
0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CoDriver  

   Handledarens kunskap som villkor för effektiva introduktionsprogram i 
arbetslivet 

 

 

 

 

Per Angemo

 

 
2011

 

 
Examensarbete, D, 15hp

Företagsekonomi 
 

 

 
Handledare: Agneta Sundström
Examinator: Aihie Osarenkhoe 

 

 

  



1 

 

ABSTRACT 

Titel: CoDriver - Handledarens kunskap som villkor för effektiva introduktionsprogram i 
arbetslivet 

Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Per Angemo 

Handledare: Agneta Sundström 

Datum: 2011 – maj 

 

Syfte: Mot bakgrund av att det idag finns behov av att låta nyanställda få ta tid att gå igenom ett 
introduktionsprogram syftar denna fallstudie till att undersöka följande frågeställningar: 

1) Hur arbetar organisationer i dag med planering, genomförande och uppföljning av 
introduktionsprogram i samband med rekrytering? 

samt  

2) Hur kan en ökad kunskap kring prestationsvillkor, grupprocesser och ledarskap förändra en 
organisations syn på introduktionsprogrammets vikt, planering, genomförande och uppföljning? 

Metod: Undersökningen har genomförts i formen av en fallstudie. Inom ramen för 
fallstudien har i första hand genomförts fokusgrupper. Dessa har sedan kompletterats med 
enkätundersökningar. Fallstudien är alltså baserad på såväl kvalitativ som kvantitativ data.  

Resultat & slutsats: Fallstudien visade att de deltagande organisationerna innan genomförd 
utbildning avsatte mycket lite tid för planering, genomförande och uppföljning av 
introduktionsprogram i samband med rekrytering. I de flesta av organisationerna fanns dock ett 
formellt styrdokument att arbeta efter men kännedomen kring dessa var i allmänhet låg hos de 
medarbetare som förväntades genomföra introduktionen. 

Efter genomförd utbildning visar fallstudien på en ökad insikt i vikten av en helhetssyn kring 
introduktionsprogrammet bland deltagarna i allmänhet och bland de deltagare som om 
utbildningen varit kostnadsbelagd inte fått möjligheten att gå den i synnerhet. 

Så väl hos chefer med personalansvar som hos övriga medarbetare som gick utbildningen har ett 
behov av vidare utbildning kring ledarskap och grupprocesser tydliggjorts vilket också stärker 
uppfattningen att det projekt som beskrivs i fallstudien får anses ha uppnått de uppsatta målen. 

Grundat på de svar som framkommit på undersökningens forskningsfrågor anses 
undersökningens syfte vara uppfyllt. 

Förslag till fortsatt forskning: I och med den korta tid som passerat mellan utbildningsinsatsen 
och denna undersökning är det svårt att göra mätningar kring intressanta mått som 
personalomsättning och medarbetarindex vilka skulle kunna illustrera effekterna av 
utbildningsinsatsen ur ett längre perspektiv. Detta är dock ett intressant uppslag för vidare 
forskning. 

Uppsatsens bidrag: Undersökningens resultat är av värde för alla typer av organisationer 
som regelbundet ställs inför att genomföra en rekryteringsprocess i och med att det tydliggör 
behovet av utbildning kring ledarskap och grupprocesser för den som ska vara handledare i 
ett introduktionsprogram. 

Nyckelord: introduktionsprogram, grupprocesser, ledarskap, prestation, rekrytering 
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ABSTRACT  
 
Title: CoDriver - supervisor's knowledge as a condition for effective new employee orientation 
programs in the workplace  
 
Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration 
 
Author: Per Angemo  
 
Supervisor: Agneta Sundström  
 
Date: 2011 - May  
 
Aim: Given that today there is a need to allow new employees to take time to go through an 
orientation program this case study aims to examine the following issues:  
 
1) How do organizations today plan, implement and monitor new employee orientation 
programs?  
 
and  
 
2) How can a better understanding of prerequisites of workplace performance, group processes 
and leadership change an organization's approach to new employee orientation programs?  
 
Method: Research was conducted in the form of a case study.  Data collection has primarily 
been made through focus groups and surveys. The case study is thus based on both qualitative 
and quantitative data.  
 
Results & conclusion: The case study showed that the participating organizations before the 
completion of the training devoted very little time for planning, implementation and monitoring 
of new employee orientation programs. 
 
After completing the supervisor training program organizations taking part in this study showed 
a greater understanding of the importance of an overall view of the new employee orientation 
program, meaning for example leadership, group orientation or performance prerequisites.  
 
 
Suggestions for future research: With the short time that passed between training effort and 
this study, it is difficult to make measurements on interesting dimensions as staff turnover and 
employee satisfaction index which could illustrate the effects of educational intervention in a 
longer perspective. However, this is an interesting idea for further research.  
 
Contribution of the thesis: Results of this case study are of value for all types of organizations 
that are regularly faced with implementing a recruitment process in that it highlights the need 
for leadership training and knowledge of group processes in order to become an effective 
supervisor in new employee programs.  
 
Keywords: new employee orientation program, group processes, leadership, workplace 
performance, recruitment  
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1. Bakgrund 
Under längre tid har diskuterats vikten av att organisationer rekryterar personal och att 

processen ska ha en kort startsträcka för att den nyanställda snabbt ska kunna anpassa 

sig till full och effektiv produktion. De stora kostnader som en rekryteringsprocess 

innebär gör att företagen lägger stor vikt vid att hitta rätt personer till vakanta 

befattningar för att på så sätt säkerställa att få valuta för sina pengar. När en rekrytering 

är avklarad förväntas den rekryterade medarbetaren snabbt komma upp i full 

produktivitet för att på snabbast möjliga tid återbetala de kostnader som rekryteringen 

medfört.  

Att påbörja en ny anställning är dock för de allra flesta ett stort steg förknippat med ett 

mått av osäkerhet avseende såväl arbetsuppgifter som arbetskamrater och förväntningar 

om prestation från arbetsgivaren. Den osäkerhet som situationen medför skapar ett 

behov av att introducera den nye medarbetaren i arbetet under en viss period. Denna 

introduktion finns även reglerad i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som säger att:  

 

”Arbetsgivaren bör så tidigt som möjligt introducera arbetstagaren i arbetet. Det gäller 

särskilt arbetstagare som saknar tidigare erfarenheter av arbetslivet. Introduktionen bör ge 

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

hur verksamheten i stort fungerar och om vilka risker som finns i verksamheten. (AFS 

2001:1) 

 

Att organisationer idag är medvetna om vikten av att snabbt introducera nya 

medarbetare kan emellertid innebära en risk för att introduktionsprogrammen avbryts 

alltför tidigt utan att den nyanställde får möjlighet att sätta sig in i arbetet. En checklista 

för introduktion av nya medarbetare finns i dag i de flesta större organisationer. En risk 

med dessa checklistor är dock att innehållet begränsas till att enbart få en informativ 

karaktär. Rekryterande chef eller annan ansvarig handledare, kan när de uppfattar att 

medarbetaren trivs och fungerar i gruppen, redan efter en kort tid avbryta 

introduktionsprogrammet och lägger detta åt sidan. Även om punkter på en checklista 

kan härledas till vad som är reglerat i lagar och föreskrifter säkert ofta gås igenom finns 

risken att organisationen istället lägger ner mindre tid än vad som krävs att låta den 
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nyanställde arbeta med de områden som påverkar dennes produktivitet. Min 

utgångspunkt för denna studie är att sådana frågor exempelvis kan röra den anställdes 

förutsättningar och villkor för prestation, såväl individuellt som i arbetsgruppen. Utifrån 

denna utgångspunkt är det därför av intresse att undersöka hur en ökad kunskap kring 

dessa frågor och ett ledarskap anpassat till denna kunskap hos den som ska agera 

handledare kan förbättra arbetsplatsintroduktionen. Detta skulle kunna ömsesidigt 

förbättra resultatet för såväl medarbetare som organisation. I denna fallstudie beskrivs 

innehåll och genomförande av en utbildningsinsats kring dessa frågor och som 

genomförs i 52 uppländska organisationer 

 

1.1 Forskningsfrågor 

Mot bakgrund av att det idag finns behov av att låta nyanställda få ta tid att gå igenom 

ett introduktionsprogram fullt ut vill jag i denna fallstudie undersöka följande 

frågeställningar: 

1) Hur arbetar organisationer i dag med planering, genomförande och uppföljning av 

introduktionsprogram i samband med rekrytering? 

samt  

2) Hur kan en ökad kunskap kring prestationsvillkor, grupprocesser och ledarskap 

förändra en organisations syn på introduktionsprogrammets vikt, planering, 

genomförande och uppföljning. 

Genom att lyfta dessa frågor kan studien visa på betydelsen av utbildning kring 

ledarskap och grupprocesser för att handledare ska kunna säkerställa en effektiv 

introduktion.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga hur organisationer planerar, genomför 

och följer upp introduktionsprogram. I undersökningen beskrivs en handledarutbildning 

avseende sådana introduktionsprogram. Ett delsyfte är att undersöka vilka effekter den i 

undersökningen beskrivna utbildningen får avseende förändrad syn på 
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introduktionsprogrammets uppbyggnad, vikt, planering och genomförande bland de 

organisationer som deltagit. 

 

1.3 Avgränsningar 

Den handledarutbildning som beskrivs i denna studie innehåller flera moment som har 

betydelse vid introduktion av nyanställd., t ex arbetsrätt, rekrytering, konflikthantering. 

