduktionen blev väl mottagna av organisationen. Organisationen möjliggjorde även för 

socialisation genom att skapa tillfällen där cheferna kunde interagera med andra. Ett flertal av 

cheferna upplevde problematik kring intensiteten i introduktionsprogrammet medan en del av dem 

belyste att det fanns ett värde i denna intensitet. Flertalet av cheferna upplevde att de fick stöd både 

från sin närmsta chef och från sina medarbetare, medan ett fåtal av cheferna upplevde svårigheter i att 

öppna sig gentemot sin närmsta chef. Majoriteten av cheferna var positivt inställda till stöd i form av 

mentorskap vilket de flesta av dem använde sig av. Däremot skiljde det sig i huruvida det stöd som 

erhölls var internt eller externt. Ett fåtal av cheferna ansåg att deras närmsta chef fyllde en funktion 

som motsvarade mentorskap vilket bland annat kunde innebära vägledning i utvecklingen av 

ledarskapet. Ledarskapsbitarna ansågs inte vara en del av introduktionen utan ingick i olika 

ledarskapsutbildningar, som i vissa fall förekom parallellt med introduktionen. Ett fåtal av cheferna 

antydde behovet av ett mer individanpassat introduktionsprogram, särskilt i samband med upplärning 

inom det som var specifikt för respektive befattning. Majoriteten av cheferna upplevde en tydlighet i 

den information som gavs under introduktionen. Den information de själva behövde finna under 

intranätet upplevdes som informativ men till viss mån svåråtkomlig. Det som sammanfattningsvis kan 

utläsas av resultatet är att respondenterna är nöjda med introduktionen. Däremot kan organisationen 

tillämpa vissa förbättringsåtgärder för att de nytillträdda i större utsträckning ska kunna tillgodogöra 

sig introduktionen, vilket i sin tur kan generera ett ökat lärande. 

 

6 Diskussion 

I nedanstående avsnitt presenteras en kritisk analys av det tillvägagångssätt som har använts i studien. 

Under nästkommande avsnitt relateras den inhämtade empirin till vår teoretiska referensram. 

6.1 Metoddiskussion  
Under metodkapitlets sista avsnitt presenteras en noggrann analys över studiens tillförlitlighet. 
Metoddiskussionen syftar till att synliggöra eventuella brister i genomförandet av studien. Nedan 

diskuteras de faktorer som kan ha haft inverkan för studiens tillförlitlighet.  

För att kunna skapa en djupare förståelse för det väsentliga i deltagarnas upplevelse av 

fenomenet, är det enligt Bryman (2011) av relevans att utföra en kvalitativ intervjustudie. Till skillnad 

från om studien varit av kvantitativ art, kan vi härigenom få inblick i deltagarnas egen tolkning av 

verkligheten. Kvantitativa studier har ett mer objektivt förhållningssätt, medan vi genom vår studie vill 

fastställa essensen i chefernas subjektiva upplevelse av introduktionen.  

Vad gäller snöbollsurvalet kan det vara fördelaktigt att organisationen har valt ut 

respondenterna då de besitter kunskap om huruvida dessa uppfyller våra kriterier. De har även goda 

möjligheter att finna respondenter som intar olika förhållningssätt till introduktionen. De olika 

förhållningssätten grundar sig bland annat i vilken tidigare befattning de haft, huruvida de har blivit 

externt eller internt rekryterade samt under hur lång tid deras nuvarande anställning har pågått. Att 

använda sig av snöbollsurval effektiviserar även processen då HR-funktionen inom snävare tidsram 

kan finna lämpliga kandidater. Det som skulle kunna vara en nackdel med ett snöbollsurval är att 
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organisationen har möjlighet att välja respondenter till sin egen fördel. Detta kan te sig i form av att 

val av respondenter baseras på att de delar gemensamma synssätt med HR-funktionen. 

Ytterligare en av de faktorer som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet är respondenternas 

skilda bakgrund som i sin tur kan ha haft inverkan på upplevelsen av introduktionen. Det faktum att 

de innehar olika erfarenhet från tidigare befattningar gjorde de mindre jämlika vid jämförelse. Detta 

kunde i sin tur ha försvårat processen i att finna likheter i deras upplevelse. En annan påverkansfaktor 

kan vara att respondenterna inte tagit del av intervjuguiden innan intervjuerna genomfördes. Att 

respondenterna inte hade möjlighet till förberedelse kunde ha påverkat utfallet genom att de gav 

mindre genomtänkta svar. Samtidigt hade en möjlighet till förberedelse kunnat öka risken för svar 

som de förmodat att intervjuarna ville höra, eller svar organisationen ville att de skulle ge. Dessa två 

aspekter vägdes mot varandra och vi drog slutsatsen att spontana svar skulle öka chanserna för 

ärlighet, vilket i sin tur möjliggör för ett mer tillförlitligt underlag. 

