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Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur introduktion av 
nyanställd personal genomförs på två förvaltningar inom en kommun. 
Undersökningen syftar även till att ta del av de nyanställdas upplevelser av sin 
introduktion. För att uppnå syftet har undersökningens utgångspunkt varit att 
besvara frågeställningarna: Hur ser förvaltningarnas introduktion av nyanställd 
personal ut? samt hur har de nyanställda på förvaltningarna upplevt sin 
introduktion? Genom kvalitativ metod har material samlats in med hjälp av 
intervjuer, observation och dokumentanalys. Intervjupersonerna bestod av en 
introduktionsansvarig samt tre nyanställda på vardera förvaltning och 
sammanlagt har åtta intervjuer genomförts. Observationen genomfördes under 
en introduktionsdag som anordnades av kommunen och dokumentanalys gjordes 
på förvaltningarnas dokument om introduktion av nyanställd personal. 
 
 
Enligt förvaltningarna är introduktion av nyanställd personal viktig för att ge den 
nyanställde en helhetsbild av kommunen och den aktuella förvaltningens 
verksamhet samt för att förstå sin del i dess sammanhang. Vidare menar de 
introduktionsansvariga att det är viktigt att den nyanställde känner sig hemma på 
arbetsplatsen för att kunna utföra ett bra arbete. De nyanställda anser att 
förvaltningarnas introduktion av nyanställd personal fungerar bra men det 
framkommer en del bristande områden som skulle kunna förbättras för att 
förvaltningarna ska lyckas ännu bättre med sin introduktion av nyanställd 
personal.  
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1. INLEDNING  
 
Introduktion av nyanställd personal handlar om övergången till nya arbetsuppgifter, nya 
arbetskamrater och ny arbetsmiljö. En väl genomförd introduktion av nyanställd personal är 
av stor betydelse ur olika perspektiv. Från ett organisatoriskt perspektiv är introduktionen 
viktig då den nyanställda ska lära sig arbetet på kort tid för att bli produktiv och skapa 
vinning. Eftersom det kostar pengar att rekrytera personal är det viktigt att introduktionen av 
nyanställda blir bra så att dessa får ett gott första intryck av arbetsplatsen. Introduktionen 
avgör personens inställning till organisationen och har stor betydelse för om den nyanställde 
vill stanna kvar eller inte. Får den nyanställde en positiv bild av organisation och vill stanna 
kvar så minskar organisationens personalomsättning. Introduktionen är även av stor betydelse 
ur individperspektivet då den nyanställde ska känna sig välkommen på arbetsplatsen och i 
arbetsgruppen för att därigenom lära sig företagets normer och regler. När dessa sociala behov 
är tillfredsställda känner sig den nyanställde behövd och kan börja prestera (Granberg, 2011, 
s.462-465, Lindelöw, 2008, s.192).  

 

1.1 Problemområde 
Många organisationer är medvetna om vikten av en väl genomförd introduktion men ofta 
finns problem med huruvida introduktionsplaner utformas, genomförs och hur de följs upp. 
Ett behov finns av ökad kunskap kring hur en bra introduktion av nyanställd personal kan gå 
till samt att öka förståelsen för hur viktigt det är att lägga ner tid och engagemang för att 
introduktionen ska ge ett bra resultat (Granberg, 2011, s.462-465).  
 
Genom intervjuer, observation och dokumentanalys syftar uppsatsen till att beskriva och 
analysera hur introduktion av nyanställd personal ser ut på två förvaltningar inom en 
kommun. Genom empirin kommer även de nyanställdas upplevelser av introduktionen att 
beskrivas och genom detta finns förhoppningar om att förbättringsförslag eller nya kunskaper 
kring introduktion av nyanställd personal ska framkomma. Området är intressant för oss som 
blivande personalvetare då vi med stor sannolikhet kommer att vara delaktiga vid 
introduktioner av nyanställd personal. Här finns ett tydligt pedagogiskt perspektiv då 
introduktion av nyanställd personal handlar om lärande, förändring och utveckling, både för 
den nyanställde och för organisationen. Lärande är förknippat med den personliga 
utvecklingen och för nyanställdas lärande är det viktigt med uppföljning på prestationerna för 
att kunna utvecklas i sitt arbete. Då anställda i en organisation utvecklas så utvecklas även 
organisationen. Uppföljning av introduktionen kan även leda till förändringar som utvecklar 
organisationen till det bättre.  
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2. BAKGRUND 

2.1 Avgränsningar 
Fokus i undersökningen ligger på att beskriva och analysera hur introduktion av nyanställd 
personal genomförs på två av sammanlagt nio förvaltningar inom en kommun. Avgränsningen 
till två förvaltningar vid insamling av empiriskt material har gjorts för att göra 
undersökningen genomförbar i relation till arbetets omfattning, gällande tid och mängd.  

 

2.2 Begreppsförklaringar  
Introduktion   
En introduktion innebär de insatser som görs för att nyanställd personal på ett 
tillfredsställande sätt ska komma till rätta med nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny 
miljö. En lyckad introduktion leder till att de nyanställda känner sig välkomna och snabbt 
kommer igång med sitt nya arbete (Granberg, 2011, s. 460). Introduktion delas i denna 
undersökning in i förberedande introduktion, övergripande introduktion, social introduktion, 
arbetsintroduktion och uppföljning.    
 
Nyanställd 
Definitionen av nyanställd innebär i denna undersökning en medarbetare som blivit anställd 
inom kommunen under de senaste två åren och även haft möjlighet att delta vid den 
övergripande introduktionen som anordnas av kommunen.  
 
Mentor  
En mentor är en erfaren och respekterad person som har blivit utsedd och själv accepterat 
rollen att vägleda en nyanställd in i arbetsuppgifterna och i gemenskapen i organisationen 
(Elg, 2009, s. 104, Granberg, 2011, s.466).  

 

2.3 Utgångspunkter 
Inom personalarbete anses några arbetsprocesser vara viktigare än andra och introduktion av 
nyanställd personal är en av de viktigaste. I Sverige finns dessutom en arbetsmiljölagstiftning 
som ställer krav på att arbetsgivaren ska ha en introduktion när de nyanställer personal 
(Granberg, 2011, s.462, Lindmark & Önnevik, 2006, s.112). Introduktion av nyanställd 
personal handlar om att ta emot och välkomna en ny medarbetare till organisationen. Här ska 
den nyanställda även få grundläggande information för att på ett snabbt och tillfredställande 
sätt komma igång med sitt nya arbete (Granberg, 2011, s.460, Lindmark & Önnevik, 2006, 
s.103-104). Genom att skapa struktur, trygghet och social gemenskap för den nyanställde 
kommer denne snabbare att kunna börja bidra med sina kunskaper och erfarenheter (Elg, 
2009, s.101). Från organisationens sida är introduktionen viktig då den nyanställde ska lära 
sig arbetet snabbt för att kunna prestera och ge goda resultat. För den nyanställde är 
introduktionen viktig för att denne ska känna sig välkommen i organisationen, bland sina nya 
kollegor och trivas på den nya arbetsplatsen (Granberg, 2011, s. 462-463). Har en 
organisation planerat introduktionen på ett ordentligt sett kan detta leda till att den nyanställde 
snabbare kan fullgöra sina nya arbetsuppgifter och bidra till företagets resultat, vilket i sin tur 
ökar trivseln och självkänslan hos den nyanställde (Lenéer Axelsson & Thylefors, 2005, s. 
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124). Oavsett storlek på en organisation bör alla ha en introduktionsplan som de kan använda 
sig utav när de ska introducera nyanställd personal. Planen ska ta upp olika delområden som 
behandlar förberedelser innan den nyanställdes ankomst och bör innehålla information om 
organisationen, arbetsplatsen, arbetskamraterna, arbetsuppgifterna samt en uppföljning 
(Coleman & Kleiner, 1999, s.7).   

2.3.1 Förberedande introduktion 
Som regel sägs introduktionen av en nyanställd starta dagen då avtal om anställning träffas 
eller dagen då anställningen börjar (Granberg, 2011, s.464-465). En organisation bör dock ha i 
åtanke att introduktionen egentligen börjar redan vid anställningsintervjun. Det är där som 
organisationen har möjligheten att informera personen om vad de arbetar med, hur de utför 
sitt arbete och varför de arbetar på ett visst sätt. Det kan också vara en bra idé att i detta 
stadie, om intervjun känts bra, visa personen runt i lokalerna och låta denne träffa eventuella 
nya kollegor. På så sätt ger organisationen ett bra intryck som de kan bygga vidare på vid den 
fortsatta introduktionen (Lindmark & Önnevik, 2006, s.112-114). Redan vid första kontakten 
med arbetsplatsen skapar sig den nyanställde en grundattityd gentemot organisationen, och 
det är denna grundattityd som kommer att prägla den nyanställdes fortsatta inställning under 
en lång tid framöver. Det är alltså viktigt, från organisationens sida, att se till att den 
nyanställdes första intryck blir så positivt som möjligt (Granberg, 2011, s. 460). Den första 
kontakten bör avslutas med avstämning kring vidare kontakt och det är bra att skicka med den 
nyanställde material med information om organisationen att läsa (Granberg, 2011, s. 469).  Ett 
vanligt sätt att förmedla information till nyanställd personal är att ge ut skriftliga dokument i 
form av broschyrer. Särskilt utarbetade broschyrer presenterar övergripande organisationens 
verksamhet, fackliga organisationer, skyddsverksamhet, ordningsregler, 
utbildningsmöjligheter, löne- och anställningsvillkor med mera (Granberg, 2011, s.465). 
Innan den nyanställdes första arbetsdag bör organisationen göra upp en plan för hur den första 
tiden på arbetsplatsen ska se ut (Lindmark & Önnevik, 2006, s.112). Då den nyanställde 
kommer till arbetsplatsen ska information ha getts via samtal eller välkomstbrev om vart 
denne ska infinna sig och vem som sköter mottagandet (Granberg, 2011, s.468). Från och med 
den nyanställdes första dag på arbetet kan en så kallad checklista vara bra att använda sig av 
och på så sätt vet organisationen att olika moment har genomgåtts som är nödvändiga för den 
nyanställde att veta om. Exempel på punkter som bör finnas med på checklistan är 
bestämmelser om arbetstider, tidrapportering, löneutbetalning, presentation av arbetsplats, 
säkerhetsåtgärder med mera (Elg, 2009, s.105-106, Coleman & Kleiner, 1999, s.7). 
Checklistan bör även innehålla punkter som rör iordningsställande av arbetsplats till den 
nyanställde och att arbetskamraterna är meddelade om när den nyanställde anländer till 
arbetsplatsen. Ett program över hur de första arbetsdagarna kommer att se ut kan med fördel 
delas ut till den nyanställde så att denne ska känna sig behövd och inte överflödig (Granberg, 
2011, s.468-469). Ett vanligt förekommande problem är att den nyanställde allt för fort kastas 
in i sitt nya arbete och att introduktionen inte får den tid som behövs. Ledningen inom en 
organisation måste vara medveten om att en introduktion kan pågå under allt från en dag till 
flera veckor eller till och med år (Lindmark & Önnevik, 2006, s.112-114). Det är dock inte 
enbart upp till ledningen att se till att personen i fråga kommer i ordning i arbetet, även de 
befintliga medarbetarna måste vara förberedda på att en nyanställd kommer till arbetsplatsen. 
I den förberedande introduktionen är det bra att utse en mentor som har extra ansvar för den 
nyanställde. Mentorns uppgift är att finnas till och stötta den nyanställde vid problem eller 
funderingar gällande arbetsuppgifter och arbetsplatsen (Elg, 2009, s.103). Mentorn ska utses 
innan den nyanställdes första arbetsdag och det är viktigt att mentorn har den tid som krävs 
för mentorskapet (Granberg, 2011, s.468).  
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2.3.2 Övergripande introduktion 
Introduktion av nyanställd personal innehåller oftast en övergripande del där genomgång sker 
av organisationens verksamhet, produkter, tjänster, kunder, samarbeten, policys med mera 
(Englund, 1999, s.45). Frågor rörande organisationens personalpolitik, 
personaladministration, arbetsmiljöfrågor, fackliga organisationer, fritids- och 
föreningsaktiviteter behandlas även vid detta tillfälle (Gabrielii, 1995, s.78). Den 
övergripande introduktionsdelen kan anordnas som en introduktionskurs där grupper av 
nyanställda deltar och dessa tillfällen bör anordnas med jämna mellanrum, exempelvis en 
gång per kvartal. Alla personer som anställts sedan föregående introduktionskurs bör få 
möjlighet att delta och eftersom kursens innehåll är av övergripande karaktär så är den av 
intresse för olika typer av anställda inom organisationen. Ofta innehåller introduktionskursen 
liknande information som i de broschyrer som kan skickas ut till de nyanställda i den 
förberedande introduktionen. Fördelar med kursen är att det här ges möjlighet till frågor, 
diskussioner, personlig kontakt och erfarenhetsutbyte. Att ha en övergripande introduktion i 
grupp är även bra ekonomiskt och tidsmässigt då informationen ges ut till flera nyanställda 
vid samma tillfälle (Granberg, 2011, s.467). När det gäller den övergripande introduktionens 
längd är det viktigt att tänka på svårigheterna med att ta till sig för mycket information på för 
kort tid (Englund, 1999, s.45). En till tre dagar kan vara en lämplig tidsomfattning på den 
övergripande introduktionen och dessa tillfällen kan med fördel vara uppdelade på halvdagar 
(Granberg, 2011, s.467).   