Undersökningen har avgränsats till att behandla prestationsvillkor, grupprocesser och 

ledarskap i den tolkning som beskrivs i studiens teoriavsnitt. Övriga områden berörs 

endast i det avseende de berör de områden jag avgränsat mig till ovan. Jag är medveten 

om att andra teorier kring prestationsvillkor, grupprocesser och ledarskap skulle kunna 

tillämpas vid utbildning av rekryterad personal men att dessa av utrymmesskäl inte tas 

upp i studien. 
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2. Teori  

2.1 Om introduktionsprogram 

Armstrong (2009 i Granberg, 2011:460) definierar introduktion på följande sätt: 

 

Introduktion är den process som att ta emot och välkomna anställda när de börjar på ett 

företag och ge dem den grundläggande information de behöver för att snabbt och på ett 

tillfredsställande sätt komma till rätta och börja arbeta. 

 

En rekrytering där introduktionen misslyckas kan kosta stora summor pengar beroende 

på typ av befattning. När en person som lämnar en befattning har denne redan en tid 

innan det verkliga avgångsdatumet, börjat intresserat sig för områden som ligger utanför 

organisationens intresse. Det innebär att det finns risk för produktionsbortfall redan i 

detta skede. Dröjer det sedan innan den medarbetare som slutat ersätts av ny rekryterad 

person, kan kollegor tvingas täcka upp för att lösa de arbetsuppgifter som ska utföras 

vilket kan medföra att kvaliteten på resultatet försämras. När en nyrekryterad 

medarbetare sedan ska introduceras uppstår ytterligare minskning i produktivitet dels i 

form av att den nyrekryterade inte kan prestera fullt ut men också på grund av att övriga 

medarbetare tvingas ställa sina resurser till förfogande även i samband med dennes 

introduktion.  I och med de dubbla kostnaderna för ersättningar finns en risk att 

organisationen väljer att öka tidspressen i samband med introduktionen till förmån för 

att få kvalitet i resultat vilket medför risk för stora kostnader i form av felinlärning eller 

att medarbetaren väljer att sluta om de inte kan hantera kraven. Detta skulle göra att 

processen fortlöper med risk för att nivån i produktiviteten sänks men med start från en 

ännu lägre nivå. (Kahlke & Schmidt, 2002:15-17) 

Att göra en rekrytering eller andra förändringar i en arbetsgrupp skapar en möjlighet att 

stärka eller förändra rådande företagskultur varför det är viktigt att medvetet inkludera 

dessa frågor i introduktionsprogrammet. En nyrekryterad medarbetare som inte får en 

korrekt och grundlig introduktion kommer med stor sannolikhet att anpassa sig till de 

rådande normer och arbetssätt som finns i den grupp som först tar sig an denne. Här 

finns en uppenbar risk dels för att fel arbetssätt lärs in men även att oönskade normer 
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och värderingar påverkar den nyanställde på sätt att felaktigheter befästs eller uppstår. 

(Granberg, 2011:461 ff.) 

Med denna utgångspunkt bygger jag vidare den teoretiska ramen kring de delar av den 

aktuella utbildningen som behandlas i denna undersökning; Individens 

prestationsvillkor, gruppen och ledarskapet. 

 

2.2 Individen och prestationsvillkor 

Ett introduktionsprogram behöver å ena sidan vara uppbyggd på ett sådant vis att den 

kan användas i samband med samtliga kategorier av nyanställda eller andra med behov 

av introduktion (Granberg, 2011:460). Å andra sidan behöver den som anställer vara 

medveten om att olika individer är olika mottagliga för kunskap och information. 

Introduktionen från ett sådant perspektiv, ställer krav på anpassning utifrån  individens 

behov för att en ömsesidig vinst kan fås som gynnar alla parter och som grundar sig på 

förtroende dem emellan (Chao et al, 1994 och Haueter, Macan, & Winter, 2003 i Cohen 

& Aya, 2010). 

 

2.2.1 Prestationsvillkor och stress 

Vid introduktion är det lätt att en individ känner sig osäker inför en ny situation och att 

denne har en önskan att kunna prestera och visa sig från sin bästa sida. Idealt skulle det 

innebära att introduktionsprogrammet skulle behöva vara individanpassat för att nå 

maximal effekt. Syftet med introduktionsprogrammet är att på så kort tid som möjligt få 

nya medarbetare att prestera sitt yttersta och nå full produktivitet. Torbiörn, Pettersson, 

& Arvonen (1996), kom i sin forskning fram till att vad som orsakar stress behöver utgå 

från att i stället se vilka faktorer  som orsakar lust. Lust har, i motsats till den 

nedbrytande effekt som olustkänslor och stress skapar, en uppbyggande effekt på 

kroppen. De menar att genom att prestera känner en människa lust och därigenom ökad 

lust att ta sig an nya utmaningar i takt med att hon lyckas och stärker sitt 

självförtroende. Så länge möjligheten att prestera underhålls skulle således en positiv 

spiral kunna utvecklas. För att prestera krävs emellertid att ett antal psykologiska 

rekvisit är uppfyllda. Dessa har författarna  förtydligat genom att utveckla en modell för 

prestationsmaximering som de menar kan användas i forskarens egen 
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konsultverksamhet (www.agerus.se). Modellen utgår från fem modala hjälpverb: Vill, 

Vet, Kan, Får och Bör.  

 

”Vill” utgår från individens motivation till att vilja utföra uppgiften och motsvaras från 

organisationens sida av olika incitament som främjar detta. 

”Vet” står för i vilken utsträckning individen upplever sig ha tillräcklig information för 

att kunna prestera. 

”Kan” avser individens upplevelse av att ha rätt kunskap för att prestera. Här bör dock 

noteras att Kan är beroende av tillgång till resurser och då i synnerhet tid. 

”Får” symboliserar hur individen upplever sina befogenheter att få vara delaktig och då  

i förhållande till förväntad prestation.  

”Bör” avser de förväntningar och det ansvar som individen själv upplever finns 

uppställda som krav på sig själv och prestationen 

Centralt i modellen är att samtliga fem så kallade rekvisit måste vara uppfyllda för att 

uppnå effektivitet och att det dessutom måste finnas en balans mellan dem. Att till 

exempel uppleva att man har stora befogenheter relativt det ansvar den nyanställde 

upplever sig ha bidrar inte till ökad kompetens om resurser i övrigt upplevs som 

otillräckliga, eller för den delen överflödiga, i förhållande till uppgiften. Viktigt är att ha 

med sig att det är individens upplevelse av uppfyllandet av prestationen som är av vikt 

för att känna sig nöjd med prestationen. För att skapa bästa förutsättningar för prestation 

bör alltså en ledare, eller som i introduktionssammanhanget en handledare, kontinuerligt 

stämma av att individens upplevelse av prestationsvillkoren uppfylls och att det sker 

genom dialog (se Figur 1 nedan). 

Även om denna modell inte använts uttalat i den utbildning som denna fallstudie avser 

så har synsättet legat till grund för hur utbildningen byggts upp kring individens och 

gruppens villkor för prestation. 
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Figur 1 Prestationsmodell      (www.agerus.se) 

 

2.2.2 Dialog och kommunikation  

Genom hela introduktion av nyanställd, men även under den fortsatta karriären  av en 

medarbetares aktiva tid i en organisation skulle det, enligt Torbiörn, Pettersson, & 

Arvonens (1996) modell vara direkt nödvändigt för en ledare, eller handledare, att föra 

en kontinuerlig dialog kring vilka prestationsvillkor som gäller och vilken utveckling 

som krävs. Granberg (2011:503) menar att kommunikation alltid sker i en kontext som 

består, eller är sammansatt av, flera delar.  

Den fysiska delen som innefattar rum, tid och plats som under en introduktion för den 

nye medarbetaren är en helt ny miljö, försvårar kommunikationen. (Granberg, 

2011:503) 

Den psykologiska delen av kontexten rör känslor och behov. Även i denna del försvåras 

kommunikationen under en introduktion av att den nyrekryterade  befinner sig i en 

situation präglad av osäkerhet inför det nya. (ibid.)  
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I den pedagogiska delen av kontexten finns erfarenheter, påverkan och makt. Den som 

ska introduceras på en arbetsplats riskerar att påverkas av den maktposition som finns i 

förhållande till handledaren, vilket försvårar kommunikationen. (ibid.) 

Samtidigt påverkas kommunikationen av att identitet, roller och relationer ska byggas 

upp i och med att den nyrekryterade individen ska introduceras i verksamheten. (ibid.) 

Den kulturella delen av kontexten handlar i samband med introduktion om att det kan 

finnas skillnader i attityder  och värderingar dels mellan den tidigare organisationen och 

den nya, dels även mellan handledare och organisationen.  (ibid.) 

Detta sammantaget visar hur viktigt det är att dels arbeta med utbildning av den som ska 

vara handledare under ett introduktionsprogram men samtidigt även hur viktigt ett 

introduktions program är i sig för att att en medarbetare ska utveckla en förståelse av 

hur en organisation, dess värderingar och verksamhet är uppbyggda. En förutsättning 

för att kunna föra en dialog och kommunicera kring upplevelsen av de prestationsvillkor 

som diskuterats ovan, är att det finns en medvetenhet kring den kontextuella påverkan 

som finns och som är förknippat med all kommunikation. (ibid.) 