I och med att en del av respondenterna ännu inte hunnit genomgå hela introduktionsprocessen, 

kunde deras förutsättningar under intervjun jämfört med övriga respondenter inte likställas till fullo. 

De respondenter som ännu inte fått en övergripande bild av introduktionsprocessen kunde inte ge en 

lika utförlig beskrivning av sina uppfattningar kring denna. Trots detta anser vi att respondenterna är 

tillräckligt likvärdiga för att vi ska kunna jämföra deras upplevelse då de uppfyller urvalskriterierna. I 

och med föregående kunde likheter i deras upplevelse framtas och användas till studiens resultat. 

Att belysa bristerna i studiens tillvägagångssätt tror vi bidrar till ett synliggörande över 

forskarnas medvetenhet kring studien. Att vara medveten, inta ett kritiskt förhållningssätt och att 

kunna motivera sina val anser vi bidrar till en högre kvalitet för studien. Det resulterar även i 

tillämpningen av en god forskningsteknik vilket vi strävat efter under studiens gång.  

6.2 Resultatdiskussion 
I nedanstående avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till den teori som presenteras i 

bakgrunden. Vid utformandet av resultatdiskussionen har vi förhållit oss till de teman som framgår av 

resultatet.	

6.2.1 Chefernas upplevelse av introduktionen 
Granberg (2011) beskriver introduktionen som en process vilken skall underlätta för den nytillträddes 

anpassning till den nya arbetsplatsen. Denna anpassning inkluderar både arbetsuppgifter, arbetsmiljö 

och kollegor. Av resultatet framgår att cheferna är nöjda med introduktionen och att de upplever att 

organisationen har åstadkommit en avsevärd investering i denna process. Cheferna har vidare blivit 

varmt välkomnande och upplevt stöttning från sin omgivning. Däremot har flertalet chefer uttryckt en 

svårighet i förståelsen för vad som förväntas av dem. Enligt Hacker (2004) bör introduktionen syfta 

till att tydliggöra arbetsgivarens förväntningar på den nytillträdde. Det har varit ett intensivt program 

och den kunskap som erhållits under processens gång har delvis berott på chefernas eget initiativ att 

påverka processen. Englund (1999) menar att introduktionsprocessen ger medarbetaren 

förutsättningar för fungera optimalt i sin arbetsroll. Granberg (2011) antyder att en satsning på 

introduktionen genererar framgång för hela organisationen, då den är beroende av sina medarbetares 

kompetens. Processen beskrivs av ett flertal chefer som gedigen och väl förberedd. Englund (1999) 
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betonar vikten av en väl förberedd introduktion, då det kan vara avgörande för arbetstagarens vilja att 

stanna inom organisationen. De flesta av cheferna upplevde som ovan nämnt ett öppet mottagande av 

den nya organisationen. Rubenowitz (2004) styrker vikten av ett varmt mottagande, då det utgör en 

viktig del för den fortsatta anpassningsprocessen till den nya arbetsplatsen.  

Det som framgår av chefernas upplevelse av introduktionen är att det saknas en tydlig 

struktur för programmet. Resultatet visar att cheferna upplevde en otydlighet i vilka moment som 

ingår i introduktionen. Det kan även tilläggas att upplägget av introduktionen har sett olika ut för 

majoriteten av cheferna. Enligt Rubenowitz bör introduktionsprogrammet vara standardiserat för att 

ge alla nytillträdda samma förutsättningar. En standardisering bör ske med anledning av att 

säkerställa att samtliga arbetstagare har genomgått utbildning av relevans, och därigenom möjliggöra 

för besparingar. Ett standardiserat program kräver ett mer strukturerat upplägg, vilket enligt Cirilio 

och Kleiner (2003) underlättar för effektiviseringen av introduktionsprocessen. Det strukturerade 

upplägget bör innefatta följande komponenter: förberedande introduktion, introduktion till 

organisationen och introduktion till arbetet. I och med att introduktionsprogrammet är relativt nytt 

inom organisationen är processen under pågående utveckling för att kunna effektiviseras.  

6.2.2 Socialisation av de nytillträdda cheferna 
Alan och Jamie (2011) uttrycker att socialisationen av nytillträdda blivit av allt större betydelse då 

individen till högre grad byter arbetsplats, vilket medför att introduktionen av nytillträdda sker allt 

oftare. Det är härmed viktigt att den nytillträdde snabbt kan anpassa sig till den nya organisationen för 

att enklare komma in i arbetet. Enligt Nationalencyklopedin (2016) beskrivs socialisation som den 

process individen genomgår för att införliva de traditioner, regler, värden och beteendemönster som är 

allmänt godtagbara av grupp eller samhälle. I den studerade organisationen skulle regler kunna 

innebära de lagar, förordningar och policyer som cheferna behöver förhålla sig till.  