2.3.3 Social introduktion 
Kultur och socialisation är två begrepp som har ett starkt samband till varandra. För att en 
nyanställd person ska kunna lära sig en organisations kultur, så som normer, regler, språkbruk 
och värderingar, är de sociala relationerna med ledning och kollegor mycket viktiga. En 
nyanställd har ofta höga förväntningar på sitt nya arbete vilka inte alltid stämmer överens med 
de villkor som redan finns på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att en organisations ledning 
och redan befintlig personal är medvetna om detta så att de snabbt kan skola in den 
nyanställde i organisationens kultur. Dock får inskolningen inte bli för överdriven eftersom 
det kan leda till att den nyanställde enbart tar efter givna mönster och inte vågar tillföra något 
nytt till organisationen (Ardts, Jansen & van der Velde, 2001, s.159-160). Vi människor har 
ett behov av att tillhöra och vara etablerad i en grupp. Redan befintliga medlemmar i en grupp 
har oftast vissa förväntningar på hur den nyanställde ska uppträda, men som ny är detta nästan 
helt omöjligt att leva upp till och det kan vara väldigt påfrestande. Målet för den sociala 
introduktionen bör därför vara att underlätta den nyanställdes anpassning till den nya 
arbetsgruppen och ge möjlighet till att bygga upp positiva relationer till arbetskamraterna 
(Granberg, 2011, s.463). Alla anställda i organisationen har ett ansvar för att den nyanställde 
ska känna sig välkommen i gemenskapen och att utse en mentor till den nyanställde 
underlättar även i den sociala introduktionen. Mentorskapet innebär här ett extra ansvar för få 
in den nyanställde i gemenskapen samt för att stötta och hjälpa till med frågor som rör både 
arbetet och även andra frågor som den nyanställde har. Det har visat sig att nyanställd 
personal som haft en mentor under sin introduktion fått mer information om organisationen, 
är mer nöjda med sitt arbete och är mer delaktiga och socialiserade på arbetsplatsen än vad de 
som inte har haft en mentor är. Mentorskapet pågår i regel under första anställningsåret med 
fasta tider för regelbundna möten (Ardts, Jansen & van der Velde, 2001, s.162, Elg, 2009, 
s.103). Att som nyanställd komma in i den sociala gemenskapen och skapa bra relationer till 
sina nya arbetskamrater har visat sig vara av stor betydelse för att den nyanställde ska lyckas i 
sitt arbete. I mötet med medarbetare skapas även förståelse för arbetsuppgifterna (Elg, 2009, 
s.101, Granberg, 2011, s.465).  
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2.3.4 Arbetsintroduktion 
I denna del syftar introduktion till att den nyanställde ska få kunskap om sina nya 
arbetsuppgifter och skapa sig färdigheter för att klara av dem (Granberg, 2011, s.467). 
Arbetsintroduktionen bör vara anpassad efter varje individ eftersom olika befattningar innebär 
olika arbetsuppgifter (Englund, 1999, s.44). Som nämnts tidigare är det en fördel om en 
introduktionsplan har upprättats till den första arbetsdagen samt att en mentor har utsetts till 
den nyanställde (Granberg, 2011, s.467-468). Mentorn bör under arbetsintroduktionen vara en 
erfaren person som kan ge vägledning och hjälpa den nyanställde att skaffa sig kunskap och 
färdigheter om sina nya arbetsuppgifter (Granberg, 2011, s.532, Lindmark & Önnevik, 2006, 
s.183). Mentorn bör ha likartade arbetsuppgifter som den nyanställde kommer att ha och 
behöver även den tid som krävs för att fungera som mentor (Granberg, 2011, s.468). Den 
nyanställde bör vara tydligt informerad om vad som förväntas av denne och det är viktigt att 
ha konkreta arbetsuppgifter då individens delaktighet och medverkan främjar lärandet i 
arbetet (Elg, 2009, s.100, Ellström, 1996, s.170). Lärande är förknippat med den personliga 
utvecklingen och det är viktigt att den nyanställde är väl medveten om sina arbetsuppgifter för 
att känna sig behövd på arbetsplatsen (Stein, 1996, s.38-42). När en nyanställd person 
påbörjar sitt nya arbete ska denne både förverkliga sina egna och organisationens mål och 
behov. När individen gjort vad den kunnat för att förverkliga dessa mål så finns ett behov av 
att få feedback på prestationen och någon form av belöning då det skapar motivation att 
fortsätta med sina arbetsuppgifter (Lindmark & Önnevik, 2006, s.104). Om den nyanställde 
känner sig mer som en belastning än en tillgång så kan det minska självförtroendet, vilket 
hämmar lärandet. För den nyanställdes utveckling är det därför viktigt att få feedback på sina 
prestationer (Stein, 1996, s.38-42). 

2.3.5 Uppföljning 
Under hela introduktionens gång bör chefen finnas tillgänglig och göra uppföljningar varje 
vecka med den nyanställde för att få en känsla för hur denne trivs, fungerar i organisationen 
och klarar av sina arbetsuppgifter (Elg, 2009, s.109). Introduktion av nyanställda bör sedan 
avslutas med ett större uppföljningssamtal minst ett halvår efter anställningens början 
(Englund, 1999, s.50-51). Vid detta tillfälle bör den närmsta chefen stämma av med den 
nyanställde om hur introduktionen fungerat och om det finns ytterligare behov av information. 
Chefen bör även här stämma av med den nyanställde om hur denne upplevt sin första tid på 
arbetsplatsen, hur denne trivs, om allt praktiskt fungerar, om något saknas och om 
arbetsuppgifterna stämmer med förväntningarna. Det är också viktigt att ge den nyanställde 
möjlighet att framhäva sådant som eventuellt upplevts som mindre bra under introduktionen 
samt att ge förslag på förbättringar (Coleman & Kleiner, 199, s.10, Elg, 2009, s.109, 
Granberg, 2011, s.469). Uppföljningssamtal är något som missköts väldigt mycket och många 
organisationer använder sig inte av någon form av uppföljningssamtal (Granberg, 2011, 
s.465). Från organisationens sida är det viktigt att följa upp introduktionen av nyanställd 
personal då bekräftelse från den nyanställde på det som fungerat bra ger gångbara erfarenheter 
till nästa introduktionstillfälle. Genom att klargöra det som varit mindre lyckat med 
introduktionen kan diskussion föras kring hur problemet kan undvikas i framtiden (Lindelöw, 
2008, s.201). Efter uppföljningssamtalet övergår introduktionen till allmän 
kompetensutveckling (Granberg, 2011, s.465). Även då introduktionen anses vara avslutad 
ska de anställdas arbetssituation och utveckling kontinuerligt diskuteras och följas upp genom 
medarbetarsamtal minst en gång per år (Englund, 1999, s.51).   
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2.4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syfte 
Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera hur introduktion av nyanställd 
personal genomförs på två förvaltningar inom en kommun samt ta del av hur de nyanställda 
upplevt sin introduktion.    
 
För att uppnå syftet har två frågeställningar formulerats: 
 
Frågeställningar 
- Hur ser förvaltningarnas introduktion av nyanställd personal ut? 
- Hur har de nyanställda på förvaltningarna upplevt sin introduktion? 
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3. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 Fallstudie 
Fallstudier är vanligt förekommande vid mindre undersökningar och studiens fokus ligger här 
på att få en djupare kunskap om en eller ett fåtal företeelser på ett visst fall (Denscombe, 
2009, s.59). En av fördelarna med fallstudier är att forskaren uppmuntras att kombinera olika 
metoder och använda sig av olika källor vid insamlandet av empiri (Denscombe, 2009, s.61).  
 
Denna undersökning är en fallstudie där två förvaltningar inom en kommun undersöks för att 
få en djupare förståelse kring hur deras introduktion av nyanställd personal genomförs. För att 
samla in material har metodkombination använts där metoderna observation, insamling av 
dokument och intervjuer kompletterar varandra.   

3.2  Deduktiv/induktiv  
Ett deduktivt förhållningssätt innebär att slutsatser dras om olika företeelser utifrån befintlig 
teori vilka sedan testas i förhållande till empirin. Forskare med deduktiv ansats går från teori 
till empiri och bestämmer i förhand, med teorin som utgångspunkt, vilken information som 
ska samlas in och hur den ska tolkas samt hur resultaten ska kopplas till redan befintlig teori 
(Jacobsen, 2007, s.53, Patel & Davidsson, 2003, s.23). Ett induktivt förhållningssätt innebär 
att forskaren studerar sitt forskningsobjekt utan förankring i tidigare teori. Forskaren försöker 
samla in empiriskt material på ett så öppet sätt som möjligt och försöker undvika att bilda en 
bestämd uppfattning om vad som ska framgå. Utifrån insamlat material från empirin 
formulerar forskaren sedan en egen teori (Jacobsen, 2007, s.49, Patel & Davidsson, 2003, 
s.24).  
 
Genom att ha läst tidigare forskning inom problemområdet har kunskap nåtts om hur en bra 
introduktion av nyanställd personal kan gå till. Utifrån dessa teoretiska kunskaper har en 
empirisk undersökning genomförts där två förvaltningars introduktion av nyanställd personal 
beskrivs och analyseras och därmed har undersökningen en deduktiv ansats. Undersökningen 
innehåller även induktiva inslag då intervjuer genomförts med nyanställd personal för att få en 
förståelse för hur introduktionen upplevts. Här är det endast det empiriska materialet som 
legat till grund för den bild som skapats kring de nyanställdas upplevelser av introduktionen.    
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4. METOD 

4.1 Metodval  
Kvalitativa studier är lämpliga då forskaren har i avsikt att försöka förstå eller hitta mönster i 
undersökningen (Trost, 2010, s.32). Gemensamt för kvalitativa tillvägagångssätt är vikten av 
tolkning och förståelse. Kvalitativa forskare betraktar kunskap som socialt konstruerad och är 
intresserade av att uppfatta och förstå beteendemönster, kulturella normer och språk. De anser 
även att text och bilder ger mer grundläggande data än vad siffror skulle kunna ge i en 
kvantitativ undersökning. Exempel på kvalitativt tillvägagångssätt vid insamling av material 
är intervjuer, observation och dokument (Denscombe, 2009, s.367, 423). En kombination av 
de tre tillvägagångssätten kallas triangulering och innebär att saker betraktas ur mer än ett 
perspektiv (Denscombe, 2009, s.184). De olika metoderna ger tillsammans en större 
informationsmängd vilket leder till en fylligare bild av empirin. Resultaten av metoderna 
kompletterar varandra och kan visa om de pekar åt samma håll eller om de skiljer sig åt. Det 
som framkommit under en intervju kan exempelvis skilja sig från vad som visar sig under en 
observation. I detta fall framkommer ett problem som kanske inte skulle upptäckts om endast 
intervjuer genomförts (Patel & Davidsson, 2003, s.104). Forskaren bör tänka på att 
triangulering är tidskrävande eftersom mer än en metod används och det blir därmed mer 
material att analysera. De olika metoderna kan även göra analysen mer komplicerad då 
metoder analyseras på olika sätt (Denscombe, 2009, s.189-190).  
 
När forskaren vill komma åt människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter är 
intervjuer en lämplig metod att använda sig av (Denscombe, 2009, s.232). Här får den 
intervjuade möjlighet att uttrycka sig med egna ord och forskaren ska vara så lite styrande 
som möjligt. På så sätt framkommer med störst trovärdighet den tillfrågades egna åsikter och 
tolkningar (Jacobsen, 2007, s.48-49). Metoden observation är särskilt användbar då forskaren 
vill samla information om människors beteenden i naturliga situationer (Patel & Davidsson, 
2003, s. 87). Under observationen studerar forskaren vad som händer och vad människorna 
säger och gör (Denscombe, 2009, s.283, Jacobsen, 2007, s.108). En annan kvalitativ metod är 
att forskaren tar del av dokument som skriftliga källor för att besvara frågeställningar kring 
faktiska förhållanden om hur någonting är eller ser ut (Denscombe, 2009, s.295, Patel & 
Davidsson, 2003, s.64).    
 