 

2.3 Gruppen 

Förändring i en del av en organisation får alltid konsekvenser för andra delar av 

organisationen och den omgivning i vilken den är verksam. Rekrytering av ny personal, 

omplacering, förändrade arbetssätt o s v som föranleder ett behov av introduktion får 

således med stor sannolikhet konsekvenser även i andra delar av en organisation. Jag 

har i en tidigare undersökning (Angemo 2009) inlett arbetet med att skapa ett 

pedagogiskt verktyg för att analysera sådana eventuella konsekvenser i samband med 

förändring. Den studien har sin grund i systemteori (Katz & Kahn, 1966) (Cao, Clarke, 

& Lehaney, 2000) och i nästa led i Burke & Litwins (1992) modell för 

organisationsanalys. Verktygets utgångspunkt är att varje förändring på en nivå i en 

organisation potentiellt får konsekvenser bland andra intressenter och organisatoriska 

nivåer i organisationen och dess omvärld. Genom att göra en noggrann 

konsekvensanalys med utgångspunkt i ett frågebatteri synliggörs vilka konsekvenser 

som kan uppstå och således ges även en tydligare bild av var förändringsstödjande 

åtgärder bör sättas in för att nå den önskade effekten av en förändring (Angemo, 2009). 
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2.3.1 FIRO-modellen 

I ljuset av den typ av förändring som är aktuell i de fall som skapat behovet av att 

genomföra ett introduktionsprogram, är den arbetsgrupp som får ta emot en ny medlem 

utan tvekan den som i första hand berörs av konsekvenser. Will Schutz (1989) FIRO-

modell har i denna studie varit den utgångspunkt jag valt för att förstå hur gruppen 

påverkas av den förändring som skapas i samband med introduktion av ny anställd. 

FIRO-modellen (Schutz,1989; Schutz, 1997; Svedberg, 2007:187-189; Wanous, 

Reichers, & Malik, 1984) har sin utgångspunkt i att alla grupper går igenom olika 

stadier i sin utveckling (se figur 2 sid. 14). I den inledande tillhörafasen ställs 

gruppmedlemmarna inför frågan huruvida de vill och får var en del av gruppen. 

Perspektivet blir ”inne eller ute” och medlemmarna granskar varandra och ledaren för 

att avgöra om här finns en matchning avseende värderingar utan att öppet visa mer än 

nödvändigt av vem de verkligen är. Det finns en önskan att visa sig från sin bästa sida 

varför skarpa frågor avseende roller och arbetssätt sällan får deltagarnas fokus här. Av 

ledaren däremot finns en hos gruppen outtalad förväntan om att få raka besked av vad 

som förväntas av dem. 

När gruppmedlemmarna tagit ställning för att vara en del av gruppen hamnar den i en 

mellanfas, gemyt, där eventuella meningsskiljaktigheter trycks tillbaka av gruppen 

eftersom de för tillfället är nöjda med att tillhöra en grupp och inte i onödan vill 

äventyra sin tillhörighet. 

För att gruppen ska ta sig ur denna fas och vidare in i rollsökningsfasen krävs ofta att 

den ställs inför en uppgift, där läget är skarpt, som de är tvungna att lösa. I 

rollsökningen uppstår maktkamp när rollerna i arbetsgruppen ska klargöras. Här kan 

tänkas att flera olika individer t ex försöker ta det informella ledarskapet eller på annat 

sätt konkurrerar om en plats i gruppen eller ett visst sätt att hantera uppkomna 

situationer. Perspektivet här blir topp-botten eller om man vill använda Schutz metafor 

”vem styr båten?”. Här ifrågasätts ofta den formella ledaren öppet och konflikter 

kommer upp till ytan. Undergrupper bildas ofta och effektiviteten hos en arbetsgrupp är 

i denna fas som lägst. Fasen skulle kunna delas in i en icke konstruktiv och en 

konstruktiv del. Inledningsvis är de konflikter som uppstår icke-konstruktiva, det finns 

ingen önskan att lyssna på varandra och en vilja att hantera konflikter tillsammans. Ju 
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längre in i denna fas gruppen kommer, desto mer kapabel att hantera konflikter 

tillsammans blir den och den senare delen av rollsökningsfasen skulle därför kunna 

beskrivas som mer konstruktiv. 

När gruppen tagit sig igenom den stormiga rollsökningen och rollerna blivit tydliga 

hamnar den ofta i en mellanfas som Schutz kallar idyll. Här är gruppen rörande eniga 

om att de är starka tillsammans och mycket bättre än alla andra grupper. Problemet här 

är att den skenbara enighet i alla frågor gör att  saker och ting inte ifrågasätts vilket gör 

att utvecklingen kan utebli. Detta skulle kunna liknas vid det som Janis (1972 i 

Granberg, 2004:129; Svedberg, 2007:145-146) avser med begreppet groupthink. En 

grupp som blir kvar i det här stadiet kan komma att uppleva negativa synergieffekter 

och vilket leder till att effektiviteten och utvecklingen stagnerar eller uteblir. 

 I den efterföljande samhörighetsfasen däremot finns en tillit och orädsla för att hantera 

konflikter som leder till positiva synergieffekter som uppstår i och med teamthink 

(Neck & Manz, 1994 i Granberg, 2004:130-131). Detta skulle i nästa led kunna leda till 

ett organisatoriskt lärande (Senge i Svedberg, 2007:203; Jaffee, 2001;Bowditch & 

Buono, 2005; Granberg, 2004). I samhörighetsfasen är alltså perspektivet tillit mellan 

gruppmedlemmarna eller om man vill använda båtmetaforen - ”Hur nära får jag sitta?”. 

Långt in i denna fas är en arbetsgrupp alltså enligt FIRO- modellen som mest effektiv 

och det blir en naturlig önskan att vägen dit blir så kort som möjligt. 
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Figur 2 FIRO‐modellen 

 

Värt att notera är att jag om jag så önskat förmodligen lika väl kunnat välja någon annan 

av de många teorier som finns att tillgå. Till exempel väljer Wanous, Reichers, & Malik 

(1984) att i sin studie utgå från Tuckmans sammanfattande modell som använder 

faserna  ”Forming, Storming, Norming och Performing” (Svedberg, 2007:186). FIRO-

modellen i sin cykliska natur där gruppens mognad kan röra sig likt varvmätaren på en 

bil mellan de olika faserna tydliggör dock enligt min uppfattning på ett bra sätt hur en 

arbetsgrupp tillfälligt tvingas tillbaka i sin utveckling när den tvingas ta emot en ny 

medlem. En teori som utgångspunkt i ambitionen att förstå hur grupper utvecklas är 

dock, oavsett vilken vi väljer att utgå ifrån är, enligt min uppfattning, nödvändig. 
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2.4 Ledarskap 

I uppbyggnaden av den utbildning som ligger till grund för denna fallstudie har jag och 

mina kollegor valt att utgå från det Situationsanpassade ledarskapet (Hersey & 

Blanchard, 1996; Svedberg, 2007:322-236). Hersey och Blanchards ledarskapsmodell 

tar avstamp i Blake & Moutons ”Managerial Grid” (ibid.) som utgår ifrån att det finns 

en bästa ledarstil och denna skulle vara en ledare som i alla lägen lyckas hålla fullt 

fokus på både relationer och uppgifter i en organisation.  

 

Figur 3 The Managerial Grid    (Blake & Mouton I Hersey & Blanchard, 1996) 

 

Hersey & Blanchards utgångspunkt är förvisso också att ledarskapet har två 

dimensioner i relationer och uppgift men att fokus på dessa måste skifta i och med en 

tredje dimension – situation. Beroende på en grupps mognad behöver den olika fokus 

från ledarens sida. De använde sig av, för att tydliggöra sin teori, ett rutnät liknande 
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Blake & Moutons och lade till den tredje dimension i form av en klockliknande kurva 

som visar hur ledarskapet bör anpassas beroende på situation. 

 

 

  

 

 

Figur 4 Situationsanpassat Ledarskap (Hersey & Blanchard, 1996)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag väljer i min tillämpning av det situationsanpassade ledarskap att koppla det till 

FIRO-modellen då denna är den utgångspunkt jag valt för att beskriva grupprocesser. 

När gruppens mognad är låg, i ett inledningsskede av gruppens livscykel i 

Tillhörafasen, är kunskapen om uppgifterna som ska lösas låg och en instruerande och 
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direktstyrande ledarstil är att föredra. Fokus på relationer och att passa in har 

gruppmedlemmarna som jag tidigare beskrivit själva och vad gruppen således behöver 

är att ledaren tydliggör uppgiften. I och med att ledaren tydliggör en viktig uppgift 

kommer gruppen att ta sig vidare in i rollsökningsfasen som i Hersey & Blanchards 

modell skulle motsvaras av kvadrant 2 och 3, där kvadrant 2 får symbolisera den icke 

konstruktiva delen av rollsökningsfasen och kvadrant 3 den mer konstruktiva. I 

kvadrant 2 menar Hersey & Blanchard att den mest lämpliga ledarstilen är den 

coachande. Detta går helt linje med vad en grupp i enlighet med FIRO-modellen 

behöver. Gruppen lägger större delen av sin energi på konflikter och behöver dels hjälp 

med att rikta fokus tillbaka på uppgiften men framför allt har de ett behov av att få hjälp 

att hantera konflikter. 

I takt med att gruppen blir mer konstruktiv i sitt sätt att hantera konflikter kommer 

uppgiften att hamna mer i fokus. I kvadrant 3 som får motsvaras av rollsökningsfasens 

mer konstruktiva del släpper ledaren med fördel mer av sin fokus på uppgiften samtidigt 

som gruppen fortfarande behöver stöd i sin mognadsprocess. Hersey & Blanchard 

beskriver också ledarskapet här som stöttande. Viktigt i denna fas är alltså att finnas 

tillgänglig när gruppen signalerar att de behöver stöd till skillnad från i den föregående 

fasen när ledaren själv aktivt behöver gå in och coachar gruppmedlemmarna. 