De beteendemönster som präglar den studerade organisationen kan ses som en del av 

organisationskulturen. Klein och Weaver (2000) beskriver vidare att anpassningen till arbetet är som 

mest intensiv under socialisationsprocessen. Därför är det av betydelse att cheferna redan under 

denna process blir väl införstådda i hur organisationskulturen fungerar. Av resultatet framgår att 

organisationen erbjudit tillfällen för interaktion vilket har genererat att den nytillträdde enklare 

kunnat anpassa sig till organisationskulturen. Anpassningen till organisationskulturen innebär bland 

annat förståelse och tillämpning av organisationens normer och värderingar, vilka kan ses som de 

värden som ingår i beskrivningen av socialisationsbegreppet. Värdeorden är något som främst 

benämns av cheferna i samtalet kring organisationens normer och värderingar. Uppfattningen kring 

värdeorden skiljer sig beroende på om cheferna blivit internt eller externt rekryterade. De chefer som 

blivit externt rekryterade upplevde svårigheter i att kunna förankra värdeorden i sitt arbete. De 

uttryckte ett behov av att lära sig implementera värdeorden i praktiken. Ett fåtal av cheferna betonade 

vikten av att diskutera betydelsen av värdeorden, hur de bör användas och i vilka sammanhang. De 

chefer som har förståelse för värdeorden har införskaffat denna genom erfarenhet.   

Utifrån studiens resultat visar det sig att effekten av socialisationen samt behov av tid 

för anpassning är beroende av chefernas tidigare erfarenheter. Ett flertal av cheferna har tidigare 

arbetat inom en annan organisation vilket har bidragit till en större omställning under 

introduktionsprocessen. Det som framgår av resultatet kan härledas till det som uttrycks av Alan et al. 
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(2007) som menar att socialisationen har en stark koppling till arbetstagarnas tidigare 

arbetslivserfarenhet. 

6.2.3 Interaktionsprocessen 
I resultatet framgår att cheferna såg goda möjligheter till interaktion under introduktionsprocessen, 

samtidigt som att de upplevde en påtaglig intensitet i programmet. Ett fåtal av cheferna beskriver 

interaktionen som värdefull, men att relationerna kunde ha vårdats ytterligare om det funnits mer tid. 

Trots att interaktionen möjliggjorde för en bättre anpassning och en stärkt relation till organisationen 

så kunde intensiteten bidra till att informationen tog tid att bearbeta. Det innebar även i viss 

utsträckning att informationen var överväldigande i förhållande till de tidsramar som gavs vilket 

bidrog till att mottagandet av vissa delar av informationen blev åsidosatt. 

Något som majoriteten av cheferna nämnde i samband med interaktionen var de så kallade 

triosgrupperna som tilldelades i början av anställningen och som sedan fortlöpte under anställningens 

gång. De flesta av cheferna ansåg att triosgrupperna var ett bra koncept, men att de inte fungerade på 

grund av bristande engagemang. Lapointe et al. (2014) betonar vikten av ett holistiskt förhållningssätt 

till socialisationen vilket bör inkludera både lärandeprocessen och relationsbyggande möjligheter. 

Konceptet med triosgrupper har god potential att införliva dessa två aspekter genom att ett 

informationsutbyte sker genom interaktion mellan cheferna, vilket bidrar till ökat lärande som i sin tur 

kan utveckla den egna arbetsrollen. Dock visar det sig att förutsättningen för att grupperna skall 

fungera dels består i att det finns gemensamma nämnare i uppgifterna, engagemang samt personkemi. 

En möjlighet till att eftersträva lärande genom detta koncept kan enligt ett fåtal av cheferna 

åstadkommas genom att skapa en egen triosgrupp. Här betonas vikten av att själv kunna styra 

upplägget och att alla medlemmar bidrar till informationsutbytet. Därmed är det av betydelse att ha 

liknande frågor att diskutera, men ändå tillräckligt skilda arbetsuppgifter för att få nya influenser.  

Chefernas uppfattning kring interaktionstillfällena var positiv då organisationen 

möjliggjorde för socialt utbyte. Detta kunde bland annat ske i form av chefsfrukostar och luncher. Alan 

och Jamie (2011) styrker vikten av att dessa moment genom konstaterandet av att socialt utbyte är en 

av de viktigaste delarna som ingår i socialisationsprocessen. 

6.2.4 Organisatoriskt stöd 
Enligt Perrot et al. (2014) är socialisationsprocessen av större betydelse då det organisatoriska stödet 

upplevs som lågt. Däremot väger det organisatoriska stödet tyngre än organisationens ansträngning 

till socialisation av de nytillträdda. Stödet kan ges i form av att organisationen visar omtanke och 

behandlar individen välkomnande. I resultatet framgår att majoriteten av cheferna upplevt 

mottagandet som välkomnande samt att de känt trygghet med personer i sin omgivning. Denna 

upplevelse kan alltså till viss del kompensera för de eventuella brister som upplevs med 

socialisationsprocessen i sig. 