I denna undersökning har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts genom triangulering där 
metoderna intervju, observation och dokument kombineras. Den största delen av det 
empiriska materialet har samlats in genom intervjuer. Det material som samlats in genom 
observation och dokument har mer fungerat som ett komplement för att styrka resultatet. 
Intervjuer är en lämplig metod för denna undersökning då en del av syftet är att nå de 
nyanställdas upplevelser av sin egen introduktion. Intervjuer har även genomförts med 
ansvariga för introduktionen för att få en bild av förvaltningarnas mål med introduktionen. 
Förutom intervjuer har en observation gjorts vid närvarande på en av de introduktionsdagar 
som anordnas av kommunen. Syftet med observationen var att se hur denna introduktionsdag 
går till genom att notera hur introduktionen genomfördes av ansvariga på kommunen och 
förvaltningarna samt observera de deltagandes reaktioner under dagen. Metoden 
dokumentanalys har använts genom granskning av checklistor och annat material som 
förvaltningarna använder sig av vid nyanställning. Trianguleringen har medfört att en stor 
mängd material samlats in om hur introduktion av nyanställd personal går till inom de olika 
förvaltningarna.    
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4.2 Planering och genomförande 

4.2.1 Sökprocess till utgångspunkter    
Undersökningens utgångspunkter består av forskningsbaserad studentlitteratur där olika 
synsätt och riktlinjer för introduktion av nyanställd personal framgår. Även böcker som 
skrivits av personer som aktivt arbetar med rekrytering och introduktion av nyanställda har 
använts. De ger i sina böcker rekommendationer på tillvägagångssätt för att lyckas med 
introduktion av nyanställd personal på ett bra sätt och då dessa böcker använts har 
medvetenhet funnits om att böckerna inte är forskningsbaserade men innehållet ansågs vara så 
pass relevant att de var användbara i undersökningen. Databaser som finns tillgängliga via 
Linnéuniversitetets bibliotek har använts och då uppmärksammades vissa svårigheter gällande 
sökorden. Till en början låg stort fokus på ordet ”introduktion” men detta gav inte de utslag 
som förväntades. Istället började sökord som ”organisationsutveckling”, ”lärande 
organisationer”, ”personaladministration” och ”personalarbete” att användas. Dessa sökord 
ledde till litteratur där det oftast fanns delar som var relevanta för problemområdet. På 
databasen Emerald användes sökorden ”new employees”, ”employee relations”, “employee 
attitude”, ”recruitment” samt ”retention” och på så sätt hittades de två artiklar som använts i 
undersökningen.  

4.2.2 Urval 
Icke-sannolikhetsurval görs då forskaren anser att det är omöjligt med ett större urval i 
undersökningen och de som ingår i urvalet är inte representativa för en hel population.  
Kännetecknande för icke-sannolikhetsurvalet är att de människor som ingår i urvalet definitivt 
inte är slumpmässigt utvalda. Ett tillvägagångssätt vid icke-sannolikhetsurval är subjektivt 
urval. Här tas urvalspersonerna fram för undersökningen genom att forskaren redan har en 
viss kännedom om de människor som ska undersökas och att forskaren väljer ut vissa 
personer eftersom dessa ska kunna ge mest värdefull data (Denscombe, 2009, s.32,36-37).   
 
Inför denna undersökning togs kontakt med en kommun som består av nio förvaltningar med 
olika arbetsområden. Genom telefonsamtal med en personalstrateg på kommunens 
personalkontor bokades tid för möte. Vid mötet deltog även en annan personalstrateg från 
kontoret och dessa två har sedan varit våra kontaktpersoner under undersökningens gång. 
Bemötandet av personalstrategerna var positivt och de visade intresse för att delta i 
undersökningen. Tillsammans diskuterades problemområdet och tillvägagångssätt för 
undersökningen. Vi kom gemensamt fram till att intervjuer skulle genomföras på två av 
kommunens förvaltningar för att nå en större mängd nyanställd personal och för att se om de 
olika förvaltningarnas tillvägagångssätt de skiljer sig åt. Den ena kontaktpersonen på 
personalkontoret hjälpte oss med att få tag på ansvariga för introduktionen på de två 
förvaltningarna. Dessa ansågs lämpliga som intervjupersoner då de är delaktiga i planeringen 
av introduktion av nyanställd personal på vardera förvaltning. Då kontakt togs med de 
introduktionsansvariga gavs information om undersökningens syfte och i ett tidigt stadie 
utlovades fyra intervjutillfällen från varje förvaltning, dels med de introduktionsansvariga 
själva och med tre nyanställda från varje förvaltning. Här skedde ett icke-sannolikhetsurval då 
vi som forskare inte själva valde ut intervjupersonerna utan de nyanställda som skulle 
intervjuas valdes ut av de introduktionsansvariga. Då de nyanställda skulle väljas ut fanns 
krav från oss att dessa skulle ha anställts under de senaste två åren då de förhoppningsvis 
minns mycket av sin introduktion. Ett annat krav var att de skulle haft möjlighet att delta vid 
den övergripande introduktionen som anordnas av kommunen. Sammanlagt har åtta intervjuer 
genomförts där de två introduktionsansvariga intervjuades med avsikt att ta reda på hur 
introduktionen av nyanställd personal genomförs samt vad de ansvariga anser att 
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introduktionens syfte är. Sedan intervjuades tre nyanställda från varje förvaltning för att 
komma åt deras upplevelser av introduktionen. Fem av de nyanställda arbetar på något av 
förvaltningskontoren där även de introduktionsansvariga arbetar, den sjätte nyanställde är 
utplacerad på en av förvaltningarnas avdelningar. För att särskilja de nyanställda och vem 
som sagt vad under intervjuerna kommer dessa i resultatdelen benämnas IP 1, IP 2 och IP 3 på 
vardera förvaltning.   

4.2.3 Instrument 
När en intervjuguide konstrueras är det forskaren som bestämmer intervjuns innehåll med 
undersökningens bakgrund och teori som utgångspunkt (Lantz, 2007, s.50). Intervjuguiden är 
en nedskriven uppställning av intervjuns frågeområden och beroende på vilken intervjuform 
som används kan guiden vara mer eller mindre strukturerad (Lantz, 2007, s.56). 
Halvstrukturerad intervju innebär att det finns en färdig plan med ämnen och frågor som ska 
besvaras, men forskaren är flexibel gällande ordningsföljden i planen och kan byta ordning på 
frågorna beroende på vad intervjupersonen svarar (Denscombe, 2009, s.234). Intervjun bör 
inledas med enkla frågor som exempelvis intervjupersonens utbildning eller arbetsuppgifter. 
Genom att inleda intervjun med enkla faktafrågor skapas ett bra klimat för intervjusituationen 
och forskaren kan även genom dessa frågor skapa en förståelse för den situation som 
intervjupersonen befinner sig i. Sedan bör frågorna ställas i en ordning som känns naturlig och 
intervjupersonen ska ha möjlighet att tala utförligt kring frågorna. I den halvstrukturerade 
intervjun är svaren öppna och vikten ligger på intervjupersonen som utvecklar sina åsikter 
(Denscombe, 2009, s.234, Lantz, 2007, s.58).  Då intervjupersonen berättar och utvecklar sina 
svar kring frågorna som ställs bör forskaren lyssna noga och visa sitt intresse genom att nicka 
instämmande och även ta vara på de tillfällen som ges att ställa relevanta följdfrågor för att nå 
hög grad av klargörande (Kylén, 2004, s.33-34). När intervjun börjar närma sig sitt slut ska 
intervjupersonen ges möjlighet att ställa frågor till forskaren eller att tillägga något. Forskaren 
frågar även om det finns möjlighet till vidare kontakt vid eventuella frågor eller oklarheter 
och underrättar även intervjupersonen med kontaktinformation ifall frågor hos denne skulle 
dyka upp (Kylén, 2004, s.38-39).    
 
I denna undersökning har halvstrukturerade intervjuguider konstruerats (Se bilaga 3 och 4). 
Guiderna består av 18 frågor och efter en del frågor följer även följdfrågor som kunde komma 
att bli relevanta att ställa. Två olika intervjuguider har utformats. Vid två av intervjuerna 
användes den ena intervjuguiden och dessa intervjuer genomfördes på två 
introduktionsansvariga för att ta reda på hur introduktionen ser ut, vad dess syfte är samt om 
de introduktionsansvariga anser att det finns behov av förändringar. Den andra intervjuguiden 
användes då intervjuer genomfördes med de nyanställda för att nå deras upplevelser av sin 
introduktion. Då intervjuerna genomförts har fokus legat på intervjupersonens svar och 
flexibilitet har funnits i ordningsföljden av frågorna beroende på vad intervjupersonen svarat. 
För att skapa att bra klimat vid intervjusituationen och för att få intervjupersonen att känna sig 
bekväm inleddes intervjuerna med enkla frågor om intervjupersonens anställningstid och 
befattning. Eftersom målet med intervjuerna bland annat har varit att fånga 
intervjupersonernas upplevelser har det varit viktigt att låta svaren vara öppna och att 
möjlighet getts till intervjupersonerna att uttrycka sina åsikter. För att lyckas med att besvara 
undersökningens frågeställningar gjordes en nedbrytning av frågeområdena i flera olika steg 
då intervjuguiderna konstrueras. På så sätt tror vi att varje delområde täcks och de delområden 
som vi anser vara lämpliga att dela in introduktion av nyanställd personal i är den indelning 
som framgår i undersökningens utgångspunkter: förberedande introduktion, övergripande 
introduktion, social introduktion, arbetsintroduktion och uppföljning. 
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4.2.4 Insamling  
Intervjuer 
Vanligast vid halvstrukturerade intervjuer är personliga intervjuer vilket innebär ett möte 
mellan forskaren och intervjupersonen där forskaren bara har en källa att ta hänsyn till vid 
varje intervju (Denscombe, 2009, s.235). När första kontakten tas med intervjupersonen är det 
en fördel om forskaren informerar om hur lång tid intervjun kommer att ta så att personen 
ifråga vet hur mycket tid som ska avsättas. Forskaren ska sedan kunna föreslå en lämplig plats 
att genomföra intervjun, där de kan sitta utan att bli störda av ljud eller andra personer och 
som känns bekväm för den intervjuade. Innan intervjun bör forskaren och intervjupersonen 
återigen gå igenom undersökningens syfte och bakgrunden till forskarens intresse för 
området. Vid denna fas är det också ett bra tillfälle att fråga om det finns tillåtelse att banda 
intervjun (Denscombe, 2009, s.252, 255). En stor fördel med bandinspelning är att forskaren 
under intervjun inte behöver föra anteckningar utan kan koncentrera sig på frågorna och 
svaren (Trost, 1993, s.28). I vissa fall kan intervjupersonen vägra att intervjun spelas in och då 
måste forskaren vara förberedd på att föra fältanteckningar efter eller under intervjun. Detta 
innebär att allt som sägs under intervjun alltid kommer att vara en fråga om forskarens egen 
tolkning och minne (Denscombe, 2009, s.258-259). När intervjun sedan ska genomföras är 
det viktigt att forskaren har funderat på placeringen under intervjuns gång. Vid en personlig 
intervju är det bäst att ha en 90 graders vinkel till varandra eftersom detta tillåter ögonkontakt 
utan att ge en känsla av konfrontation. Under intervjun är det viktigt att forskaren är 
uppmärksam och lyhörd. Samtidigt som anteckningar ska föras och kroppsspråk ska iakttas, 
ska forskaren också se till att samtalet inte glider ifrån ämnet och att den röda tråden hålls. 
Som regel kan forskaren aldrig kräva att den intervjuade ska svara på alla frågor, utan istället 
är det mer lämpligt att försiktigt försöka driva på den tillfrågade så att denne yttrar sig om den 
specifika saken (Denscombe, 2009, s.252-254).    
 
I denna undersökning genomfördes sammanlagt åtta personliga intervjuer under fyra dagars 
tid. Vid första kontakten meddelades hur lång tid varje intervju beräknades ta och plats för 
intervjun bestämdes tillsammans med intervjupersonerna. Samtliga intervjuer genomfördes på 
en avskild plats, antingen i ett förbokat rum eller vid ett bord på intervjupersonens kontor som 
inte var dennes skrivbord. Under samtliga intervjuer intogs platser i en ring kring bordet, 
vilket kändes bättre än att ha suttit mittemot varandra. Varje intervju tog cirka 30 minuter och 
inleddes med att undersökningens syfte återigen presenterades samt hur intresset för området 
vuxit fram. Vid varje intervju fick intervjupersonerna information om att det var helt frivilligt 
att besvara intervjufrågorna. Frågan om att spela in intervjuerna ställdes också eftersom 
bandinspelning underlättar vid den senare bearbetningen. En uppdelning gjordes av oss som 
intervjuade, en ställde frågor och den andra förde fältanteckningar, detta för att försäkra 
insamlingen av material om inspelningen skulle misslyckas. Godkännande om att spela in 
intervjuerna gavs av sex personer och vid två intervjutillfällen nekades inspelning, detta 
betydde att fältanteckningar var extra viktigt för att samla material till bearbetningen. Oavsett 
vem som intervjuade och vem som antecknade, fanns möjlighet för båda att ställa följdfrågor 
om så behövdes. I slutet av varje intervju tackades intervjupersonerna för att de hade ställt 
upp och de lovades även få ta del av resultatet när det färdigställts och godkänts. 
Avslutningsvis påtalades möjligheter till vidare kontakt vid eventuella frågor eller oklarheter, 
både från intervjupersonernas sida och från oss som forskare.    
 
Observation 
Genom observation får forskaren information om hur saker faktiskt går till och inte bara hur 
det sägs att det går till (Denscombe, 2009, s.271). Med metoden observation befinner sig 
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forskaren på plats och studerar beteenden och skeenden i en naturlig situation. Genomförandet 
av observationer kan se ut på olika sätt, ett sätt är att forskaren i förväg bestämmer vilka 
beteenden och skeenden som ska observeras. Ett annat sätt är att observationen syftar till att 
bidra med så mycket kunskap som möjligt (Patel & Davidsson, 2003, s.88-89).   
 