I den sista kvadranten som får inhysa samhörighetsfasen har gruppen både en hög 

kompetens och ett högt engagemang. Gruppen löser med fördel på egen hand sina 

uppgifter och hanterar konflikter. Ledarstilen här skulle vara med att ha låg fokus på 

såväl uppgift som relation. 

Senare forskning har riktat kritik mot Hersey och Blanchards situationsanpassade 

ledarskap och menar att det finns få samband mellan detta och en organisations resultat 

(t ex Graeff, 1983; Papworth, Milne, & Boak, 2009; Vecchio, 1987). Samtidigt är 

modellen fortfarande mycket populär bland många organisationer och tillämpas flitigt i 

ledarskapsutbildningar världen över om än ofta i modifierade tappningar något som 

även upphovsmännen själva ser som en styrka (Hersey & Blanchard, 1996). Till 

exempel avser Vecchios (1987) kritik i första hand den sista mognadsfasen där hans 

undersökning visar på att den typ av ledarskap som modellen förespråkar inte kan 

bevisas ge ett bättre resultat. I min användning av modellen innebär dock inte ett lågt 

fokus på både uppgift och relation att ledaren på något sätt kan inta en passiv roll. 
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Snarare ser jag här möjligheten att som ledare fokusera på att föra den typ av dialog 

kring individens och gruppens prestationsvillkor enligt vad som även har beskrivits 

tidigare. Intressant i detta sammanhang är forskning som visar att ett nödvändigt rekvisit 

för att ett situationsanpassat ledarskap ska vara lyckosamt är att det kombineras med 

effektiv kommunikation avseende förväntningar, lyssnande, ansvarsfördelning och 

feedback (Brown & Barker, 2001). Detta har en direkt och tydlig koppling till hur det 

situationsanpassade ledarskapet är tänkt att tillämpas enligt den utbildning i 

introduktionsprogram som denna fallstudie avser.  

 

2.5 Individ, grupp, prestation och ledarskap ur ett introduktionsperspektiv 

När en arbetsgrupp tvingas ta emot en ny medlem tvingas den enligt FIRO-modellen 

tillfälligt tillbaka till tillhörafasen. En handledare i ett introduktionsprogram kan således 

ur ett grupprocessperspektiv ses som att ha till uppgift att underlätta vägen tillbaka till 

en högre mognadsgrad. Detta ansvar finns naturligtvis även hos gruppens ordinarie 

ledare. För att göra vägen till en effektiv arbetsgrupp så kort som möjligt bör 

ledarskapet situationsanpassas efter gruppens och individens mognadsgrad och behov. 

Genom denna process bör ledare och handledare kontinuerligt föra en dialog kring 

individens prestationsvillkor. Det centrala i denna introduktionsmodell är att ge individ 

och grupp det de behöver snarare än det de vill ha. 
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3. Metod 

3.1 Fallstudie 

En fallstudie kan definieras på följande vis:  

1. En fallstudie utgör en empirisk undersökning som  

- Studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext 

- Framför allt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara 

och: 

2. Fallstudien 

- Gäller den tekniskt sett specifika situation där det finns många fler 
intressanta variabler än datapunkter vilket ger som följd: 

o (a) att fallstudien bygger på flera källor till empiriska belägg och att 
data behöver löpa samman på ett triangulerande sätt 

o (b) att fallstudien drar nytta av den föregående utvecklingen av 
teoretiska hypoteser vid insamling och analys av data 

 (Yin, 2007:31) 

 
Min undersökning avser att studera företeelsen introduktionsprogram i arbetslivet och 

hur sådana idag planeras och genomförs i svenska organisationer. Den avser också att 

undersöka hur den utbildningen som undersökningen innefattar påverkat de deltagande 

organisationerna i utformningen och genomförandet av sina introduktionsprogram och 

vilka eventuella resultat detta medfört. Samtliga kursdeltagare hade någon form av 

koppling till respektive organisations introduktionsprogram, antingen som rekryterande 

chef, handledare eller blivande handledare. På detta vis uppfyller undersökningen Yins 

första kriterium ovan.  

Undersökningen bygger på flera olika datainsamlingsmetoder vilka beskrivs nedan och 

den utbildning som genomfördes har sin grund i ett flertal erkända teoretiska modeller. 

På detta vis uppfyller min undersökning även det andra kriteriet ovan och kan bäst 

beskrivas som en fallstudie. 

3.1.2 Kvantitativ och Kvalitativ metod 

Det vanligaste metodvalet vid en fallstudie är kvalitativ metod då denna möjliggör en 

detaljerad granskning av den företeelse forskaren valt att studera (Bryman & Bell, 

2005:72). I denna fallstudie har jag dock valt att använda både kvalitativ data i form av 

fokusgrupper och kvantitativ data i form av de enkätundersökningar som genomförts.  
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En fallstudie skulle egentligen kunna använda uteslutande kvantitativ data även om 

motsatsen är det vanligare. En fallstudie berikas dock alltid av att använda så många 

insamlingsmetoder som möjligt för att belysa en företeelse från olika vinklar. (Yin, 

2007) 

 

3.1.2.1 Fokusgrupper  
Bryman & Bell (2005:389) definierar fokusgruppmetoden på följande vis: 

En fokusgrupp handlar om en form av gruppintervju där det finns flera deltagare 

närvarande (förutom intervjuaren/gruppledaren), en tyngd på att frågorna rör ett 

förhållandevis avgränsat område, ett fokus på samspelet i gruppen och på den gemensamma 

konstruktionen av mening.  

Min datainsamling under själva utbildningens genomförande kan alltså beskrivas som 

en form av fokusgrupper. I egenskap av utbildare är jag den som styrt utbildningen 

genom frågeställningar som motsvarar mina forskningsfrågor i förhållande till det 

teoretiska ramverk jag använt. Jag tycker således att fokusgrupper är den 

insamlingsmetod som bäst beskriver hur data samlats in under utbildningen.  

Jag har själv varit utbildare för sex av dessa grupper medan mina kollegor genomfört 

utbildningen med övriga sex. Gruppstorlekarna har varierat mellan 6-14 deltagare. 

Sammansättningen av grupperna har varit sådan att deltagarna dels kommit från olika 

organisationer men också från många olika organisatoriska nivåer. Mångfalden i 

utbildningsgrupperna är något jag upplevt som en stor styrka under projektet, något jag 

också har förväntningar på att min analys så småningom ska visa. 

 Jag har även genomfört fyra utbildningar med totalt ca 30 deltagare, inom samma 

projekt i Umeå. Observationer från dessa utbildningar finns med i mitt 

forskningsresultat. Dock saknas uppföljande enkätundersökningar från dessa då 

projektet i Umeå precis är avslutat och ännu inte kunnat följas upp. 

En form av fokusgrupper har således i denna fallstudie varit en av 

datainsamlingsmetoderna i och med att jag själv i egenskap av utbildare i högsta grad 

varit del av den process där kursdeltagarnas tidigare erfarenheter av 

introduktionsprogram (forskningsfråga 1) och deras förståelse för hur ett sådant enligt 

mitt teoretiska ramverk skulle kunna vara uppbyggt vuxit fram (forskningsfråga 2). 
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Under de fyra utbildningsdagarna vid respektive kurstillfälle har deltagarna i stor 

utsträckning i diskussionsgrupper fått byta erfarenheter sinsemellan. Vid dessa 

arbetspass har jag som utbildare omväxlande haft en passiv och aktiv roll med syftet att 

i form av ett upplevelsebaserat lärande (Granberg, 2004, 2011) (Svedberg, 2007) dels 

sökt kartlägga deras tidigare upplevelser och dels skapa förståelse hos deltagarna. Under 

utbildningsdagarna har jag löpande noterat observationer av värde för att på så vis 

kartlägga hur introduktionsprogrammen planerats och genomförts i de olika deltagarnas 

respektive organisationer. Dessa observationer gjordes dels i forskningssyfte med denna 

studie som mål men även i syfte att utveckla den aktuella utbildningen. Deltagande 

observation/Fokusgrupper har således utgjort en stor grund i denna fallstudie. 

 

3.1.2.2 Enkätundersökning 1 
Denna enkät har egentligen väldigt lite bäring på mina forskningsfrågor varför den 

kommer att ägnas litet utrymme. Den bör dock omnämnas då den innehöll en 

avslutande del med öppen fråga där resultatet hjälper till att illustrera mina 

observationer. 

Omedelbart efter avslutad utbildning genomfördes en kort enkätundersökning avseende 

kursdeltagarnas upplevelser av utbildningen. Denna enkät avsåg att mäta 

kursdeltagarnas upplevelse av utbildningens kvalitet kompletterad med en öppen fråga 

och genomfördes anonymt riktad till samtliga kursdeltagare. Utvärderingen delades ut 

och samlades in av projektets ansvarige projektledare för att minimera risken att jag 

som utbildare skulle påverka resultatet. Resultatet från denna första enkät är relevant i 

fråga om att ge en bild av deltagarnas upplevelse av själva utbildningen, dess innehåll 

och relevans. De inledande frågorna avsåg lokaler, utbildarens kompetens och så vidare 

och är därför av litet eller inget intresse för denna studie. Den sista frågan var av öppen 

karaktär och utformad som: 

Vad har kursen som helhet givit dig? 
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3.1.2.3 Enkätundersökning 2 
Cirka 6-9 månader efter avslutad utbildning genomfördes ytterligare en 

enkätundersökning med öppna frågor för att utvärdera projektets måluppfyllelse. Dessa 

enkäter genomfördes på flera organisatoriska nivåer och med handledare, nyrekryterade, 

och rekryterande chefer som respondenter. Samtliga respondenter hade under 

2009/2010 deltagit i den aktuella utbildningen. Enkäterna har besvarats av namngivna 

respondenter och jag kan således om så är nödvändigt kontakta dessa för att ställa 

följdfrågor för att sedan genom tolkning använda resultatet för att göra min analys i 

syfte att besvara mina forskningsfrågor. Enkäten besvarades av 24 deltagare från 13 

olika deltagande företag och dess resultat är intressanta främst för att stärka de 

observationer som gjorts under genomförandet av fokusgrupperna. 