En annan aspekt av socialisationen som cheferna framställde som viktig är stöd i arbetsrollen. 

De flesta av cheferna upplever ett starkt stöd från sin närmsta chef, vilket ökar i och med att tillit i 

relationen förstärks. Lapointe et al. (2014) menar att tillit skapas genom en god relation och är en 

viktig aspekt i socialisationsprocessen då det påverkar individens relation och anpassning till 

organisationen. Tillit i interaktionen mellan individer bygger enligt Lapointe et al. på delaktighet och 



	31	

ömsesidig omtanke. Det är därför av betydelse att de introducerade cheferna känner delaktighet från 

sin närmsta chef. 

6.2.5 Verksamhetsförståelse 
För att erhålla en ökad verksamhetsförståelse kan Harold Leavitts modell (refererad i Granberg, 2011) 

användas som utgångspunkt under introduktionen av nytillträdda. Modellen belyser fyra områden 

som anses vara betydande för utvecklingen av verksamhetsförståelsen. Det första området är 

organisationens struktur, vilken kan tydliggöras genom ett organisationsschema. Av resultatet 

framgår att flertalet av cheferna blivit tilldelade ett organisationsschema i början av introduktionen. 

Enligt cheferna har organisationsschemat inte varit tillräckligt för att förstå hela 

organisationsstrukturen. I och med dess komplexitet upplevdes även tiden under introduktionen som 

otillräcklig för att erhålla en omfattande verksamhetsförståelse. Förståelsen för verksamheten var 

snarare någonting som växte fram under arbetets gång. Rubenowitz (2004) menar att en mer 

omfattande förståelse för verksamheten leder till en ökad insikt av den egna funktionen i förhållande 

till helheten. Till skillnad från Rubenowitz påstående, upplevde cheferna att det mest väsentliga under 

introduktionen i första hand var att lära känna den egna arbetsgruppen och dess uppgifter. Därefter 

kunde de enklare ta till sig förståelsen för resterande delar av verksamheten samt hur dessa ställs i 

relation till varandra. Vad gäller organisationens målsättning och uppdrag hade flertalet av cheferna 

en tydlig uppfattning om dessa och hur de relateras till den egna funktionen. Att få en ökad förståelse 

för arbetsuppgifterna i förhållande till organisatoriska mål går i linje med modellens andra del, 

uppgiften. Cheferna belyste dock att både mål och uppdrag har tydliggjorts under tiden de landat i 

sina befattningar. Förståelsen för uppgiften har därmed erhållits under introduktionsprocessen, men 

fördjupats under tiden arbetet har fortlöpt.  

I strävan efter att arbeta mot organisationens målsättningar menar Lindelöw (2008) att 

organisationen bör tydliggöra sina förväntningar. Rubenowitz (2004) menar att introduktionen är en 

bidragande faktor till ett förtydligande av de förväntningar som ställs på den nytillträdde. Av resultatet 

framgår att förväntningarna på de nytillträdda cheferna är höga, vilket ställer större krav på att de blir 

rätt introducerade. Det framgår även att ledarskapet är ett av de områden som behöver förtydligas 

genom introduktionen. Är chefen medveten om vilka förväntningar som ställs på ledarskapet är det 

lättare att självständigt bedriva detta. För att vidareutveckla det personliga ledarskapet krävs det enligt 

Yukl (2012) en förståelse för skillnader och likheter mellan chefskap och ledarskap. Cheferna uttryckte 

skilda meningar om introduktionen kring ledarskapsfrågorna. En del av cheferna uppfattade 

informationen kring ledarskapsfrågorna som otydlig och hade svårt att urskilja under vilka moment av 

introduktionen som denna gavs. Vissa av cheferna upplevde stöttning i ledarskapsfrågorna vilket både 

kunde ges av närmsta chef och genom ledarskapsutbildningar. En del av cheferna beskrev att det inte 

förekom någon vägledning inom dessa frågor. Chefernas skilda uppfattningar kan grunda sig i att de 

har blivit olika introducerade gällande ledarskapsfrågor. Det faktum att alla chefer inte har en tydlig 

uppfattning över vilka delar av introduktionen som har innefattat ledarskap, skulle kunna bero på en 

bristande förståelse av relationen mellan chefskap och ledarskap som Yukl nämner ovan. Granberg 

(2011) beskriver ledarskapsbegreppet som svårdefinierat, vilket kan vara ytterligare en orsak till 

chefernas skilda uppfattningar. Kunskap om vad ledarskapet innebär inom den aktuella 

organisationen bör eventuellt införlivas som en tydlig del i introduktionsprogrammet. De flesta av 
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cheferna menade att utbildning kring ledarskap inte var något som ingick i introduktionen. En av 

cheferna betonade vikten av att som chef ha med sig ledarförmågan snarare än expertkunskap, då det 

sistnämnda är enklare att lära sig. Det som menas är att chefen till viss del behöver ha en 

grundförståelse för ledarskapet för att sedan kunna vidareutveckla detta. 