I denna undersökning har metoden observation använts genom närvarande vid ett av 
kommunens övergripande introduktionsdag som anordnas fyra gånger per år. Detta är en del 
av introduktionen av nyanställd personal där övergripande information om kommunen 
framgår. Introduktionsdagen bestod under förmiddagen av en övergripande introduktion av 
hela kommunen och under eftermiddagen följde en mer specifik introduktion på en av de 
förvaltningar som ingår i undersökningen. Under introduktionsdagen var syftet med 
observationen att få ännu mer kunskap om hur den kommunövergripande och även den 
förvaltningsövergripande introduktionen av nyanställd personal går till. I förväg bestämdes att 
observation även skulle göras av hur informationen förmedlades till de nyanställda under 
dagen och om deltagarna verkade finna dagen och dess innehåll av intresse.    
 
Dokument 
Dokument handlar vanligtvis om nedtecknad eller tryckt information som till exempel 
offentliga handlingar, statistik, protokoll, brev, litteratur, tidningar, broschyrer eller affischer. 
Dokument kan användas för att besvara frågor om faktiska förhållanden eller processer och 
vilken form av dokument forskaren använder sig av beror på hur problemställningen ser ut 
och vad det är forskaren vill veta (Patel & Davidsson, 2003, s.63-64).   
 
För att bli ännu mer insatta i förvaltningarnas introduktion av nyanställd personal har 
dokument i form av checklistor och riktlinjer kring mentorskap granskats (Se bilaga 5,6 och 
7). Checklistorna och de andra riktlinjerna ska fungera som ett hjälpmedel vid nyanställning 
och dem utlämnades av de introduktionsansvariga från respektive förvaltning då intervjuerna 
genomfördes med dem. 

4.2.5 Bearbetning 
I en kvalitativ analys är det första steget att göra en renskrivning av de intervjuer och 
observationer som genomförts. Oftast är de egna anteckningarna svårlästa och därför är det 
viktigt att direkt efter en intervju eller observation, så fort som möjligt, gå igenom 
anteckningarna för att kontrollera att allt förståtts på rätt sätt och att ta bort information som är 
överflödig. Sedan kan det vara bra att jämföra sina anteckningar med de minnesbilder som 
dyker upp efter intervjuerna och observationerna, kanske har intervjupersonen uppträtt på ett 
visst sätt som kan ha stor betydelse för resultatet. De ljudupptagningar som har gjorts ska 
sedan transkriberas och skrivas ut i text, vilket är en process som tar mycket tid (Jacobsen, 
2007, s.136-139). Ett möjligt sätt att analysera materialet från de utskrivna intervjuerna är att 
använda sig av en matris med intervjusvar. Här görs en uppstapling av alla intervjufrågor i en 
lodrät riktning. Efter varje intervjufråga följer en vågrät riktning med varje intervjupersons 
svar. Efter alla svar kommer en sammanfattning som innehåller det mest väsentliga från varje 
intervjupersons svar och som sammantaget besvarar intervjufrågan (Kylén, 2004, s.164). Att 
ta del av dokument är en relativt enkel metod då forskaren tar del av en text och gör sin egen 
tolkning om hur något faktiskt är (Denscombe, 2009, s.307, Jacobsen, 2007, s.139). Slutligen 
är det bra att jämföra denna analys med andra dokument, intervjuer och observationer för att 
se eventuella likheter och skillnader (Jacobsen, 2007, s.139).  
 
Efter intervjuerna renskrevs fältanteckningarna från de intervjuer som inte bandades och det 
bandade materialet från de andra intervjuerna överfördes till datorer för att lättare kunna göra 
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en transkribering. Detta genomfördes direkt efter intervjuerna för att de skulle bli så 
trovärdiga som möjligt och för att lättare kunna minnas vad som sagts under intervjuerna. När 
det utskrivna materialet sedan bearbetades användes Kyléns metod matris med intervjusvar. 
Genom matrisen framkom skillnader och likheter av intervjupersonernas svar som kom att 
ligga till grund för vårt resultat. De dokument som tilldelats från de olika förvaltningarna har 
studerats för att få en klarare bild av hur introduktionen av nyanställd personal går till. Även 
det material som samlats in från observationen på den övergripande introduktionsdagen har 
analyserats och genom detta har en bild skapats av hur introduktionen går till och även hur de 
nyanställda verkar uppleva den. Utifrån denna bearbetning, där komplettering gjorts med 
insamlat material genom triangulering, har ett empiriskt resultat framkommit och detta 
presenteras i resultatdelen utifrån den indelning som gjorts av introduktion av nyanställd 
personal i undersökningen.  

4.2.6 Validitet, reliabilitet och generalisering 
Validitet 
Validitet handlar om noggrannhet vid insamling av material och instrumentet för insamlingen 
ska vara lämplig för att undersöka det som avses att undersökas (Denscombe, 2009, s.378). 
Vid personlig intervju undersöks individuella och personliga synpunkter av ett fenomen och 
här handlar validiteten om noggrannheten gällande intervjupersonernas svar och om 
kvaliteten på intervjutillfället. Under intervjun ställs frågorna noggrant och intervjupersonens 
svar bör upprepas för att försäkra sig om att dessa uppfattats rätt av forskaren (Jacobsen, 
2007, s.116, Kvale & Brinkmann, 2009, s.267). Att använda triangulering och samla in 
material genom kombination av olika metoder ökar både validiteten och reliabiliteten 
(Jacobsen, 2007, s.174). Forskaren får ett bättre grepp och större kunskap om det som 
studeras då fler synvinklar används och därmed ökar validiteten i resultaten och forskaren kan 
känna sig säkrare på sina upptäckter (Denscombe, 2009, s.185, 189).   
 
När det gäller de nyanställda var syftet att fånga deras upplevelser av sin introduktion och 
därför har halvstrukturerade personliga intervjuer med öppna frågor genomförts där 
intervjupersonerna har haft möjlighet att utrycka sina känslor och åsikter. För att öka 
validiteten redovisades undersökningens syfte återigen inför varje intervju, detta för att 
intervjupersonerna skulle förstå vad det var som efterfrågades och varför. Frågeområdena 
delades in i olika delområden för försäkran om att alla frågor skulle bli besvarade och då 
tveksamhet rådde kring intervjupersonernas svar upprepades dessa för att undvika 
missuppfattningar. Under intervjuernas gång gavs möjlighet till att ställa följdfrågor och detta 
är ett bra sätt att få fram hur den intervjuade tänker och känner vilket krävs för denna 
undersöknings syfte. Genom stor medvetenhet och tydlighet om vad som skulle undersökas 
och vad fokus skulle ligga på ökade även validiteten vid observationen och vid användandet 
av dokument då uppmärksamheten riktas mot rätt saker. 
 
Reliabilitet 
God reliabilitet innebär att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidsson, 
2003, s.98). Tillförlitlighet inom forskning innebär även att om någon annan utför forskningen 
så skulle denne komma fram till samma resultat och slutsatser (Denscombe, 2009, s.381).      
 
För att öka reliabiliteten i denna undersökning intervjuades alla intervjupersoner på den egna 
arbetsplatsen, detta för att skapa en bekväm situation för intervjupersonen vilket kan ha en 
påverkan på intervjupersonens svar. Två olika intervjuguider konstruerades eftersom syftet 
med intervjuerna med de introduktionsansvariga skiljde sig från syftet med intervjuerna med 
de nyanställda. Intervjufrågorna utformades på ett sätt så att de skulle vara enkla att besvara 
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och det insamlade materialet anser vi vara tillförlitligt och vi tror att instrumentet skulle ge 
samma resultat om det användes av någon annan forskare.  
 
Generalisering 
Generalisering handlar om i vilken grad ett resultat av en undersökning även kan gälla i andra 
sammanhang (Jacobsen, 2007, s.13). En kvalitativ studie kan leda till förståelse kring ett 
specifikt fenomen och generalisering kan då eventuellt göras i relation till liknande situationer 
(Patel & Davidsson, 2003, s.106).  
 
I denna undersökning har en beskrivning och analys gjorts av hur introduktion av nyanställd 
personal genomförs på två förvaltningar inom en kommun. Undersökningens slutsatser skulle 
kunna vara användbara i liknande fall då det sker granskning av liknande organisationers 
introduktioner av nyanställd personal. På så sätt anser vi att vår undersökning till viss del går 
att generalisera. 

4.2.7 Etiska överväganden  
Forskare ska vara etiska vid insamling av material och då undersökningen publiceras. Hänsyn 
ska tas till krav gällande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. För att 
uppfylla informationskravet ska ett informationsbrev skickas till organisationen där 
forskningens syfte framgår (Denscombe, 2009, s.199). Här ska även intervjupersonerna 
informeras om deras frivillighet att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, s.7). För att 
uppfylla samtyckeskravet bör undersökningens syfte och intervjupersonernas frivillighet 
upprepas vid varje intervjutillfälle (Vetenskapsrådet, s.9). Information ska även framgå om att 
det insamlade materialet kommer att hanteras på ett sätt så att intervjupersonerna inte går att 
identifiera och att organisationens namn inte heller kommer att nämnas i resultatet. För att 
uppnå konfidentialitetskravet ska uppgifterna hanteras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta 
del av dem (Vetenskapsrådet, s. 12). Nyttjandekravet handlar om att ge information till 
intervjupersonerna om att det insamlade uppgifterna endast kommer att användas i 
undersökningens syfte (Vetenskapsrådet, s.14).          
 
För att genomföra denna undersökning på ett etiskt rätt sätt har en del överväganden gjorts 
gällande de olika krav som ställs i forskningssammanhang. Då kontakt togs med 
förvaltningarna där undersökningen genomförts skickades två olika missivbrev, ett till de 
introduktionsansvariga och ett annat till de nyanställda (Se bilaga 1 och 2). Där framgick 
information om undersökningens syfte och på så sätt uppnåddes informationskravet. De 
tillfrågade intervjupersonerna informerades redan här om frivilligheten att delta i 
undersökningen. För att uppnå samtyckeskravet upprepades undersökningens syfte och 
intervjupersonernas frivillighet vid varje intervjutillfälle. Intervjupersonerna informerades om 
att kommunen inte kommer nämnas vid namn och genom att hantera insamlade uppgifter på 
ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem uppfylls konfidentialitetskravet. Slutligen har 
nyttjandekravet uppfyllts genom att det insamlade materialet endast använts i 
undersökningens syfte.   



15 

 

5. RESULTAT  

5.1 Intervju med introduktionsansvarig, Förvaltning 1  
Genom intervjun med den introduktionsansvarige på en av förvaltningarna framgick att 
introduktion av nyanställd personal är något som anses vara väldigt viktigt och att målet med 
introduktionen är att den nyanställde ska förstå innebörden av att jobba i en politiskt styrd 
organisation och att se vart olika beslut fattas. Den introduktionsansvarige menar att det även 
är viktigt att den nyanställde får en helhetsbild av kommunen för att se vart och i vilket 
sammanhang denne själv befinner sig. 
  
5.1.1 Förberedande introduktion 
Den ansvarige menar att introduktionen startar redan vid anställningsintervjun då kommunen 
beskrivs som organisation och den första bilden av förvaltningen som arbetsplats skapas. Vid 
anställningsintervjun är inte det viktigaste att presentera kommunen som helhet utan störst 
fokus ligger på information om den aktuella förvaltningen och hur de jobbar där. Att ge ett 
gott intryck av arbetsplatsen anser den ansvarige vara av stor betydelse.  
 

… Vi är beroende av att folk ser det positivt, även om de inte får just 
det här jobbet så kan de komma tillbaka vid ett annat tillfälle eller 
förmedla till andra…  
 

 
Besked om anställning sker via telefon och vid detta tillfälle sker även överenskommelse 
gällande bland annat lön och när den nyanställde ska börja arbeta. Då den nyanställde 
kommer till arbetsplatsen första dagen får denne mer information om vad som är viktigt att 
känna till gällande arbetsplatsen och tilldelas praktiska saker som postfack och nyckel. När 
frågan ställdes om de nyanställda får någon mentor berättade den introduktionsansvarige att 
mentorskapet är något som skulle kunna förbättras vid introduktion av nyanställd personal på 
förvaltningen.  

5.1.2 Övergripande introduktion 
Den ansvarige berättade att alla med fast anställning eller som har ett vikariat på mer än tre 
månader bjuds in till en övergripande introduktion som anordnas av kommunen fyra gånger 
per år. Det är chefens ansvar att se till att de nyanställda erbjuds att delta under denna 
introduktion. Dock anser den ansvarige att den övergripande introduktionen bör ligga innan 
första arbetsdagen. Den ansvarige berättade att på just denna förvaltning sker, direkt efter den 
kommunövergripande introduktionen, även en förvaltningsövergripande introduktion för de 
nyanställda där. Här beskrivs förvaltningen i stort, hur många som är anställda och hur det 
ekonomiska läget ser ut. Vid detta tillfälle presenteras även de som jobbar på 
förvaltningskontoret. Den introduktionsansvarige berättade under intervjun att presentationen 
över förvaltningen bör ses över och kanske förändras en del.   