 

3.2 Hermeneutik 

Vid användning av ett hermeneutiskt angreppssätt försöker en forskare att förstå 

människors beteenden snarare än att söka efter förklaringar. En forskare vill med ett 

sådant angreppssätt försöka se företeelsen som hon valt att studera ur 

forskningsobjektets eget perspektiv. (Bryman & Bell, 2005:29,442–443) I denna studie 

tolkar jag forskningsobjektens upplevelser av företeelsen introduktionsprogram och 

sedermera även deras upplevelser och effekterna av ett förändrat synsätt.  

 

3.3 Fallstudiens kvalitet  

Vissa forskare menar att de klassiska måtten på en undersöknings kvalitet, reliabilitet 

och validitet, inte på samma sätt är lämpliga för en kvalitativ undersökning. Min 

undersökning är en fallstudie som innefattar kvantitativa men framför allt kvalitativa 

data. Jag väljer därför i stället att använda kriterierna trovärdighet och äkthet i enlighet 

med Lincoln och Gubas (i Bryman & Bell, 2005:304-309) tankar kring detta. De menar 

att trovärdigheten kan bedömas utifrån följande kriterier: Tillförlitlighet, Överförbarhet, 

Pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta. 

För att säkerställa tillförlitligheten bör forskaren rapportera resultaten till 

intervjupersonerna så att dessa kan verifiera att den tolkning som gjorts är riktig. I och 

med att jag väljer en hermeneutisk inriktning på min undersökning innebär det ju 
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samtidigt att det finns flera möjliga tolkningar av resultatet. Ytterligare har detta 

försvårats av att tiden mellan sammanställningen av denna rapport och den ursprungliga 

datainsamlingen varit lång. Samtidigt är det min bedömning att tolkningen av resultaten 

varit riktig då de fokusgrupper jag använt för datainsamling pågick under fyra dagar vid 

respektive kurs och jag därigenom hade flera tillfällen att återkomma till vad som 

framkommit under frågeställningarna och att tillförlitligheten därför är tillräcklig. 

Angående överförbarheten till en annan kontext bedömer jag även denna som god. I 

undersökningen deltog avseende fokusgrupperna, 24 företag från CoDriver Uppsala 

samt ca 10 företag från CoDriver Umeå och i de uppföljande enkätundersökningarna 

deltog 24 företag från CoDriver Uppsala. Överförbarheten bör således vara mer än 

tillfredsställande med hänvisning till det stora antalet deltagare, branschvariation, och 

mångfald av yrkeskategorier och organisatorisk nivå. Samtidigt är det alltid svårt att 

göra generaliseringar med hjälp av en undersökning av denna karaktär men det har å 

andra sidan inte heller varit mitt syfte. 

Pålitlighet är Lincoln och Gubas motsvarighet till reliabilitet. Detta syftar till i vilken 

utsträckning undersökningens alla delar redovisats tillfredsställande. Här kan kritikern 

möjligen ha synpunkter på att deltagarna i undersökningen garanterats anonymitet. 

Samtidigt var detta en av grundförutsättningarna för att den aktuella utbildningsinsatsen 

skulle bli så givande som möjligt för deltagarna och en förutsättning för att få tillgång 

till så intressant data som möjligt. 

I övrigt har jag så detaljerat som möjligt försökt att beskriva arbetsgången under 

projektet och min undersökning och på så vis redogöra för mitt forskningsupplägg och 

på så vis stärka fallstudiens pålitlighet. 

Vidare bör jag som forskare kritiskt granska min objektivitet. Här finns risken att jag 

själv som utbildare färgar undersökningens resultat. I viss mån går ju detta inte att 

undvika i denna fallstudie då jag själv varit verksam som utbildare i just de frågor som 

undersökningen avser. Jag diskuterar dessa risker vidare nedan angående reflexivitet 

och det är min förhoppning att min infärgning begränsats till de delar som varit avsedda 

att utvecklas under den aktuella utbildningsinsatsen och att denna inte syns i tolkningen 

av resultaten. Vid genomförande och sammanställning har projektets projektledare varit 

behjälplig vilket också bör minska risken för att min objektivitet varit bristfällig. 



24 

 

För att bedöma en studies Äkthet menar Guba & Lincoln (Bryman & Bell, 2005:309) att 

fem kriterier bör studeras. Frågan om huruvida en Rättvis bild återgivits av hur de 

personer som deltagit i undersökningen anser jag vara besvarad positivt då deras åsikter 

dels återupptagits för diskussion under utbildningens gång och dels bekräftats genom de 

kompletterande enkätundersökningarna. 

Ontologisk och pedagogisk autencitet syftar till vilken utsträckning undersökningen 

hjälpt de deltagande människorna att förstå sin och människor i deras direkta 

omgivnings sociala situation. Detta måste anses uppfyllt i hög grad vilket också 

tydliggjordes i undersökningens resultat.  

Katalytisk respektive Taktisk autenticitet kontrollerar huruvida deltagarna i och med 

denna studie fått en större möjlighet att påverka den organisatoriska verklighet de 

befinner sig i. Huruvida detta kriterium är uppfyllt ute i deltagarnas organisationer är 

svårt att avgöra. Tydligt är i vilket fall att kursdeltagarna fått redskap för att förstå och 

därigenom lättare kunna påverka sin situation. 

Utifrån ovan gjorda analys skulle alltså samtliga av de kriterier som Guba och Lincoln 

menar viktiga anses vara uppfyllda vilket skulle stärka bedömningen av studiens 

kvalitet. 

 

3.4 Reflexivitet 

Vid fokusgruppintervjuer och intervjuer finns en risk för reflexivitet, det vill säga en 

risk för att respondenter ger till fokusgruppledaren det de tror att den vill ha eller att 

fokusgruppledaren på annat sätt påverkar skeendet (Yin, 2007:112). Detta har jag sökt 

undvika i möjligaste mån dels genom att vid de tillfällen gruppdeltagarna på egen hand 

löst uppgifter och fört diskussioner hållit så låg profil som möjligt när jag genomfört 

mina observationer, men också genom att de efterföljande enkätundersökningarna 

formellt skickats ut av projektets projektledare vilket gör att jag som utbildningsledare 

inte haft någon inverkan på resultatet. 
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4. Empiri 
Mellan 2009 - 2010 genomfördes i ett samarbete mellan ESF-rådet, Folkuniversitetet 

och The Management Group MANGO AB en företagsutbildning kring området 

introduktionsprogram i arbetslivet. Målet var att deltagarna efter genomgången 

utbildning skulle fått ökad förståelse och kunskap avseende handledarens roll och dess 

förutsättningar att ta fram, anpassa och kvalitetssäkra introduktionsprogram på sitt 

företag och avdelningars verksamhet.  Dessutom skulle deltagarna under utbildningen 

ha påbörjat ett utvecklingsarbete avseende såväl företagets introduktionsprogram som 

sin egen roll i detta. 

Effektmålen för denna utbildning var i nästa led att den skulle leda till att nyanställda, 

praktikanter, lärlingar och trainees på ett kvalitetssäkrat sätt snabbt kommer in i 

verksamheten både ur ett prestations- som ur ett socialt perspektiv. 

Organisationer från ett flertal olika branscher deltog i utbildningen. Antalet deltagare 

från respektive organisation varierade stort men en styrka i utbildningen var att den var 

finansierad av ESF-rådet vilket gjorde att den kunde erbjudas organisationerna utan 

kostnad. Detta i sin tur medförde att de deltagande företagen och organisationerna hade 

möjlighet att skicka ett stort antal deltagare från olika organisatoriska nivåer. Sannolikt 

medförde detta att ett stort antal personer som annars inte skulle fått möjlighet att gå en 

utbildning av denna typ på grund av kostnadsskäl nu faktiskt genomförde utbildningen.  

 

4.1 Projektet 

Det svenska ESF-rådet har till uppgift att fördela medel från Europeiska socialfonden 

(ESF). ESF har funnits sedan EU:s bildande 1957 och ska verka för fler och bättre jobb 

i Europa. 

På ESF-rådets hemsida kan följande läsas avseende förändring i arbetslivet: 

Global konkurrens och nya tekniska möjligheter förändrar kraven på kunskap och 

kompetens. Både organisationer och individer måste allt oftare ställa om – byta jobb, lära 

nytt och lära mer. Ingen kan längre gå igenom arbetslivet och klara sig med den utbildning 

man en gång skaffade. Förmågan till förändring har i sig blivit en viktig kompetens, både för 

individen och för arbetsplatsen. (http://www.esf.se/sv/vara-program/Socialfonden/) 
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Mot bakgrund av detta finansierar ESF projekt som främjar kompetensutveckling och 

motverkar utanförskap och har delat upp sitt arbete i två olika programområden – 

Kompetensförsörjning och Ökat arbetskraftsutbud.(www.esf.se) 

CoDriver Uppsala finansierades av ESF-rådet och genomfördes av Folkuniversitetet och 

The Management Group Mango AB. Projektet avsåg kompetensutveckling i arbetslivet 

och föll således under programområde 1- Kompetensförsörjning. Projektets syfte var att 

ge deltagarna verktyg och kompetens för att planera och genomföra introduktion av 

nyanställda, trainees eller andra i behov på arbetsplatsen. 