Det tredje delområdet i modellen behandlar de människor som kan fungera handledande då 

den nytillträdde skapar sig förståelse för organisationen (Granberg, 2011). Resultatet visar att ett 

flertal av cheferna belyser mentorskap som en viktig förutsättning för förståelsen av sin arbetsroll och 

vad den fyller för funktion inom organisationen. Trygghet i arbetsrollen, socialt utbyte och mentorskap 

visar sig vara en del av de aspekter kopplade till socialisationen som har inverkan för den nytillträddes 

anpassning till arbetet (Lapointe et al., 2014). Granberg (2011) och Englund (1999) menar att 

mentorskap är betydelsefullt för individens anpassning till arbetet. De menar vidare att mentorn har 

som uppgift att bistå med information i syfte att främja individens verksamhetsförståelse. Ett fåtal av 

cheferna beskriver mentorskap under introduktionen som viktigt och att det bör ske på ett mer 

strukturerat sätt. Uppfattningen om vikten av mentorskapet styrks av Jacobsen och Thorsvik (2008) 

som menar att detta stöd är av betydelse för att individerna skall kunna skapa en förståelse för 

verksamhetens olika delar och hur dessa förhåller sig till organisationen som helhet. Oavsett vilket 

stöd respektive chef hade behov av förespråkade majoriteten att få handledning i form av en mentor.  

Det har även visat sig att de metoder som använts under introduktionsprocessen har bidragit till 

en grundläggande förståelse för verksamheten. För att fördjupa denna förståelse krävs dock mer tid än 

vad som ges under introduktionen. Av studiens resultat framgår att verksamhetsförståelsen fördjupats 

i samband med att arbetet fortgår. För att respektive chef ska erhålla en helhetsförståelse av 

verksamheten behöver den grundläggande kunskapen kompletteras med individanpassade moment. 

Cheferna upplevde ett behov av ett mer individanpassat program då deras arbetsroller kräver olika 

kompetens. Föregående gäller bland annat de chefer som innehar ett större ekonomiskt ansvar där 

ytterligare stöttning behövs för att de ska fungera optimalt i sin arbetsroll. Detta kan gå i linje med 

Leavitts sista del av verksamhetsförståelsen, teknologin vilket inrymmer en förståelse för 

ekonomistyrningen. Studiens resultat har enligt ovan nämnt visat på likheter mellan hur den 

studerade organisationen arbetar med att införliva verksamhetsförståelsen och de aspekter som 

behandlas i Harold Leavitts modell. 

6.2.6 Informationens betydelse för lärande 
Enligt Lindelöw (2008) krävs tydlig kommunikation från arbetsgivaren då den nytillträdde befinner 

sig i en helt ny arbetssituation. Majoriteten av cheferna upplevde en tydlig kommunikation under 

introduktionen, däremot hade viss information kunnat fördelas över en längre tidsperiod för att ge 

cheferna utrymme för bearbetning. Denna upplevelse bekräftas av Hacker (2004), som menar att 

organisationen inte bör utsätta den nytillträdde för en detaljbeskrivning av verksamheten under de 

första dagarna. Samtidigt behövs tillräcklig information för att individen skall känna säkerhet i rollen 

och därmed erhålla ett mer effektivt lärande. I det aktuella fallet upplevdes den information som gavs 

från organisationen vara av betydande relevans för chefernas fortsatta arbete. Känner sig 

arbetstagaren säker i förståelsen för verksamheten införlivas enligt Bogislaus och Andersson (2007) en 

större trygghet som i sin tur bidrar till en förhöjd vilja att ta ansvar. 
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En av de informationskällor som ständigt uppdateras med relevant information, särskilt riktad 

mot chefer, är organisationens intranät. Cheferna upplever sidan som informativ och uppskattar att de 

får noteringar om vad som bör prioriteras. De upplevde dock en svårighet i att orientera sig på sidan, 

då sökfunktion ansågs vara bristfällig. I samband med att informationen varit svårtillgänglig kunde de 

chefer som helst erhöll kunskap genom att praktisera den prioritera bort dessa informationskällor. För 

att minska risken för missförstånd menar Lindelöw (2008) att kommunikationen behöver tydliggöras. 

I det aktuella fallet verkar det finnas behov av tydlig information över hur cheferna på egen hand 

effektivt kan inhämta relevant information. Cheferna bekräftar detta genom uttalandet att det är 

chefens ansvar att förstå vilken information som behövs, hur den skall erhållas och sedan användas. I 

och med att informationen är omfattande behöver i synnerhet de chefer som är helt nya inom 

verksamheten få stöd i vad de skall tänka på gällande informationen. 

De flesta av cheferna upplevde de gemensamma momenten och informationsutbytet genom 

dessa som värdefullt för lärandet, även i de fall individernas arbetsuppgifter till stor del skiljde sig åt. 