5.1.3 Social introduktion 
Den ansvarige berättar att den sociala introduktionen har stor betydelse inom förvaltningen 
och påtalade hur värdefullt första mötet och de första kontakterna är. Då en nyanställd 
kommer till arbetsplatsen första arbetsdagen blir denne mottagen av chefen och sedan sker 
presentation av arbetsplats och kollegor. Kollegorna är förberedda för att kunna välkomna den 
nyanställde så att denne inte känner sig utanför gemenskapen på arbetsplasten. En av 
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arbetskamraterna utses även till att vara mentor för att fungera som ett stöd för den 
nyanställde och på den första dagen brukar även en gemensam lunch vara inplanerad.   

5.1.4 Arbetsintroduktion 
För att introducera den nyanställde till arbetsplatsen och dess arbetsuppgifter har 
förvaltningen en arbetsplatsintroduktion och en yrkesintroduktion. Vid yrkesintroduktionen 
informerar en kollega den nyanställde om avtal, arbetssätt och rutiner. 
Arbetsplatsintroduktionen handlar mer om vilket sammanhang man befinner sig i och hur 
saker fungerar på arbetsplatsen gällande alltifrån kaffekassa till hur kollegors födelsedagar 
firas. Den ansvarige berättade under intervjun att förvaltningen försöker ge en så god 
introduktion som möjligt så att den nyanställde ska få tydlig information om sin plats och 
betydelse på arbetsplatsen. Det är även viktigt med stöd från kollegorna och att den 
nyanställde känner sig efterfrågad då detta kan öka dennes prestationer.  

5.1.5 Uppföljning 
På förvaltningen görs ingen speciell uppföljning av introduktion av nyanställd personal men 
den ansvarige berättade att de haft ett program som de har jobbat lite med och gjort några 
mindre uppföljningar för att se om olika delar fungerat. Däremot görs avslutningssamtal då en 
anställning varit kortvarig för att se vad det är som inte fungerat och då kan det visa sig att 
introduktionen varit en av orsakerna. Den ansvarige menar även att det märks om 
introduktionen inte fungerat och att det då kan framkomma synpunkter på den.  

 

5.2 Dokument, Förvaltning 1  
Det finns en utformad checklista för introduktion av nyanställd personal på 
förvaltningskontoret och genom denna framgår att den nyanställdes närmaste chef är ansvarig 
för arbetsplatsintroduktionen. Det framgår även att en mentor bör utses som den nyanställde 
kan rådfråga då chefen inte är närvarande. Checklistan innehåller ett antal punkter utöver 
arbetsuppgifterna som bör tas upp med den nyanställde då denne börjar sin anställning. Det 
framgår även att en uppföljning ska ske efter en månad. Checklistan innehåller olika 
delområden vilka benämns som förberedelser, förvaltningskontoret, närvaro, frånvaro, 
telefoni, dator, post, information om kommunen och den aktuella förvaltningen, 
kommunhuset, hälsa och trivsel samt övrig information. Innan den nyanställde börjar sitt 
arbete ska förvaltningen bland annat ha förberett anställningsavtal, passerkort, e-postkonto, 
telefon, mentor samt ett schema för den första veckan. Då den nyanställde kommer till 
arbetsplatsen ska denne visas runt och presenteras för kollegor, fackliga företrädare och för 
skyddsombud. Den nyanställde ska även få ett kontor och annat material som behövs. 
Brandgenomgång och annan säkerhetsinformation ska ges samt genomgång kring hur 
bokning av lokaler går till och andra rutiner som till exempel kaffeschema. Checklistans 
delområde gällande närvaro och frånvaro innehåller punkter om bland annat arbetstid, raster, 
semester, sjukanmälan och tidsredovisning. Den nyanställde ska även introduceras till rutiner 
gällande telefoni, datorprogram och posthantering med mera. Varje nyanställd ska erbjudas att 
delta vid den kommunövergripande introduktionsdagen samt en förvaltningsövergripande 
introduktion. En rundvandring ska även göras på hela kommunhuset så att den nyanställde får 
se vart reception, vaktmästeri och café finns någonstans. Slutligen framgår genom checklistan 
att den nyanställde ska bli informerad om kommunhälsan, friskvård, personalklubb samt om 
övriga saker såsom tystnadsplikt, informationssäkerhet och miljörestriktioner.  
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5.3 Intervju med introduktionsansvarig, Förvaltning 2 
Genom intervju med introduktionsansvarig på Förvaltning 2 framkom att även här anses 
introduktion av nyanställd personal vara mycket viktig. Det är genom introduktionen som den 
nyanställde får information om förvaltningen och detta är viktigt för att se sig som en del av 
hela förvaltningen och inte bara som en del av en liten enhet. Introduktionen är också viktig 
för att den nyanställde ska känna sig hemma på arbetsplatsen, för att veta vilka möjligheter 
och skyldigheter som finns. Känner sig den nyanställde hemma i förvaltningen är det lättare 
att göra ett bra jobb.   
 

5.3.1 Förberedande introduktion  
Enligt den introduktionsansvarige beskrivs förvaltningen vid anställningsintervjun men 
många gånger är det inte nödvändigt då personerna som ska intervjuas redan har läst på och 
vet mycket om förvaltningen.  
 

... Är man intresserad har man redan kollat upp lite granna och kan 
ställa frågor då istället än att vi berättar…  

 
 
När förvaltningen ska erbjuda en arbetssökande en tjänst ringer de alltid upp personen för att 
ge ett muntligt besked. Den ansvarige påpekade att de även ringer till de personer som varit på 
intervju men inte fått tjänsten så att den sökande kan få argument till varför denne inte fått 
jobbet. Enligt den introduktionsansvarige börjar den riktiga introduktionen av nyanställd 
personal den dag som anställningsavtalet undertecknas av båda parter. Det är vid detta tillfälle 
som den nyanställde får information om vad som kommer att hända en tid framöver. På den 
nyanställdes första arbetsdag finns ett utarbetat introduktionsprogram där det framgår att 
förvaltningen ska göra förberedelser genom att skaffa en mailadress, nycklar och allt annats 
som är nödvändigt för att den nyanställde ska kunna utföra sitt jobb och det ska finnas en 
iordningställd arbetsplats att komma till. Den ansvarige påpekade dock sitt missnöje med det 
introduktionsprogrammet och anser att den är omodern och bör uppdateras. 

5.3.2 Övergripande introduktion  
Den introduktionsansvarige berättade att alla nyanställda ska få gå på den 
kommunövergripande introduktionen som erbjuds fyra gånger per år. Övergripande 
information om förvaltningen och vad de gör där ges ute på den aktuella arbetsplatsen. 
Genom intervjun med den introduktionsansvarige framgick att den förvaltningsövergripande 
introduktionen sker en gång per år och att det skulle kunna vara bra att ha den oftare. En idé 
från den introduktionsansvarige är att placera den på eftermiddagen efter den 
kommunövergripande introduktionen. På detta sätt gjorde förvaltningen tidigare men då 
antalet deltagande ofta var lågt vid dessa tillfällen så började introduktionen anordnas en 
gång per år. Den ansvarige påpekade även att det kan bli för mycket information på en dag 
att ta till sig.  
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5.3.3 Social introduktion 
För att välkomna den nyanställde till förvaltningen finns inga bestämda riktlinjer. Ledningen 
bestämmer inte hur det ska gå till utan det är olika på alla arbetsplatser.  
 

… Man går runt och visar vad det är för arbetskamrater och visar hur 
det ser ut och så där. Jag hoppas att det sköts, att de flesta har en 
välkomnande inställning så… 

 
 
Enligt den introduktionsansvarige ingår det i alla medarbetares arbetsuppgift att ta hand om 
varandra och det är jätteviktigt att alla på arbetsplatsen är välkomnande och får med den 
nyanställde. 
 

… Vi jobbar med människor och då ingår det ganska naturligt att man 
är social så att säga… 
 

 
När det börjar en ny person på en arbetsplats är befintlig personal oftast medvetna om att de 
ska få en ny medarbetare och chefen ansvarar för mottagandet.   

5.3.4 Arbetsintroduktion 
Den introduktionsansvarige berättade att det är den nyanställdes chef som ansvarar för att 
introducera denne till sina kommande arbetsuppgifter. Ett alternativ kan vara att få en mentor 
men tyvärr har det på senaste tiden varit dåligt med den biten eftersom arbetsmiljön varit 
ganska tuff och tid för detta har inte funnits. Om den nyanställde till exempel är 
nyexaminerad kan det vara bra att ha en erfaren person att luta sig mot och då är möjligheten 
till mentorsstöd bra. För övrigt försöker cheferna ge så mycket feedback som de kan till de 
nyanställda och den introduktionsansvarige hoppas verkligen att detta är något som fungerar 
ute på arbetsplatserna inom förvaltningen.  

5.3.5 Uppföljning 
Förvaltningen har inte någon specifik uppföljning med sina nyanställda men den 
introduktionsansvarige berättade att under den kommunövergripande introduktionen försöker 
de ta till sig av de nyanställdas åsikter samt hur de har sett på den förvaltningsövergripande 
introduktionen.  

 

5.4 Dokument, Förvaltning 2 
Denna förvaltning använder sig vid introduktion av nyanställd personal ett utformat 
introduktionsprogram som består av en arbetsplatsintroduktion de två första dagarna. 
Programmet innehåller punkter som den nyanställdes närmsta chef ska gå igenom och dessa 
handlar om att ge information om arbetsplatsen, arbetsuppgifter, mål och kultur. Chefen ska 
visa runt den nyanställde på arbetsplatsen och presentera denne för kollegor och medarbetare. 
Information ska ges om arbetsmiljö och säkerhetsrutiner samt rutiner kring arbetstider, raster 
och lunch. Den nyanställde ska tilldelas praktiska saker som e-post, nycklar och passerkort 
samt informeras om hur dessa används. Slutligen ska chefen informera om övriga saker som 
är aktuella för den nyanställde att veta. Efter detta följer ytterligare några punkter som 
lönehandläggaren ansvarar för och dessa handlar bland annat om sekretess, tystnadsplikt och 
policys. Den nyanställde ska få information om kontaktperson gällande lön, sjukanmälan, 
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frånvaro, ledighet och friskvård. Här informeras även den nyanställde om den 
kommunövergripande introduktionen samt den förvaltningsövergripande. I 
introduktionsprogrammet framgår även att den närmsta chefen ansvarar för att den 
nyanställde under den första månaden ska få utbildning i olika verksamhetsprogram som är 
väsentliga för den aktuella tjänsten. Den nyanställde ska även få besöka förvaltningens övriga 
avdelningar och verksamheter. Efter sex månader ska den närmsta chefen eller en utsedd 
kollega se till att uppföljning av introduktionen sker. Inom förvaltningen finns utarbetade 
riktlinjer för mentorstöd och här framgår att en mentor kan erbjudas till nyanställda som är 
nya i yrket eller arbetsuppgifterna. Mentorskapet pågår cirka fyra timmar i veckan under 
högst tre månaders tid och innebär bland annat att mentorn fungerar som ett stöd för den 
nyanställde och ska kunna svara på frågor om arbetet. I riktlinjerna framgår det att mentorn 
bör vara en kollega med erfarenhet och kunskaper om verksamheten samt att denne har tid för 
uppdraget.  

 

5.5 Observation 
Oavsett förvaltning ska de nyanställda erbjudas att delta vid den kommunövergripande 
introduktionsdagen som anordnas fyra gånger per år. Från de två förvaltningarna som ingått i 
undersökningen deltog 15 respektive 12 personer på den senaste kommunövergripande 
introduktionsdagen som skedde under en förmiddag och avslutades med en gemensam lunch. 
Introduktionsdagen genomfördes i en av kommunhusets salar och alla deltagare tilldelades ett 
material med information om kommunen då de anlände. Dagens första pass varade från 
klockan 8.15–9.30 och innehöll information om kommunen och hur det är att arbeta inom en 
politiskt styrd organisation. Denna information förmedlades av en nämndordförande, en 
personal- och förhandlingschef samt en förvaltningschef. Under första passet gav föreläsarna 
information och deltagarna satt enbart och lyssnade. En del föreläsare öppnade även upp för 
samtal med deltagarna och här observerades att intresset och det aktiva lyssnandet verkade 
öka hos deltagarna. Mot slutet av första passet verkade vissa deltagare tappa fokus vilket även 
uppmärksammades av föreläsaren då denne frågade deltagarna om de var kaffesugna. Efter 
första passet följde en paus på 20 minuter då det bjöds på fika.  
 
Det andra passet varade i 30 minuter och innehöll information om kommunen som varumärke 
samt service och bemötande. Här informerades även deltagarna om kommunens 
mångfaldsarbete. Under detta pass bjöd föreläsarna in deltagarna till samtal och till att ställa 
frågor. Deltagarnas engagemang verkade vara högt och alla verkade lyssna aktivt. Budskapet 
med föreläsningarna var tydligt och föreläsarna bjöd på sig själva vilket ledde till god 
stämning och passet avslutades med en applåd från deltagarna. Efter passet var en paus på 
fem minuter inplanerad men denna uteblev på grund av tidsbrist.  
 
Det tredje passet bestod av information om budget och miljöarbete inom kommunen. Passet 
innehöll till en början mycket siffror och diagram vilket verkade upplevas som ganska tungt 
av deltagarna då de såg trötta ut, började småviska med varandra och plocka med andra saker 
som till exempel sin mobiltelefon. Även här märktes att deltagarnas intresse verkade svalna 
då föreläsaren inte aktiverade dem utan endast gav information. Att deltagarna började bli 
trötta var något som den sista föreläsaren under passet lade märke till då hon frågade om det 
fanns energi kvar att lyssna och påtalade sin förståelse för deltagarnas trötthet. Deltagarnas 
engagemang verkade öka lite då föreläsaren visade bilder samtidigt som information gavs. 
Efter passet följde en paus på tio minuter. 
 