En förstudie bestående av djupintervjuer med ansvariga från 58 företag i Uppland 

visade att intresse av en utbildning kring dessa frågor fanns hos 90 % (52 företag) av de 

tillfrågade. Slutligen deltog 24 av dessa 52 företag i utbildningen. Dessa skickade 

sammanlagt 85 deltagare till utbildningen varav 40 % var män och 60 % kvinnor. Bland 

dess fanns en stor mångfald och deltagare fanns från följande yrkeskategorier. 

Verkställande Direktörer, marknadschefer, personalchefer, egenföretagare, 

undersköterskor, sjuksköterskor, gruppledare, avdelningschefer, förskollärare, säljare 

och försäljare. Flera av dessa kom från samma arbetsplats vilket var ett önskemål från 

utbildarna för att underlätta implementering efter genomgången utbildning. (Kuisma, 

2010) 

 

4.1.1 Genomförandet 

Efter upphandling kom föreläsarna under utbildningen från The Management Group 

Mango AB som är ett mindre konsultföretag vars kärnverksamhet ligger inom områdena 

verksamhetsutveckling, förändringsledning och ledarskapsutbildning (www.mango.se).  
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4.1.1.1 Projektgruppen 
Projektgruppen bestod av: 

Henrik Ivansson, projektägare, Folkuniversitetet 

Matti Kuisma, projektledare, Sten Örtefors Marketing AB 

Amelie Aulin, ekonomiansvarig, Folkuniversitetet 

Per Angemo, föreläsare, The Management Group Mango AB 

Jesper Matti, föreläsare, The Management Group Mango AB 

Henrik Lindqvist, föreläsare, The Management Group Mango AB 

 

4.1.1.2 Utbildningens uppläggning 
Utbildningens uppläggning och innehåll är framtagen av föreläsarna från The 

Management Group Mango AB och innehöll följande delar i viss mån anpassat efter 

kursdeltagares önskemål vid respektive kurstillfälle: 

- Framgångsrik rekrytering 

- Handledarens olika uppgifter – Introduktion som projekt 

- Ledarskap 

- Regler för arbetsmiljön – formella/informella 

- Medarbetarsamtal 

- Hantering av alkohol- och drogfrågor 

- Mångfald i arbetslivet 

- Att hantera kulturella skillnader 

- Hur grupper fungerar 

- Pedagogik 

- Coachning/mentorskap 

- Konflikthantering 

- Krishantering 
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- Ekonomi och affärsmässigt tänkande 

- Att sätta mål 

- Presentationsteknik – för att inspirera och övertyga 

 

4.2 Undersökning  

Nedan följer en beskrivning av undersökningen och dess resultat.  

 

4.2.1 Fokusgrupper 

Efter en inledande presentation av kursdeltagare, föreläsare och projektledare 

genomfördes vid varje kurstillfälle en snabb genomgång av kursens innehåll och 

kursdeltagarnas förväntningar. En viktig del för att maximera utbildningens kvalitet var 

att varje kursdeltagare var villig att dela sina upplevelser med övriga. En förutsättning 

för detta var en överenskommelse om att efter utbildningen inte sprida den information 

som framkommit. Som utbildningsledare bad jag vid varje kurstillfälle om deltagarnas 

tillstånd att använda den information som framkom i forskningssyfte och i 

utvecklingssyfte av utbildningen, detta mot löfte att inte röja vare sig personers eller 

organisationers identitet. Med denna överenskommelse gjord har deltagarna sedan 

själva valt att välja vilken information de velat dela med sig av. 

Kursen inleddes med diskussioner kring introduktionsprogrammens uppbyggnad, för att 

sedan fortsätta med diskussion kring prestationsvillkor, grupprocesser och ledarskap. 

Mellan dessa block innehöll utbildningen ett antal fler moment som inte kommer att 

behandlas i denna undersökning. Dessa finns återgivna i undersökningens 

avgränsningar. Nedan kommer jag att redovisa delar av de diskussioner som fördes 

kring respektive frågeställning. 
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4.2.1.1 Frågeställning 1 
Den första frågeställning som gruppdeltagarna ställdes inför var:  

Vad ska ett introduktionsprogram innehålla och hur kan det vara upplagt? 

Övningen inleddes i grupper om 3-4 personer under 20-30 minuter för att för 

diskussioner kring utgångspunkterna nedan för att sedan diskuteras i den stora gruppen i 

ca 60 min. 

o Vilka delar skall finnas med och i vilken ordning kan/skall/bör de komma? 

o Vilket innehåll har delarna? 

o Hur lång tid bör ett introduktionsprogram och dess delar omfatta? 

 

Resultatet av de inledande diskussionerna visade att en stor majoritet av deltagarnas 

organisationer hade formella checklistor för hur introduktionen skulle genomföras och 

vilket innehåll som skulle finnas med. Stor tyngd i dessa låg dock på de hårda frågorna 

som t ex skyddsutrustning, arbetsplatsen, arbetsuppgifter. Framförhållningen 

uppfattades också som ett problem på flera arbetsplatser. Till exempel berättade en 

kursdeltagare: 

Oftast får man reda på att man ska ta hand om en ny en kvart innan man går på sitt pass. 

Och det är ju aldrig så att man får någon hjälp att hantera sina egna uppgifter under tiden 

så till slut ledsnar man ju. 

Uppfattningen hos deltagarna var i allmänhet att ett introduktionsprogram bör vara ca 

två veckor. Det var framförallt deltagare med företagsledande befattning som hade en 

djupare kunskap kring företagets officiella introduktionsprogram innan de anmälde sig 

till utbildningen. Övriga deltagare, som i allmänhet var de som agerade handledare 

under själva introduktionen, hade till största delen inhämtat överskådlig information 

kring detsamma för att förbereda sig för utbildningen.  

I utbildningens uppläggning går jag som utbildningsledare vidare och pratar om vikten 

av att informera personalgruppen och göra ett avslut då en introduktion ofta föranleds 

av en separation. Till exempel kan en person ha slutat på grund av missnöje vilket kan 

sätta spår hos en arbetsgrupp som kanske fortfarande har en informell relation till den 
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som lämnat företaget. Detta var något som vid flera kurstillfällen kändes igen av 

kursdeltagare. Följande uttalades t ex av en mellanchef i ett medelstort företag i 

transportbranschen:  

Vi hade sagt upp 30 medarbetare på grund av arbetsbrist när vi blev av med två större avtal. 

Så åkte vi på kickoff för att stryka ett streck över det som varit och börja på nytt. Vi hade 

bokat en trevlig herrgård och dagen började ju bra när vår VD talade om att stryka ett 

streck över det som varit men på kvällen efter middagen brakade det lös ordentligt. Rent 

slagsmål faktiskt, men nu förstår jag ju att vi borde gjort annorlunda – att folk måste få 

ventilera det som hänt. 

Andra deltagare hade upplevt problem när de tagit emot den första kvinnan på en 

mansdominerad arbetsplats och vice versa medan någon upplevt problem när en 

arbetskamrat kommit tillbaka efter att ha drabbats av allvarligare funktionshinder.   

 

4.2.1.2 Frågeställning 2 
Detta block inleds med att jag som utbildare går igenom den forskning som ligger till 

grund för den prestationsmodell som beskrivits i undersökningens teoridel. Jag 

använder mig dock inte av själva modellen då denna är del av en annan utbildning som 

erbjuds av The Management Group MANGO AB. Grunddragen av min genomgång är 

dock liknande och gruppdeltagarna får återigen utbyta sina egna erfarenheter med 

varandra utan min inblandning (i undantagsfall har jag fungerat som moderator i mindre 

grupper när diskussionerna avstannat) under ca 20 minuter innan vi åter tar upp 

diskussionen i den större gruppen. Den frågeställning som grupperna får arbeta med är: 

Hur upplever ni att balansen mellan prestationsvillkoren är på era arbetsplatser i 

allmänhet och för den som introduceras i synnerhet? 

Vid samtliga kurstillfällen är en övervägande majoritet av uppfattningen att den största 

obalansen i samband med introduktion är avseende information. Man upplever att den 

som ska introduceras överöses med information och misstänker att endast en del kan 

tillgodogöras denne. De flesta upplever även att det finns en obalans mellan kompetens 

och befogenheter, detta i den meningen att den som ska introduceras inledningsvis inte 

får utlopp för sin kompetens och att befogenheterna under introduktionen antingen är 

begränsade eller i ännu större utsträckning okända.  
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För medarbetare i allmänhet upplevs resurserna, i form av tid att lösa sina uppgifter, 

som det näst mest begränsande villkoret efter information. Vad gäller information 

upplevdes obalansen av nästan samtliga deltagare, dock visade deras svar på en relativt 

jämn fördelning mellan upplevelsen av att få för mycket och för lite information.  

 

4.2.1.3 Frågeställning 3 
Hur arbetar ni med att förankra Er värdegrund eller företagskultur till 

nyanställda idag? 

Inför denna del av utbildningen är jag påläst kring de deltagande organisationernas 

externt kommunicerade värdegrund och företagskultur, väl medveten om att denna ofta 

inte överensstämmer jämfört med vad de uppfattar som den verkliga bilden av 

organisationen. Även denna gång delas deltagarna in i grupper för att diskutera 

värdegrund, företagskultur, eventuella värdeord och hur arbetet med dessa blir synligt i 

introduktionsprogrammet. 