Cirilio och Kleiner (2003) betonar vikten av erfarenhetsutbyte och information kring verksamheten i 

syfte att främja ett ökat lärande. Svensson (2009) betonar även betydelsen av att individen själv är 

delaktig och har möjlighet att styra sin introduktionsprocess. Detta går i enlighet med resultaten då 

cheferna har upplevt möjligheter till egen påverkan, en omfattande mängd information samt 

erfarenhetsutbyte med andra. Däremot saknades det i vissa fall struktur och till viss mån 

organisatoriskt stöd, främst när det gäller att orientera sig i sin nya arbetsroll. Cirilio och Kleiner 

(2003) framhäver vikten av att en överordnad skall ta på sig uppgiften att klargöra de krav som ställs 

på arbetstagaren. Att tydliggöra organisationens krav främjar i sin tur individens möjligheter till 

lärande. Detta styrks av Wenestam och Rosendahl (2005) som menar att det är svårt för individen 

själv att klargöra behov om det inte förekommer något stöd från överordnade. Ovanstående 

resultatdiskussion har synliggjort ett antal förbättringsåtgärder vilka vi tror hade främjat den fortsatta 

utvecklingen av introduktionsprogrammet.  

	
7 Förbättringsåtgärder till organisationen 

Vid utformningen av förbättringsförslag till organisationen tog vi hänsyn till det som framgick av 

resultatet i kombination med den teoretiska bakgrunden, vilket utgjorde resultatdiskussionen. Genom 

resultatdiskussionen synliggjordes de brister som förekom i samband med chefsintroduktionen, vilka 

vi tog hänsyn till vid utformandet av förbättringsförslag.  

Resultatframställningen kan sammanfattas med att chefernas upplevelse av introduktionen till 

övervägande del var positiv. De anser att introduktionen fyllt en värdefull funktion för ingången till det 

nya arbetet. Ett fåtal av cheferna var nöjda med hela processen och ansåg att organisationens 

introduktionsprogram inte behöver justeras. Majoriteten av cheferna ansåg däremot att somliga delar 

av introduktionen kunde förbättras. 

Studiens teoretiska bakgrund visar att ett väl genomarbetat introduktionsprogram inte behöver 

vara kostsamt. Enligt Ahrborg (1997) är det viktigaste att introduktionen är genomarbetad och 

anpassad till organisationens behov. I och med den intensiva starten har det enligt cheferna 

förekommit ett behov av att fördela introduktionen över en längre tid. Detta för att enklare kunna ta 
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till sig andra viktiga moment av introduktionen. I samband med introduktionsstarten upplevde 

cheferna ett behov av att i första hand etablera sig i sin arbetsgrupp. En av cheferna nämnde att denne 

fick möjlighet att lära känna sin arbetsgrupp en månad före introduktionsstart, vilket vi ser som en 

fördelaktig början på introduktionen då arbetsgruppen får längre tid till att stärka relationerna. Detta 

kan i sin tur omsättas till en förbättringsåtgärd för att förhindra att andra viktiga moment gås miste 

om på grundval av den intensiva starten. Förslagsvis kan tillfällen till att lära känna arbetsgruppen 

avsättas några dagar innan introduktionsstart. Alternativt kan organisationen avsätta halvdagar som 

går parallellt med övrig introduktion. 

Av resultatet framgår att cheferna upplevde en osäkerhet gällande vilka moment, utbildningar 

och uppföljningar som tillhörde introduktionen och vilka som ingick i andra sammanhang. Det som 

går att utläsa av vad Rubenowitz (2004) förespråkar är att det helst ska finnas ett standardiserat 

introduktionsprogram. I programmet ska därav vissa riktlinjer följas för att inte försumma viktiga 

moment under introduktionen. Vi tror att organisationen hade gynnats av ett standardiserat program 

med bättre struktur. Detta för att medvetandegöra de nytillträdda om vilka moment som ingår i 

processen. Ett strukturerat program bör genera att alla chefer följer samma rutiner för att undvika att 

betydelsefulla moment gås miste om. Under introduktionen av den nytillträdde ges en omfattande 

mängd information. Hanteringen av denna informationsmängd kan underlättas genom en tydligare 

beskrivning av introduktionsprogrammets struktur. Informationen hade förslagsvis kunnat beskrivas i 

ett dokument som innefattar de mest väsentliga delarna av introduktionsprogrammet. Därigenom kan 

de nytillträdda själva få en uppfattning om vilka moment som ingår i den uppsatta planen. För att 

säkerställa att dessa moment genomförs kan uppföljning ske genom regelbundna samtal med närmsta 

chef. Att följa en tydlig struktur tror vi hjälper den nytillträdde att fokusera på relevant information 

snarare än att spendera tid på tvetydigheter. Det bidrar också till mer jämförbara resultat vid 

utvärdering av de nytillträddas uppfattning om introduktionen till arbetet.  