20 

 

Det fjärde och sista passet varade i 40 minuter och här gavs information om IT, säkerhet, 
kommunhälsa och personalklubben. Under passet uppmärksammades att deltagarnas intresse 
verkade öka då föreläsningen innehöll lättförståelig information som rör alla anställda oavsett 
befattning. Mot slutet av sista passet var energinivån låg och lunchen verkade eftertraktad av 
både deltagare och föreläsare. Dagen avslutades med att kommunen bjöd på en gemensam 
lunch på en närliggande restaurang vilket verkade vara mycket uppskattat. Under lunchen satt 
deltagarna och de ansvariga tillsammans och möjlighet fanns bland annat till reflektioner 
kring dagen och att få en inblick i varandras arbete.   
 
Då den kommunövergripande introduktionen var klar så följde även en observation på en 
förvaltningsövergripande introduktion på Förvaltning 1. Denna förvaltning har alltid en 
övergripande introduktion för sina nyanställda i samband med den kommunövergripande, det 
vill säga fyra gånger per år. Vid den förvaltningsövergripande introduktionen deltog 15 
stycken nyanställda och introduktionen pågick mellan klockan 13.00–14.30. Passet inleddes 
med att ett organisationsschema över förvaltningen och dess ingående delar visades. 
Genomgång skedde av förvaltningens olika avdelningar och förvaltningschefen gick sedan 
igenom varje avdelnings ansvarsområden. En avdelningschef gav information om antalet 
anställda per verksamhet och sedan gavs även information av en ekonom om förvaltningens 
budget. Under den förvaltningsövergripande introduktionen verkade deltagarnas intresse till 
en början vara högt men vid budgetredovisningen började vissa deltagare visa tecken på 
trötthet och tappa fokus. Under hela förvaltningsövergripande introduktionen satt deltagarna 
och lyssnade och ingen större diskussion fördes. Mot slutet gick avdelningschefen igenom de 
broschyrer som låg utplacerade på bordet där deltagarna satt och sedan avslutades den 
förvaltningsövergripande introduktionen med gemensam fika.  
 
 
 

5.6 Intervjuer med nyanställda, Förvaltning 1  

5.6.1 Förberedande introduktion 
Samtliga nyanställda som intervjuades menar att de fick en positiv bild av kommunen vid 
anställningsintervjun. De fick en klar bild av kommunen som organisation och IP 1 tyckte att 
anställningsintervjun innehöll mer information än intervjufrågor. IP 2 berättade att det vid 
detta tillfälle gavs en klar bild av förväntningar på den aktuella tjänsten. IP 3 upplevde detta 
tillfälle som lite speciellt då denne inte visste att det var tal om en anställningsintervju utan 
trodde att det var något annat möte som bokats in. IP 3 tyckte att hela dagen var lite stressig 
och förvirrande men hade sedan innan kunskap om kommunen genom tidigare arbeten och 
upplevde anställningsintervjun ändå som positiv. Då de nyanställda blev erbjudna anställning 
kontaktades samtliga via telefon. IP 1 och IP 2 fick inte ta del av någon information om 
organisationen eller sin anställning innan sin första arbetsdag utan fick det först den dagen då 
de kom till arbetsplatsen. Däremot berättade en IP 3 att denne tagit del av information kring 
organisationen, arbetsuppgifter och andra viktiga saker som skickades ut av den person som 
skulle avträda den aktuella tjänsten. IP 3 hade även sedan tidigare tillgång till kommunens 
intranät och kunde därigenom ta del av information. Gällande den första arbetsdagen 
berättade IP 1 och IP 2 att de möttes upp av chefen som sedan visade dem runt på avdelningen 
och presenterade dem för kollegorna på en fikarast. IP 2 fick även en rundvandring på hela 
kommunbyggnaden. IP 3 berättade att det fanns ett ordnat kontor med dator och blommor på 
skrivbordet dennes första arbetsdag. Under intervjuerna framgick genom IP 1 och IP 2 att en 
checklista användes då de introducerades. Chefen gick igenom checklistans innehåll som 
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bestod av punkter gällande bland annat tidsbokning för möten med olika chefer. För IP 3 såg 
välkomnandet lite annorlunda ut då denne deltog på ett möte på avdelningen en tid innan 
första arbetsdagen och blev då presenterad på arbetsplatsen av chefen. Vid IP 3:s första 
arbetsdag var chefen bortrest och den nyanställde fick själv gå runt och presentera sig. Då 
denne introducerades användes ingen checklista och den nyanställde fick ta reda på mycket 
saker själv. Detta upplevdes som svårt för den nyanställde vilket framfördes tydligt efteråt. 

5.6.2 Övergripande introduktion 
Av de nyanställda som intervjuades hade samtliga deltagit vid kommunens övergripande 
introduktion och de upplevde den som trevlig och tyckte det var roligt att träffa alla de olika 
personerna som deltog. IP 3 uttryckte under intervjun: 
 

… Trevligt och bra att se hur det ser ut, att träffa alla viktiga personer 
och se vad alla andra jobbar med… 

 
 
Alla intervjupersoner deltog vid den övergripande introduktionen då de varit anställda en tid 
och framhävde både för- och nackdelar med detta. IP 2 menar att en fördel är att man då har 
kommit in i organisationen och fått en förståelse för hur den ser ut, IP 1 menar att den 
övergripande introduktionen hade varit bra att ha tidigare och att det vore bättre att få till sig 
den informationen från början. Samtliga intervjupersoner tyckte att den övergripande 
introduktionen var intressant men IP 3 anser att den innehöll för mycket information och att 
det var svårt att ta till sig allt vid ett och samma tillfälle.        
 

… För mycket information. Omöjligt att ta in allt som nyanställd. Man 
blir utmattad, har man inte arbetat inom kommunen innan så blir man 
väldigt överväldigad av all information på en och samma gång… 

 

5.6.3 Social introduktion 
Då frågan ställdes till de nyanställda om chefen eller kollegorna gjorde något speciellt för att 
de skulle känna sig välkomna i gemenskapen berättade IP 1 och IP 2 att presentationerna för 
kollegorna var något väldigt uppskattat. Samtliga nyanställda framhävde det positiva 
bemötandet och att det är en mycket trevlig arbetsplats de hamnat på där en öppen dialog 
råder och det är trevlig stämning i fikarummet. IP 1 berättade att denne blev bjuden på lunch 
sin första arbetsdag. Däremot berättade IP 3 att ingen gemensam lunch fanns planerad och det 
skedde heller ingen rundvandring eller presentation av kollegor utan den nyanställde fick själv 
gå runt och presentera sig. Samtliga nyanställda berättade att deras kollegor var förberedda på 
att de skulle komma till arbetsplatsen första dagen och att de kände sig välkomna och som en 
del i gemenskapen.  

5.6.4 Arbetsintroduktion 
IP 1 och IP 2 blev introducerade till sina arbetsuppgifter av en kollega med samma eller 
liknande befattning och som skulle gå i pension. IP 1 berättade att kollegan använde sig av 
checklistan vid introduktionen och såg till att de olika punkterna som checklistan innehöll 
genomgicks. IP 1 och IP 2 berättade att de introducerats av en kollega och menar att dessa 
fungerat som deras mentorer, en av de nyanställda hade sin mentor i en månad vilket denne 
tyckte var lagom lång tid för att hinna lära sig grunderna. IP 3 introducerades inte på samma 
sätt till sina arbetsuppgifter utan fick själv ta reda på vad som behövde göras utifrån de behov 
som fanns. Samtliga nyanställda anser att de får bra feedback på sina prestationer, både av 
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chef och medarbetare. IP 2 berättade att denne får feedback genom avstämning med chefen 
som sker ungefär varannan eller varje vecka.  
 

5.6.5 Uppföljning 
Enligt IP 3 skedde inte någon uppföljning under eller efter dennes introduktion medan IP 1 
och IP 2 menar att det gjordes. IP 1:s chef frågade denne hur det gick med allt, om detta 
kändes bra och om alla möten var inbokade, slutligen följde en avstämning men ingen djupare 
uppföljning. IP 2 hade en uppföljning med sin närmaste chef cirka tre till fyra månader efter 
anställning. När frågan ställdes till de nyanställda om när de ansåg att deras introduktion var 
avslutad svarade IP 1 att denne känner sig fullt introducerad till vissa arbetsuppgifter men har 
fortfarande mycket att lära på andra områden. IP 2 menar att introduktionen aldrig känns 
riktigt avslutad utan lärandet pågår hela tiden. IP 3 kände aldrig att någon introduktion 
började eftersom denne inte hade tilldelats någon mentor och fick ta reda på mycket saker 
själv. IP 3 påtalade vikten av att utse en mentor och att denne ska ha tid för den nyanställde.  
 
Vid intervjuerna med de nyanställda framgick att IP 1 och IP 2 till störst del var nöjda med sin 
introduktion medan IP 3 påpekade att denne inte fick den introduktion som behövdes. De 
nyanställda ansåg att checklistan var mycket användbar men att det även bör finnas en mer 
detaljerad tjänstebeskrivning för den aktuella tjänsten. IP 2 uttryckte under intervjun:  
 

… Det kan vara bra att ha en klar arbetsbeskrivning när man väl ska 
börja jobba för då vet man vad som förväntas av en… 
 

 

5.7 Intervjuer med nyanställda, Förvaltning 2  

5.7.1 Förberedande introduktion 
De nyanställdas åsikter är blandade om vilken bild de fick av kommunen vid 
anställningsintervjun. Vid IP 2:s anställningsintervju skedde en rundvandring i lokalerna 
vilket ledde till att denne kände sig mer välkommen. Vid IP 1 och IP 3:s intervjuer framkom 
inget om att kommunen hade vidtagit några speciella åtgärder för att ge en positiv bild av 
organisationen. Alla intervjupersoner kontaktades via telefon då de erbjöds en tjänst och vid 
ett av dessa tillfällen tog kommunen tillfället i akt att diskutera lönen med den nyanställde. 
Vid frågan om de nyanställda fick ta del av någon information om kommunen eller 
anställningen innan den första arbetsdagen svarade samtliga intervjupersoner nej. På den 
första arbetsdagen var det någon från förvaltningen som kom och mötte upp dem, visade runt 
dem i lokalerna och presenterade dem för de nya kollegorna. IP 1 fick ett schema för de två 
första veckorna där det framgick vilka personer denne skulle träffa och vilka arbetsuppgifter 
denne skulle arbete med. IP 2 och IP 3 fick ingen information om hur deras introduktion 
skulle se ut.   

5.7.2 Övergripande introduktion 
Alla de nyanställda har deltagit vid kommunens övergripande introduktionsdag och upplevt 
dagen som bra med väsentlig information. De uppskattade att de fick se ansikten på personer 
från olika avdelningar. IP 1 uttryckte sig om att informationsdagen gärna hade kunnat komma 
tidigare eftersom det då hade varit lättare att förstå helheten, nu dröjde det nästan ett halvår 
innan tillfälle gavs att delta och det var för lång tid.   
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… Hade det varit tidigare hade man haft mer koll och vetat vad de 
pratade om… 

5.7.3 Social introduktion 
Alla nyanställda upplevde att deras kollegor var medvetna om att de skulle börja arbeta på 
förvaltningen. IP 1 berättade dock att det var snabba beslut vid dennes anställning och därför 
var det lite oklart för vissa att de skulle få en ny kollega. Alla intervjupersoner upplevde att 
deras kollegor var trevliga, välkomnande och omtänksamma men ingen av de nyanställda 
kunde se att förvaltningen hade planerat något speciellt för att välkomna dem till 
arbetsplatsen. Däremot berättade IP 1 att en kollega hade kommit fram och frågat om denne 
skulle visa runt i lokalerna. Överlag kände sig alla välkomna men IP 3 kände sig lite utanför 
gemenskapen då dennes kontor var placerat avlägset från de andra. 

5.7.4 Arbetsintroduktion 
IP 1 och IP 3 upplevde att det inte fanns en klar plan för hur de skulle introduceras till sina 
nya arbetsuppgifter. IP 1 berättade att dennes tjänst var uppdelad i början och därför var det 
lite rörigt då det var många inblandade som skulle visa arbetsuppgifterna. IP 3 menar att 
denne fick fråga sig fram för att lära sig sitt arbete. IP 3 berättade att en del av dennes arbete 
är att ha regelbundna möten inbokade med sin arbetsgrupp och då förs diskussion om hur 
arbetet ska läggas upp. Samtliga nyanställda berättade att de inte hade haft någon mentor 
under introduktionen och IP 3 påpekade att det skulle ha varit en fördel att ha. IP 1 berättade 
dock att denne hade personer runt sig som fanns till hjälp och som denne kunde fråga hela 
tiden om så behövdes. På frågan gällande om de nyanställda får feedback på sina prestationer 
svarade alla att de får det till viss del, IP 2 berättade att denne får kommentarer om denne 
gjort något bra och IP 1 påpekade att det mest är kollegor som ger feedback.  
 