I de efterföljande diskussionerna blir det tydligt att de deltagande organisationer som 

arbetar med direkt kundkontakt i form av slutkonsument och företag inom vård och 

omsorg är de som har störst kännedom om eventuella värdeord och önskad 

företagskultur. Här finns också en tydlig stolthet kring dessa och de finns också med 

som en punkt i dessa organisationers introduktionsprogram. I tillverkande industri och 

inom IT-företag med konsultverksamhet är kännedomen sämre och flera av deltagarna 

räknar upp värdeord som inte överensstämmer med de som är officiellt kommunicerade 

från organisationen när de blir tillfrågade. I tillverkande industri användes i flera fall ord 

förknippade med till exempel affärsetik för att kommunicera en gemensam värdegrund. 

Dessa ord upplevdes som främmande för organisationernas representanter på 

utbildningen som i stället nämnde ord som laganda och respekt.  

En annan intressant observation är att de deltagande organisationer som har en 

internationell bakgrund har en större medvetenhet om kulturella olikheter och om vikten 

att arbeta med dessa i ett introduktionsprogram: 

Vi är ett asiatiskt företag med asiatisk företagsledning. Ibland saknas förståelse för hur vi 

arbetar här i Sverige. Företagsledare som är på besök förvånas och irriteras över att vi 

jobbar så få timmar eftersom förväntningen är att vi ska göra tolv timmar om dagen. 
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Samtidigt får vi hit praktikanter från Asien som jobbar 14 timmar om dagen utan att få mer 

uträttat för det. 

På samma företag berättade en deltagare som varit verksam som handledare till en 

asiatisk trainee vilken skulle göra ett färdighetstest avseende programmering hur denne 

av rädsla att misslyckas helt enkelt inte lyckats trycka ner en enda tangent. 

Han var helt enkelt livrädd och jag förstod ingenting. Inte förrän senare när jag berättade 

för min chef vad som hänt fick jag förklarat för mig att han var rädd att få sparken och bli 

hemskickad med skam om han misslyckats. 

En av deltagarna i undersökningen, gruppchef på ett företag med fysiskt intensiv och 

krävande karaktär på verksamheten visade upp ett mycket bra aktivt värdegrundsarbete i 

samband med introduktionsprogrammet: 

Alla i mitt lag har varit med och arbetat fram vår egen tolkning av vad de snygga orden från 

företagsledningen innebär för oss. Sen trycker vi upp en affisch med allas bild, namn och 

vad orden innebär innan alla signerar affischen. Vi fick såklart den godkänd först men nu 

sitter den i vårt omklädningsrum. När någon ny börjar är det bland det första vi gör att se 

till att han kommer med på affischen, förstår vad som gäller och skriver på. 

 

4.2.1.4 Frågeställning 4 
I detta block lägger jag i utbildningen fokus på hur grupprocesser fungerar med 

utgångspunkt i FIRO-modellen och hur ledarskapet kan anpassa för att så snabbt och 

smidigt som möjligt hjälpa en grupp genom de tre faserna för att nå maximal effektivitet 

och uppnå de önskvärda positiva synergieffekterna som där kan uppstå. Innan 

deltagarna i mindre grupper får arbeta med frågeställningen nedan har vi under 

utbildningen arbetat med att förstå grupprocesserna utifrån FIRO-modellen under 

sammanlagt ca fyra timmar. Vi går nu igenom det situationsanpassade ledarskapet 

fristående från FIRO, men utan att rita in den normalfördelningsliknande kurvan, för att 

sedan åter diskutera i mindre grupper. 

Utifrån behoven i respektive fas, hur skall Ni skapa förutsättningar (leda) för att 

uppfylla gruppens behov? Koppla gärna till ett introduktionsperspektiv i era 

diskussioner. 
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Här får alltså kursdeltagarna i uppgift att själva beroende på gruppens  mognad försöka 

anpassa ledarskapet utifrån graden av relations- och uppgiftsfokus. Huvudparten av 

kursdeltagarna redovisar här någon av följande två vanligt förekommande svar. 

Antingen försöker man placera in ledarskapet mitt i modellen, det vill säga med en 

jämvikt mellan relations- och uppgiftsfokus. Alternativt vill man ge gruppen det den vill 

ha och fokuserar på på egen hand i stället för det den med utgångspunkt i det 

situationsanpassade ledarskapet behöver. 

 

4.2.2 Enkätundersökning 1- Deltagarnas upplevelser av utbildningen 

Nedan redovisar jag en sammanställning av svar på frågan:  

”Vad har kursen som helhet gett dig?” 

- Väldigt mycket.  

- Större insikt av vikten av en bra introduktion. Bra verktyg och strukturer att 

jobba med. Även insikt i gruppdynamik.  

- Väldigt mycket kunskap. Ögonöppnare.  

- Mycket nya infallsvinklar, mycket att fundera på som kan användas på 

”hemmaplan”.  

- Mycket bra innehåll hur du hanterar olika situationer inom arbetslaget.  

- Hur viktig introduktionen är för att snabbt komma in i jobbet. Planera väl 

och följa upp.  

- En stor förståelse för den totala processen från början till slut. En väldig 

AHA-upplevelse.  

- Bättre förståelse för hur viktig introduktionen är. Bra insikt i 

konflikthantering.  

- Bättre förståelse hur människor fungerar i olika situationer, hur man ska 

agera då det uppstår problem. Också hur man jobbar vidare då allt är bra!  

- Att se helheten. Lyfta blicken.  

-  Jag blev utrustad med mycket kunskap och sätt att handskas med mina 

medarbetare och nyanställda.  

-     Utveckla ledarskapet. 
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Dessa resultat tyder på att utbildningen i ett första skede i stor utsträckning lyckats med 

att skapa en större förståelse av vikten att inta en helhetssyn kring introduktionsprogram 

och att inte stanna vid hårda delar som arbetsuppgift, lokaler och utrustning.  

 

4. 2.3 Enkät – utbildningens effekter 

”I vilken grad har er syn på introduktion förändrats på företaget efter CoDriver 

Uppsala? Bedöm på en skala från 1 till 5 där 1 är i liten grad och 5 är i stor grad.”  

15 % av deltagarna svarade 5, d v s i stor grad  

30 % av deltagarna svarade 4  

35 % av deltagarna svarade 3  

20 % av deltagarna svarade 2  

Sammantaget innebär detta att 80 % av deltagarna gav vitsorden 3,4 eller 5. Detta visar 

att utbildningen varit lyckosam i sin strävan att förändra synen på introduktionsprogram 

och dess innehåll, planering och genomförande. Deltagare i företagsledande befattning 

menade i flera fall i sina kommentarer under utbildningens genomförande att de redan 

hade en syn på introduktionsprogrammet som var i enlighet med de frågor som var 

centrala i utbildningens innehåll. Min tolkning är att stor del av dessa har besvarat 

frågan med 3 eller 2. 

 

”Har du/ditt företag behov av vidare utbildning inom området 

introduktion/ledarskap?”  

 65 % av deltagarna svarade JA  

 10 % av deltagarna svarade Nej  

 10 % av deltagarna svarade Vet ej  

 15 % av deltagarna svarade blankt på frågan.  
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På frågan ”Finns det något annat ämnesområde som du/ditt företag önskar 

utbildning inom?” fick vi b l a följande kommentarer:  

- Ja, främst ledarskap för nya chefer.  

- Ledarskap  

- Konflikthantering, skyldigheter/rättigheter som medarbetare.  

- Att låta enskild individ växa vare sig de är vårdbiträde, USK, SSK etc.  

 

På frågan ”Nämn några saker som du har haft praktisk nytta av efter kursen.” 

fick vi b l a följande svar:  

- Förståelse hur viktig introduktionen är.  

- Jag förstår roller lättare och tänker på det och arbetar efter det.  

-  Jag har gått igenom vårt eget introprogram och rannsakat hur vi arbetar.  

- Att skaffa bättre förkunskaper.  

- Hur personer fungerar i grupp.  

- Var tydlig hur arbetsuppgifter ska utföras, följ upp, parafrasera.  

- Jag har aktivt deltagit i grupprocesser med ett mer medvetet & observerande 

”tänk”.  

- Kunskapen om att introducera nya medarbetare, en bredare vinkel på 

gruppdynamik (FIRO).  

- Man fick en del ”Ahaa”-upplevelser som man lagt i träda/glömska. Lite 

repetition från SSK-utbildning kändes det som.”  

 

Återigen syns ledarskapet vara den mest centrala frågan ur kursdeltagarnas perspektiv. 

Här syns också hur det faktum att flera medarbetare på en lägre organisatorisk nivå fått 

chansen att delta i en utbildning kring dessa frågor än vad som vanligtvis sker, skapat en 

känsla av förståelse och delaktighet. De deltagare som kommenterat individens 

möjlighet att växa, större kännedom om grupprocesser var också de som i de inledande 

diskussionerna beskrev hur de utan förberedelse fick ta emot nya medarbetare med 15 

minuters varsel. 
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5. Analys 
Fallstudien visar på flera intressanta iakttagelser av hur de deltagande organisationerna 

utformar och genomför sina introduktionsprogram och att det föreligger avvikelser i 

förhållande till de presenterade teoretiska modellerna för hur ett introduktionsarbete bör 

se ut. Den efterföljande enkätstudien identifierar även flera exempel på positiva effekter 

av en ökad kunskap kring prestationsvillkor, grupprocesser och ledarskap på 

introduktionsarbetet i de deltagande organisationerna.  