Som komplement till ett standardiserat program bör det också ges utrymme till 

individanpassade moment. För att framta ett relevant program anpassat till respektive deltagare kan 

det även vara fördelaktigt att genom samtal klargöra de individuella behoven. Om chefen exempelvis 

har ett större ekonomiskt ansvar är det fördelaktigt om organisationen sätter upp en plan över de stöd 

som individen kan tänkas behöva. Att arbeta med ett strukturerat introduktionsprogram tror vi ökar 

förutsättningar för att den ska fungera optimalt. 

För att säkerställa att individen känner sig trygg i sin nya chefsbefattning är mentorn en mycket 

värdefull resurs att satsa på. Detta har framkommit både genom bakgrunden av studien samt av de 

intervjuade cheferna. Om organisationen innehar tillräckligt med resurser för att kunna förse 

nytillträdda med mentorskap borde detta vara något som erbjuds i samband med introduktionen. Det 

är även viktigt att säkerställa huruvida den nytillträdde chefen har behov av stöttning från en extern 

eller intern mentor. Att undersöka den nytillträddes individuella behov underlättar för utvecklingen av 

dennes ledarskap. Om chefen bedriver ett föredömligt ledarskap och dess medarbetare trivs presterar 

hela arbetslaget bättre, vilket på längre sikt är gynnsamt för organisationen i stort. 

Den sista förbättringsåtgärden kan vara att se över organisationens informationskällor, i 

synnerhet intranätet, då de flesta av cheferna uttryckte en svårighet i att orientera sig inom det. Det tar 

både tid och blir kostsamt om arbetstagaren behöver hög grad av stöd i samband med 
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informationssökningen. Därmed tror vi att en förbättring av intranätets struktur och sökfunktion hade 

gynnat hela organisationen, inte bara de nytillträdda cheferna.  

 

8 Slutsats och förslag till vidare forskning 

Att införliva de ovan nämnda förbättringsåtgärderna menar vi kan bidra till en mer attraktiv 

arbetsplats. Satsar organisationen på sina medarbetare och lyckas få dessa att stanna kvar inom 

organisationen kommer den att attrahera fler. Det är därmed viktigt att avsätta resurser till en 

strukturerad, genomarbetad och informativ introduktionsprocess. Om organisationer inte satsar 

tillräckligt på introduktionen kan det höja risken för ekonomiska konsekvenser (Dunn & Jasinski, 

2009). En av effekterna kan innebära att organisationen får en allt högre personalomsättning. 

Alternativt att medarbetarna inte känner trygghet i sin arbetsroll och därmed presterar sämre 

(Ahrnborg, 1997). I och med organisationens öppna klimat finns god potential att införliva dessa 

åtgärder inom organisationen. Av bakgrunden går att utläsa att introduktionen är ett av de viktigaste 

momenten i kompetensförsörjningsprocessen. En genomarbetad introduktion ska därmed syfta till att 

effektivisera ingången av nytillträdda vilken i sin tur kan leda till ekonomiska besparingar. Med hjälp 

av att sträva efter en god struktur inom introduktionsprogrammet tror vi att organisationen är på god 

väg för att uppnå ett högre värde i introduktionssammanhanget. 

Studiens resultat går i linje med vad tidigare forskning anser vara av betydande vikt för att 

introduktionsprocessen ska kunna fungera optimalt för både den nytillträdde och organisationen. 

Studien är ett bidrag till befintlig forskning genom att stärka det faktum att satsning på introduktionen 

ger mervärde för både organisation och nytillträdd medarbetare. Det är även ett bidrag på så vis att tre 

viktiga teman som har stor påverkan för introduktionsprocessen har synliggjorts, vilka visade sig ha en 

tydlig koppling till de intervjuade chefernas upplevelse. De teman som framkommit är följande: 

organisatorisk socialisation, verksamhetsförståelse och information.  Introduktionen är något som 

vanligtvis ses som en liten del av kompetensförsörjningsprocessen. Med hjälp av denna studie vill vi 

uppmärksamma vikten av introduktionen och dess stora bidrag till individens fortsatta lärande. Vår 

ambition är att organisationer ska uppmuntras till att satsa på introduktionen och förstå dess värde på 

längre sikt.  

Vid litteratursökningen upptäckte vi även att forskning kring vissa delar av det studerade 

området är bristande. Under studiens gång har vi reflekterat över andra intressanta områden där 

forskningen skulle kunna utökas. Förslagsvis skulle ytterligare forskning kunna bedrivas inom följande 

områden: Vad som är utmärkande för chefsintroduktion, uppföljning av den kunskap som erhålls 

genom introduktionen, organisationsstrategier som kan användas under introduktionsprocessen, 

strategier för stöd och utveckling av ledarskapsförmågan och förståelse för introduktionens bidrag till 

kompetensförsörjningsprocessen. 
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Bilaga I Missivbrev 

Hej, 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen av personalprogrammet på högskolan i Jönköping. Vi har 

nyligen påbörjat vårt examensarbete motsvarande 15 hp med inriktning mot pedagogik. 