… Ja, men kanske inte från chefen men från medarbetarna som jag 
jobbar med… 

5.7.5 Uppföljning 
Ingen av de nyanställda upplevde att det hade skett någon uppföljning under tiden som deras 
introduktion pågick men IP 1 och IP 3 framhävde att de hade personer runt omkring dem som 
frågade hur det gick. De nyanställda berättade också att det inte skett någon avslutande 
avstämning med dem för att se om förväntningarna uppfyllts. När frågan ställdes om de varit 
nöjda med sin introduktion svarade IP 1 och IP 3 att de hade blandade åsikter om saken. De 
upplevde att de fått tagit reda på vissa saker själva och att några saker känts lite oplanerat.  IP 
2 hade inget att säga om den frågan.   
 
IP 1 framhävde att funderingar bör göras kring när den kommunövergripande 
introduktionsdagen ska äga rum. Samma person, och även IP 3, tyckte att det är viktigt att 
förvaltningen har en plan för hur de ska presentera den nyanställde för alla på förvaltningen. 
Oftast har alla någonting med varandra att göra och då skulle det underlätta om dessa kände 
igen varandra i ett tidigt stadie. IP 3 tyckte att allting måste vara klart och iordningsställt på 
den nyanställdes första arbetsdag och det är en fördel om det finns en utsedd mentor.  
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6. ANALYS 

6.1 Introduktion 
Sammanfattningsvis handlar introduktion av nyanställd personal om välkomnandet till en ny 
arbetsplats där huvudsaklig och viktig information förmedlas till den nyanställde för att denne 
snabbt och på ett bra sätt ska kunna påbörja sitt nya arbete (Granberg, 2011, s.460, Lindemark 
& Önnevik, 2006, s.103-104). Den här åsikten stämmer överens med vad den 
introduktionsansvarige framhävde på Förvaltning 2 då denne menar att målet med 
introduktionen är att den nyanställde ska få information och se sig som en viktig del i hela 
förvaltningen. Introduktionen är också viktig för att den nyanställde ska känna sig hemma på 
arbetsplatsen och kunna göra ett bra jobb. Även på Förvaltning 1 anser den 
introduktionsansvarige att målet med introduktionen är att den nyanställde ska få en 
uppfattning om kommunen och förvaltningen för att se sin del i hela sammanhanget.  

6.1.1 Förberedande introduktion 
Överlag startar introduktion av nyanställd personal vid avtal om anställning. Dock bör en 
organisation tänka att introduktionen börjar vid anställningsintervjun eftersom det redan här 
ges möjlighet att informera om organisationen och att presentera arbetsplatsen samt eventuella 
kollegor. På så sätt kan en positiv bild skapas av organisationen (Lindmark & Önnevik, 2006, 
s.112-114). På Förvaltning 1 menar den introduktionsansvarige att introduktionen startar 
redan vid anställningsintervjun. Vid detta tillfälle beskrivs kommunen och förvaltningen som 
arbetsplats och det är viktigt att försöka göra ett gott första intryck. På Förvaltning 2 anser den 
introduktionsansvarige att introduktionen startar då anställningsavtalet undertecknas och vid 
detta tillfälle får den nyanställde information om vad som kommer att hända en tid framöver. 
Enligt de nyanställda på Förvaltning 1 gavs en positiv och klar bild av kommunen och den 
aktuella förvaltningen vid anställningsintervjun. En av de nyanställda påpekade att intervjun 
innehöll mer information än intervjufrågor. Däremot uppgav en annan nyanställd att dennes 
anställningsintervju upplevdes som stressig och förvirrande och att detta kunde bero på att den 
aktuella tjänsten behövdes tillsättas snabbt. På Förvaltning 2 är de nyanställdas åsikter 
blandade gällande det första intrycket av kommunen och förvaltningen vid 
anställningsintervjun. Två av de nyanställda menar att inga speciella åtgärder vidtogs för att 
göra ett gott intryck, medan en annan nyanställd fick en rundvandring på arbetsplatsen direkt. 
Då en anställningsintervju känts bra kan den arbetssökande visas runt på arbetsplatsen direkt 
och presenteras för eventuella framtida kollegor då detta kan ge en extra god bild av 
arbetsplatsen (Lindmark & Önnevik, 2006, s.112-114).  
 
Då organisationen tagit beslut om att anställning erbjuds ska information förmedlas till den 
nyanställde via telefonsamtal eller välkomstbrev om tid och plats för mottagande den första 
arbetsdagen (Granberg, 2011, s.468-469, Lindemark & Önnevik, 2006, s.112). Förvaltning 1 
ger besked om anställning via telefonsamtal och här avtalas bland annat om lön och 
arbetsstart, ytterligare information och praktiska saker ges på den första arbetsdagen. 
Förvaltning 2 ger på samma sätt besked om anställning via telefonsamtal och även de som 
inte får den sökta tjänsten blir kontaktade. Samtliga intervjupersoner på Förvaltning 1 blev 
uppringda då de fick besked om anställning, en av de nyanställda fick även vid detta tillfälle 
information skickat till sig gällande sitt kommande arbete. Även på Förvaltning 2 kontaktades 
samtliga nyanställda via telefon då de fick besked om anställning och med en av de 
nyanställda diskuterades lönen direkt. 
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Innan den nyanställdes första dag på jobbet bör en plan finnas för hur den första tiden 
kommer att se ut och det kan då vara bra att använda sig av en checklista med olika moment 
gällande exempelvis arbetstider, säkerhetsåtgärder och iordningsställande av arbetsplats 
(Granberg, 2011, s.468-469, Lindemark & Önnevik, 2006, s. 112). Befintliga medarbetare bör 
vara förberedda på att en nyanställd kommer till arbetsplatsen och det kan vara bra att utse en 
mentor som ska ha extra ansvar för den nyanställde (Elg, 2009, s.103). På förvaltning 1 finns 
en utformad checklista för introduktion av nyanställd personal där den närmsta chefen 
ansvarar för att de olika delarna gås igenom. Det framgår även i checklistan att en mentor bör 
utses innan den nyanställdes första arbetsdag samt att en uppföljning ska göras efter en 
månad. Innan den nyanställdes första arbetsdag sker förberedelser med nycklar, mailadress 
och iordningsställande av kontor med mera. Enligt den introduktionsansvarige på Förvaltning 
1 ses det tidigt till att den nyanställde har en utsedd stödperson eller mentor. Även Förvaltning 
2 använder sig av ett utformat introduktionsprogram vid nyanställning som innehåller olika 
moment som ska genomgås med den nyanställde. De olika momenten ligger på chefens och 
lönehandläggarens ansvar och efter sex månader ska en uppföljning av den nyanställdes 
introduktion göras med chefen eller utsedd mentor. Enligt den introduktionsansvarige på 
förvaltningen behöver detta introduktionsprogram en uppdatering. Förvaltning 2 har även 
utarbetade riktlinjer för mentorstöd där det bland annat framgår att en mentor kan erbjudas till 
nyanställda som är helt nya i yrket och som kan behöva extra stöd. På Förvaltning 1 såg två av 
de nyanställdas introduktioner liknande ut den första arbetsdagen då de hade bokat tid med 
chefen som visade dem runt på arbetsplatsen och presenterade dem för kollegorna. En av de 
nyanställda fick även en rundvandring på hela kommunhuset. Vid dessa två introduktioner 
uppgav de nyanställda att en checklista användes av de som introducerade dem. En annan 
nyanställd på Förvaltning 1 blev presenterad av chefen på arbetsplatsen innan sin första 
arbetsdag vid i ett möte på avdelningen. På den första arbetsdagen fanns ett iordningsställt 
kontor till den nyanställde men chefen fanns ej på plats och den nyanställde fick själv gå runt 
och presentera sig och ta reda på viktiga saker. På Förvaltning 2 blev samtliga nyanställda 
mottagna av chefen eller en kollega som visade dem runt och presenterade dem på 
arbetsplatsen. En av de nyanställda fick ett schema över hur de två första veckorna skulle 
komma att se ut och vad som skulle göras. En annan nyanställd påpekde att förberedelserna 
kunde varit bättre då denne inte hade ett iordningsställt kontor den första arbetsdagen.  

6.1.2 Övergripande introduktion 
Vid introduktion av nyanställd personal ingår ofta en övergripande del då information ges om 
organisationens verksamhet i stora drag och dessa tillfällen bör anordnas med jämna 
mellanrum då alla som anställts efter det senaste tillfället ska ha möjlighet att delta. Att 
anordna övergripande introduktion i grupp och att ge information till många samtidigt bidrar 
till att både tid och pengar sparas och vid dessa tillfällen får även deltagarna möjlighet att 
diskutera och byta erfarenheter men varandra. Gällande introduktionens tidslängd är det 
viktigt att tänka på svårigheterna med att ta till sig för mycket information vid ett och samma 
tillfälle (Englund, 1999, s.45, Granberg, 2011, s.467). På båda förvaltningarna erbjuds de med 
fast anställning eller med vikariat på mer än tre månader att delta vid den 
kommunövergripande introduktionen som anordnas fyra gånger per år och pågår under en 
förmiddag. Samtliga nyanställda i undersökningen har deltagit vid den kommunövergripande 
introduktionen och flertalet deltog då de varit anställda en period. Dagen upplevdes som 
positiv med väsentlig information dock anser en intervjuperson att det gavs för mycket 
information på för kort tid. Flertalet nyanställda påpekade även att detta introduktionstillfälle 
bör komma tidigare så att nyanställda får ta till sig informationen tidigt i sin anställning. Detta 
håller även den introduktionsansvarige på Förvaltning 1 med om och menar att 
introduktionsdagen bör ligga innan den nyanställdes första arbetsdag. På Förvaltning 1 
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erbjuds även de nyanställda en förvaltningsövergripande introduktion på eftermiddagen i 
anslutning till den kommunövergripande. På Förvaltning 2 erbjuds de nyanställda en 
förvaltningsövergripande introduktion en gång per år.    

6.1.3 Social introduktion 
Människor har ett behov av att känna grupptillhörighet och vid nyanställning har befintlig 
personal ett ansvar att få den nyanställde att känna sig välkommen i gemenskapen (Granberg, 
2011, s.463). Att som nyanställd skapa positiva relationer med kollegor och att komma in i 
gemenskapen har visat sig påverka huruvida den nyanställde lyckas i sitt arbete (Elg, 2009, 
s.101, Granberg, 2011, s.465). Enligt den introduktionsansvarige på Förvaltning 2 har alla 
medarbetare ett ansvar för att ta hand om varandra och det är viktigt att välkomna nyanställda. 
Även den introduktionsansvarige på Förvaltning 1 menar att den sociala introduktionen har 
stor betydelse och de första kontakterna anses vara väldigt viktiga. Det är viktigt att befintliga 
medarbetare är medvetna om att en nyanställd ska börja på arbetsplatsen och även här kan det 
underlätta att ha utsett en mentor som ett extra stöd (Ardts, Jansen & van der Velde, 2001, 
s.162, Elg, 2009, s.103). Då en nyanställd kommer till Förvaltning 1 är befintliga medarbetare 
förberedda och oftast utses en kollega till mentor för att fungera som ett extra stöd. På den 
nyanställdes första arbetsdag sker rundvandring på arbetsplatsen samt presentation för 
kollegorna och en gemensam lunch brukar vara inplanerad. Även på Förvaltning 2 sker under 
den första arbetsdagen en rundvandring och presentation av kollegor, vilka oftast är 
förberedda på att en nyanställd ska börja. Samtliga nyanställda i undersökningen menar att 
presentationerna för kollegorna var viktiga och att de fick ett bra bemötande av dem. En av de 
nyanställda på Förvaltning 1 blev även utbjuden på lunch med sin avdelning den första 
arbetsdagen. Samtliga nyanställda framhävde att de trivs bra och att de har hamnat på trevliga 
arbetsplatser. En del av de nyanställda anser ändå att det bör finnas en plan för den sociala 
introduktionen då vissa människor har svårigheter med att skapa nya kontakter. 