När det gäller hur långt ett introduktionsprogram bör vara indikerar resultatet att synen 

bland företag i allmänhet ligger långt ifrån den process som Granberg (2011) beskriver 

och som han menar bör följas upp tidigast efter 6 månader. En intressant observation 

var också att deltagare med företagsledande befattning är de som har en djupare 

kunskap kring företagets officiella introduktionsprogram medan övriga deltagare till 

största delen inhämtat överskådlig information kring detsamma för att förbereda sig för 

utbildningen. Detta trots att de sistnämnda är de som i allmänhet agerar handledare 

under själva introduktionen och i och med detta borde ha stor kännedom om det 

officiella introduktionsprogrammet.  

Fallet med företaget där de anställda förlorat många av sina arbetskamrater samtidigt 

som VD stod och pratade om att blicka framåt visar att introduktion inte bara handlar 

om att någon nyanställts utan att det även kan finnas behov av introduktion vid större 

organisatoriska förändringar som förändrar villkoren för de anställda. Att göra en 

konsekvensanalys med lämpliga aktiviteter hade underlättat förändringsarbetet och 

introduktionen till nya rutiner på det aktuella företaget (Angemo, 2009). 

Undersökningen pekar vidare på att den största upplevda obalansen i samband med 

introduktion är avseende information men att det är lika vanligt med för mycket som för 

lite information. Detta visar på vikten av att dels inte ge för mycket information i början 

av en introduktion, dels att föra en dialog kring prestationsvillkoren i enlighet med 

Torbiörn, Pettersson, & Arvonens (1996) prestationsmodell. I undersökningen 

framkommer även en obalans mellan kompetens och befogenheter. Här är det viktigt att 

redan från de första dagarna ge den som ska introduceras några enklare arbetsuppgifter, 

så att denne får en känsla av att bidra med något (Granberg, 2011:468).   

När det gäller förankringen av värdegrund och företagskultur till nyanställda visar 

resultatet på tydliga skillnader mellan företag med olika inriktning. I mjuka branscher 
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med stor kundkontakt är kännedomen högre och finns med i introduktionsprogrammen, 

medan i hårda branscher eller där avståndet till slutkund är större är kännedomen sämre 

och företagens officiella värdeord upplevs ofta som främmande för organisationernas 

representanter på utbildningen. Då dessa deltagare fungerade som handledare i sina 

organisationer visar detta på vikten av en handledarutbildning för att inte riskera att 

oönskade normer och värderingar kommuniceras (Granberg, 2011:461 ff.) 

De flesta av de deltagande organisationerna saknade ett uttalat moment som tar upp 

kulturella olikheter i sina introduktionsprogram, men att internationella företag 

förefaller ha en större medvetenhet om betydelsen av dessa frågor. Berättelsen om den 

asiatiska traineen som inte lyckades genomföra ett test av rädsla att misslyckas gör det 

tydligt hur en nyrekryterad medarbetare bör förberedas på de förväntningar som denne 

kan ställas inför beroende på kulturell bakgrund och rådande företagskultur. Detta visar 

på vikten av dialog, kommunikation och kännedom om kulturella olikheter för att 

möjliggöra en effektiv introduktion.  

Oavsett om organisationen har för avsikt att förändra eller befästa företagskulturen är 

det nödvändigt att föra en dialog kring dessa frågor under uppföljningssamtal i 

introduktionsprogrammet och efterföljande medarbetarsamtal. Risken är annars att 

styrdokument kring t ex värdegrund blir till döda produkter som slutändan skapar 

cyniska medarbetare som drar i helt motsatt riktning.  

När det gäller användandet av ett situationsanpassat ledarskap (Hersey & Blanchard, 

1996) visar fallstudien att en stor del av kursdeltagarna antingen försöker placera in 

ledarskapet mitt i modellen, det vill säga med en jämvikt mellan relations- och 

uppgiftsfokus, eller vill ge gruppen det den vill ha och fokuserar på på egen hand i 

stället för det den med utgångspunkt i det situationsanpassade ledarskapet behöver. 

Detta indikerar att organisationer ofta försöker hinna med så mycket som möjligt på så 

kort tid som möjligt i samband med introduktion. Av den anledningen ges inte tid till 

fördjupning och att arbeta grundligt med de behov som enligt teorin skulle finnas i 

respektive mognadsfas. Jag tolkar detta som att det Wanous, Reichers, & Malik (1984) 

menar kring behovet av att arbeta med såväl socialisering  i organisation, grupprocesser 

som de hårda bitarna kan överföras på de organisationer som deltar i utbildningen. 

Enligt FIRO-modellen (Schutz, 1989) behöver ledarskapet istället anpassas för att 

hjälpa gruppen till samhörighetsfasen där ledaren helt kan fokusera på att föra dialog 
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kring mål och prestationsvillkor. Med andra ord blir kärnan i ledarskapet att ge dem det 

de behöver - inte det de vill ha!  

Efter genomförd utbildning visar studien på en ökad insikt i vikten av en helhetssyn 

kring introduktionsprogrammet och att inte stanna vid hårda, praktiska delar. 

Kursdeltagarna lyfte framförallt fram en ökad förståelse kring ledarskap och 

grupprocesser som givande i sitt fortsatta arbete. Här syns också hur det faktum att flera 

medarbetare på en lägre organisatorisk nivå fått chansen att delta i en utbildning kring 

dessa frågor än vad som vanligtvis sker, skapat en känsla av förståelse och delaktighet. 

De deltagare som kommenterat individens möjlighet att växa genom större kännedom 

om grupprocesser var också de som i de inledande diskussionerna beskrev hur de utan 

förberedelse fick ta emot nya medarbetare med 15 minuters varsel. Här tolkar jag det 

som att en förändrad syn på introduktionen i och med deltagandet i utbildningsinsatsen 

har skapat ett intresse att arbeta aktivt med planering och genomförande av 

introduktionsprogrammen. 

 

6. Diskussion och slutsats 
Jag ställde i inledningen till denna fallstudie två forskningsfrågor:  

1) Hur arbetar organisationer i dag med planering, genomförande och uppföljning av 

introduktionsprogram i samband med rekrytering? 

samt  

2) Hur kan en ökad kunskap kring prestationsvillkor, grupprocesser och ledarskap 

förändra en organisations syn på introduktionsprogrammets vikt, planering, 

genomförande och uppföljning. 

Fallstudien visade att de deltagande organisationerna innan genomförd utbildning 

avsatte mycket lite tid för planering, genomförande och uppföljning av 

introduktionsprogram i samband med rekrytering. I de flesta av organisationerna fanns 

dock ett formellt styrdokument att arbeta efter men kännedomen kring dessa var i 

allmänhet låg hos de medarbetare som förväntades genomföra introduktionen.  
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Exempelvis har man i allmänhet en alltför begränsad syn på introduktionsprogrammens 

längd. Det förekommer ofta en obalans när det gäller information där såväl för mycket 

som för lite information är vanligt, samt mellan kompetens och befogenheter. När det 

gäller förankringen av värdegrund och företagskultur i introduktionen av nyanställda 

förefaller det finnas brister framförallt i vissa typer av företag och branscher. En annan 

intressant observation är att det främst är personer i företagsledande befattning som har 

en djupare kunskap kring företagets introduktionsprogram medan övriga medarbetare 

som oftast är de som är handledare under själva introduktionen är betydligt mindre 

insatta. Detta bekräftar att de checklistor och introduktionsprogram som finns i 

organisationer ofta är döda dokument som inte används aktivt.  

Även när det gäller diskussionen kring ledarskapet identifieras en förbättringspotential.  

Studien visar att organisationerna idag antingen fokuserar på en jämvikt mellan 

relations- och uppgiftsfokus, eller på att ge gruppen det den vill ha i stället för det den 

med utgångspunkt i det situationsanpassade ledarskapet behöver. 

Efter genomförd utbildning visar min studie på en ökad insikt i vikten av en helhetssyn 

kring introduktionsprogrammet bland deltagarna i allmänhet och bland de deltagare som 

om utbildningen varit kostnadsbelagd gissningsvis inte fått möjligheten att gå den i 

synnerhet.  

Såväl hos chefer med personalansvar som hos övriga medarbetare som gick 

utbildningen har ett behov av vidare utbildning kring ledarskap och grupprocesser 

tydliggjorts vilket också stärker uppfattningen att det projekt som beskrivs i fallstudien 

får anses ha uppnått de uppsatta målen. 

Grundat på de svar som framkommit på undersökningens forskningsfrågor anser jag 

undersökningens syfte vara uppfyllt. 

 

6.1 Forskningens bidrag 

Den genomförda undersökningen påvisar betydelsen av utbildning kring ledarskap och 

grupprocesser på alla nivåer i en organisation för att förbättra möjligheterna till en 

effektiv arbetsplatsintroduktion. Utöver detta bidrar undersökningens resultat genom att 

tydliggöra hur teorier kring individens prestationsvillkor, grupprocesser, 

kommunikation, ledarskap, och såväl organisationskultur som kulturell bakgrund kan 
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samverka. Ett sådant holistiskt synsätt kan öka förståelsen för den situation som individ, 

grupp och organisation ställs inför i och med att en ny medarbetare ska introduceras på 

en arbetsplats.  

 

6.2 Förslag till fortsatta studier  

I och med den korta tid som passerat mellan utbildningsinsatsen och denna 

undersökning är det svårt att göra mätningar kring intressanta mått som 

personalomsättning och medarbetarindex vilka skulle kunna illustrera effekterna av 

utbildningsinsatsen ur ett längre perspektiv. Detta är dock ett intressant uppslag för 

vidare studier. Undersökningen visade även på stora skillnader i hur olika 

organisationer kommunicerar värdegrundsfrågor och företagskultur under sina 

introduktionsprogram. En fördjupad studie specifikt kring dessa frågor och vilka 

effekter olika tillvägagångssätt får för organisation, grupp och individ är ett annat 

förslag till vidare studier. 
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