 

Området vi har valt att studera är chefsintroduktion inom offentligt verksamhet, där fokus riktas mot 

enhetschefer och deras upplevelse av introduktionen till arbetet. Syftet med studien är att få förståelse 

för hur introduktionsprogrammet tillämpas, samt vad det resulterar i, genom att undersöka hur det 

upplevs av nytillsatta chefer.  

 

Vi fördjupar oss i ämnet introduktion genom vetenskapliga artiklar och övrig litteratur, men behöver 

komplettera teoretiskt underlag med en empirisk studie. Vid utförandet av den kvalitativa studien 

behöver vi genomföra intervjuer med omkring åtta enhetschefer inom verket. Intervjuerna är 

semistrukturerade med upp mot tolv frågor och beräknas ta 45-60 minuter. Vi kommer att behöva 

spela in samtalen för att säkerställa att allt underlag kommer med. 

 

Under intervjuerna tar vi hänsyn till de forskningsetiska principerna. Detta innebär dels att du som 

blir intervjuad har rätt att avbryta ditt deltagande närhelst du vill. Materialet kommer endast att 

användas till forskningsändamål. Undantag till detta är att en viss del av insamlat material kommer att 

presenteras för den verksamhet som studien genomförs inom. Materialet kommer även att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att de personer som deltar i studien samt den verksamhet studien 

genomförs inom kommer att hållas anonym. 

 

Vid frågor angående studien är ni välkomna att kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter: 

 

Helen Kollind 

Kohe1310@studen.ju.se 

 

Gabriella Olsson 

Olga1388@student.ju.se 

 

Handledare: Joel Hedegaard 

Joel.hedegaard@ju.se 

 

Vi tackar på förhand för er medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Helen Kollind & Gabriella Olsson 



	

Bilaga II Intervjuguide 

 
Inledning: 
 

• Hälsa deltagaren välkommen! 

 

• Be om lov att spela in intervjun. 

 

• Berätta om vilka vi är. 

 

• Förklara för undersökningspersonen att intervjun är anonym och ge information om 

innehållet av studien. Be om samtycke till medverkandet i studien. Förklara att 

intervjupersonen har möjlighet att avbryta intervjun om så önskas.  

 

• Förklara syftet med studien.  

 

• Ge en beskrivning av intervjuns upplägg. Vi förklarar de teman vi utgår från under 

frågeställningar. 

 

• Frågorna kommer att vara öppna med möjlighet till reflektion, vilket innebär att respondenten 

har möjlighet att säga det denne tycker är viktigt. Vid frågor som uppkommer under intervjun 

har respondenten rätt att avbryta oss. Respondenten ges utrymme att ta sig tid att fundera 

över respektive fråga innan han/hon svarar. 

 
Intervjufrågor: 
 

1. Inledande frågor 
 
a. Vilken är din nuvarande befattning? 

b. Hur länge har du varit anställd i den position du har nu? 

c. Vilken var din tidigare befattning?  

d. Har rekryteringen av dig som chef skett internt eller externt? 

e. Hur många underställda har du? 

 
2. Introduktion 

 

a. Under hur lång tid pågick introduktionen? 

b. Hur upplevde du introduktionen till arbetet?  

c. Hur såg upplägget av introduktionen ut?  

d. Har du några förbättringsförslag för din introduktion? 



	

 
3. Socialisation 

 
a. Hur väl fick du inblick i organisationens normer och värderingar under introduktionen?  

b. På vilket sätt fick du förståelse för organisationskulturen? 

c. Kommer du ihåg vilka känslor du hade under introduktionen?  

d. På vilket sätt fick du vara delaktig under introduktionen? 

e. Hur fungerade interaktionen med andra involverade under introduktionen?  
 

4. Verksamhetsförståelse 
 
a. På vilket sätt har du fått kunskap om organisationens sammansättning?  

b. På vilket sätt fick du kännedom om organisationens mål och uppdrag? 

c. På vilket sätt fick du förståelse kring dina kommande arbetsuppgifter?  

d. På vilket sätt fick du stöd under anpassningen till din nya arbetsplats? 

e. På vilket sätt fick du genom introduktionen förståelse för din roll i relation till andra 

befattningshavare? 

f. På vilket sätt fick du under introduktionen förståelse för hur du ansvarar för en 

personalbudget?  

 
5. Information 

 

a. Hur upplevde du den information som gavs under introduktionen? 

b. Hur upplevde du informationen om den marknad organisationen opererar i?  

c. Hur upplevde du den/de delar av introduktionen som var gemensam? 

d. På vilket sätt var de fördelaktigt att vara flera under introduktionen? 

	
 

 
	
	
	
	
	
	
	
 

 