6.1.4 Arbetsintroduktion 
Denna del av introduktionen handlar om att den nyanställde ska få lärdom och kunskap om 
sina nya arbetsuppgifter. Då olika befattningar innehåller olika arbetsuppgifter bör 
arbetsintroduktionen vara anpassad efter aktuell tjänst (Englund, 1999, s.44, Granberg, 2001, 
s.467). Även här är det viktig med en tydlig introduktionsplan och att en mentor har utsetts, 
mentorn bör ha liknande arbetsuppgifter som den nyanställde och även den tid som krävs för 
mentorskapet (Granberg, 2001, s.468). På Förvaltning 1 berättade den introduktionsansvarige 
att arbetsintroduktionen ges av en kollega så att den nyanställde får tydlig information om 
sina arbetsuppgifter, arbetssätt och rutiner. På Förvaltning 2 är det chefen som ansvarar för att 
den nyanställde blir introducerad till sina arbetsuppgifter och den introduktionsansvarige 
påpekade att det kan vara bra att utse en mentor om tiden räcker till. På förvaltning 1 anser en 
av de nyanställda att ingen introduktion skedde till arbetsuppgifterna utan denne fick själv ta 
reda på vad som behövde göras. De andra två nyanställda på Förvaltning 1 introducerades av 
pensionsavgående kollegor med liknande uppgifter och som då använde sig av en checklista. 
Dessa kollegor fungerade som de nyanställdas mentorer och en av de nyanställda uppgav att 
mentorskapet pågick cirka en månad. En av dessa två nyanställda efterfrågar även en specifik 
tjänstebeskrivning med tydliga riktlinjer för arbetsuppgifter då dessa ser olika ut för olika 
befattningar. På Förvaltning 2 menar de nyanställda att det inte fanns någon plan vid 
arbetsintroduktionen och en nyanställd påpekade att introduktionen kändes rörig då många 
olika kollegor lärde ut arbetsuppgifterna. Ingen av de nyanställda hade någon utsedd mentor 
men däremot framhävde samtliga att det fanns många kollegor runt omkring att ta hjälp av då 
det behövdes.    
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För den nyanställdes utveckling och motivation är det viktigt att få feedback på sina 
prestationer (Stein, 1996, s. 38-42). Enligt den introduktionsansvarige på Förvaltning 2 
försöker cheferna ge mycket feedback till de nyanställda. Även den introduktionsansvarige på 
Förvaltning 1 menar att stödet från kollegorna är viktigt då den nyanställde känner sig 
efterfrågad vilket ökar dennes prestationer. Samtliga nyanställda i undersökningen anser att de 
får feedback på sina prestationer i arbetet, både av chef och kollegor.  

6.1.5 Uppföljning 
Under hela introduktionens gång bör chefen finnas tillgänglig och fråga den nyanställde hur 
saker och ting fungerar på arbetsplatsen. Efter ett halvår bör ett större uppföljningssamtal äga 
rum där utvärdering av introduktionen görs och den nyanställde får chans att påpeka vad som 
fungerat bra eller mindre bra (Elg, 2009, s.109, Englund, 1999, s.50-51). Genom att ta del av 
de nyanställdas synpunkter på introduktionen kan eventuella förbättringar göras till nästa 
introduktionstillfälle, dock är uppföljningssamtal något som missköts i många organisationer 
(Granberg, 2001, s.465, Lindelöw, 2008, s.201). Gällande uppföljning av introduktionen finns 
en tydlig skillnad mellan teori och undersökningens empiri då ingen av de två förvaltningarna 
har någon speciell uppföljning vid introduktion av nyanställd personal. Däremot har en del 
mindre uppföljningar gjorts på Förvaltning 1 och vid kortare anställningar görs uppföljning 
för att se vad som orsakat anställningens upphörande. Enligt den introduktionsansvarige på 
Förvaltning 2 görs en sorts uppföljning då de tar del av de nyanställdas åsikter kring den 
kommunövergripande samt den förvaltningsövergripande introduktionen. På Förvaltning 1 
anser en av de nyanställda att ingen uppföljning gjordes av introduktionen medans de andra 
två menar att det under hela introduktionens gång skedde avstämningar genom att chefen 
frågade om allt gick bra. En av de nyanställda hade en uppföljning med sin närmsta chef cirka 
tre-fyra månader efter anställningen. De nyanställda på Förvaltning 2 hade ingen avstämning 
under tiden de introducerades och heller ingen avslutande uppföljning, däremot framhävde 
samtliga nyanställda att kollegorna under hela introduktionen frågade om allt fungerade bra.  
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7. DISKUSSION   

7.1 METODDISKUSSION 
Metodval 
Valet av kvalitativt tillvägagångssätt med triangulering där metoderna intervju, observation 
och dokumentanalys kombinerats bidrog till en stor mängd insamlat material i 
undersökningen. Då triangulering valdes fanns en medvetenhet hos oss om att detta är 
tidskrävande eftersom de olika metoderna bidrar till mer material att analysera än vad endast 
en metod skulle göra. Eftersom metoderna observation och dokumentanalys skulle fungera 
som komplement till intervjuerna så ansåg vi ändå att mängden insamlat material skulle bli 
hanterbart. Den större delen av materialet har samlats in genom intervjuer vilket har visat sig 
vara en bra metod då intervjupersonernas upplevelser och åsikter framkommit. Vi anser att 
triangulering med de olika metoderna varit ett bra sätt för att nå ett resultat som besvarar 
undersökningens syfte.  
 
Urval 
Att genomföra undersökningen på en kommun har visat sig vara bra då det sker mycket 
nyanställningar inom kommunen och därmed blir introduktion av nyanställd personal något 
vanligt förekommande. Valet att göra undersökningen på två olika förvaltningar har visat sig 
vara bra för att beakta de olika förvaltningarnas skillnader och likheter vid introduktion av 
nyanställd personal. De intervjupersoner som ingått i undersökningen har bestått av en 
introduktionsansvarig och tre nyanställda på varje förvaltning vilket har bidragit med en klar 
bild av vad de ansvariga anser att introduktionens mål är samt hur de nyanställda upplevt sin 
introduktion. Kravet från oss om att de nyanställda skulle blivit anställda under de senaste två 
åren anser vi har varit av betydelse då de flesta hade kommit till rätta i sitt arbete och även 
mindes sin introduktion. Däremot visade det sig att vissa nyanställda hade svårt att minnas 
delar ur sin introduktion och därför hade det kanske varit bättre att intervjua de som anställts 
under det senaste året. Att de introduktionsansvariga valde ut vilka nyanställda som skulle 
intervjuas kan diskuteras ur den etiska synvinkeln då detta kan ha inneburit att 
intervjupersonerna kände sig tvingade att medverka vilket ifrågasätter frivilligheten och 
anonymiteten. Istället hade vi kunnat ta del av en lista över de nyanställda och kontaktat dessa 
personligen, utan att de introduktionsansvariga haft kännedom om vilka som valts ut. 
Däremot var vi noggranna med att vid varje intervjutillfälle återigen påvisa 
intervjupersonernas frivillighet att delta för att få deras samtycke.    
  
Instrument 
De intervjuguider som använts har innehållt frågor som utgått från den indelning som gjorts 
av introduktion av nyanställd personal i undersökningen. Intervjufrågorna fungerade bra och 
den indelning som gjorts har visat sig vara till stor nytta under hela undersökningen och den 
har hjälpt oss att få svar på våra frågor på ett tydligt och strukturerat sätt. 
 
Insamling 
Genomförandet av intervjuerna gick bra och mötena med intervjupersonerna kändes 
avslappnade. Att vi var två stycken vid varje intervjutillfälle verkade inte ha någon negativ 
påverkan på intervjupersonerna. Intervjuerna genomfördes på den aktuella arbetsplatsen och 
vid några tillfällen visade det sig att intervjupersonerna var medvetna om vilka mer som 
skulle intervjuas och detta kan innebära att intervjupersonerna inte hålls anonyma gentemot 
varandra i undersökningen. Vid två av intervjuerna med de nyanställda nekades 



29 

 

bandinspelning vilket innebar att det var extra viktigt att föra stödanteckningar. Detta hade vi 
inte förväntat oss men det gick bra ändå eftersom en av oss ställde frågorna och den andra 
kunde koncentrera sig helt på att skriva ner intervjupersonens svar.   
 
Syftet med observationen på den kommunövergripande samt den förvaltningsövergripande 
introduktionen var att se hur dagen går till och även att observera de nyanställdas beteenden. 
Vi upplevde dagen som givande och fick ta del av mycket information och material som kom 
att ha betydelse i vår undersökning. Under den kommunövergripande introduktionen skedde 
en presentation av alla deltagare i början av dagen där även vi fick presentera oss, vilket 
innebar att vi inte var anonyma i vår forskarroll. Detta skulle kunna ha påverkan på 
deltagarnas och de ansvarigas beteenden men det var inte något som vi märkte av och vi anser 
inte att resultatet skulle blivit annorlunda om vi var anonyma.    
 
Dokumentanalysen har till störst del bestått av granskning av checklistor från de olika 
förvaltningarna. Denna metod har varit användbar i undersökningen då dokumenten har 
bidragit med en tydligare bild av hur introduktion av nyanställd personal genomförs på varje 
förvaltning. 
 
Bearbetning 
Då intervjuerna genomförts gjordes transkribering direkt för att minnas så mycket som 
möjligt av det som sagts. Sammanställning av de två intervjuerna där bandinspelning nekades 
var extra viktiga att genomföra direkt efteråt då endast våra minnen kunde komplettera 
stödanteckningarna. Den matris som användes då intervjuerna var utskrivna anser vi vara 
väldigt bra och lättöverskådlig eftersom skillnader och likheter tydligt framkommer.  
 
Det material som samlats in genom observationen och dokument har bearbetats genom 
granskning för att sedan komplettera det som framkommit genom intervjuer. Att komplettera 
materialet från de olika metoderna anser vi har bidragit till stor kunskap och förståelse kring 
introduktion av nyanställd personal inom kommunen och på förvaltningarna som ingår i 
undersökningen.   
 

7.2 RESULTATDISKUSSION 
Genom intervjuerna med de introduktionsansvariga på de båda förvaltningarna framgick ett 
gemensamt mål med introduktion av nyanställd personal. Den nyanställde ska under 
introduktionen få en helhetsbild av kommunen och den aktuella förvaltningen för att förstå sin 
del i sammanhanget. Det är även viktigt att den nyanställde känner sig hemma på 
arbetsplatsen för att kunna utföra ett bra jobb. Uppnår förvaltningarna denna målbild så blir 
introduktionen lyckad både ur ett organisations- och individperspektiv och troligtvis leder 
detta till en lyckad anställning där den nyanställde vill stanna kvar på arbetsplatsen och bidra 
med goda resultat. 
 

7.2.1 Förberedande introduktion 
De introduktionsansvariga på förvaltningarna hade delade meningar gällande start av 
introduktion då den ena menar att introduktionen startar redan vid anställningsintervjun 
medan den andra menar att den startar då anställningsavtalet undertecknas av båda parter. Att 
ha i åtanke att introduktionen startar redan vid anställningsintervjun kan vara bra eftersom 
detta är ett tillfälle att ge information om kommunen och aktuell förvaltning och på så sätt ge 
en positiv bild av arbetsplatsen. Ett första gott intryck till de arbetssökande är viktigt även om 
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anställning inte blir aktuell, då den arbetssökande fortfarande kan vara intresserad av att söka 
framtida tjänster inom kommunen och även sprida ett gott ryckte utåt. Enligt de nyanställda 
inom båda förvaltningarna gavs det mycket information om kommunen och den aktuella 
förvaltningen vid anställningsintervjun. En av de nyanställda på Förvaltning 1 framhävde att 
mötet innehöll mer information än intervjufrågor och en annan nyanställd på samma 
förvaltning upplevde sin anställningsintervju som stressig och förvirrande. Att vid 
anställningsintervjun informera om verksamheten är som ovan nämns viktigt dock kan tyckas 
att störst fokus bör ligga på intervjun med den arbetssökande och intresset för dennes person 
och kvalifikationer. Genom en strukturerad anställningsintervju ökar troligtvis 
förutsättningarna för att den arbetssökande lämnar anställningsintervjun med en positiv 
inställning.  
 
Enligt de introduktionsansvariga ges besked om anställning via telefonsamtal och detta 
bekräftades av samtliga nyanställda som ingått i undersökningen då de erbjöds anställning på 
så sätt. Däremot råder skiljda meningar gällande den information som ska förmedlades innan 
den nyanställdes första arbetsdag. Enligt den introduktionsansvarige på Förvaltning 1 ska det i 
samband med beskedet om anställning framkomma information om lön och arbetsstart, övrig 
information ges då den nyanställde kommer till arbetsplatsen. Under intervjuerna med de 
nyanställda på Förvaltning 1 framgick att endast en av de nyanställda hade fått ta del av 
information om sin anställning innan sin första arbetsdag, de övriga fick inte ta del av någon 
information. Även under intervjuerna med de nyanställda på Förvaltning 2 framgick att endast 
en nyanställd fick information vid detta tillfälle, i detta fall gällande lönen. En fördel med att 
bli erbjuden anställning via telefonsamtal är den direkta kontakten som skapas vid samtalet. 
Det kan även tyckas vara nödvändigt att skicka ut ett välkomstbrev med information om bland 
annat tid och plats inför första arbetsdagen då det kan bli mycket information för den 
nyanställde att ta till sig vid telefonsamtalet. Att få ett välkomstbrev och information 
hemskickat kan även verka extra inbjudande och det kan vara skönt för den nyanställde att få 
information om arbetsplatsen innan första arbetsdagen.  
 
Båda förvaltningarna använder sig av en utformad checklista vid introduktion av nyanställd 
personal. Den introduktionsansvarige på Förvaltning 2 framhävde att deras checklista behöver 
en uppdatering. Enligt de nyanställda på båda förvaltningarna verkar vissa delar i checklistan 
följas bättre än andra och på grund av detta kan frågan ställas om båda förvaltningarnas bör 
uppdatera sina checklistor så att dessa fyller en bättre funktion.  På förvaltning 2 fick en av de 
nyanställda ta del av ett schema för hur de två första veckorna skulle se ut, detta upplevdes 
som positivt då den nyanställde fick en uppfattning om vad som förväntades av denne. Att 
som nyanställd bli tydligt underrättad om vad som komma skall är en trygghet och bidrar till 
att denne känner sig behövd och inte överflödig. Ännu ett sätt att få den nyanställde att känna 
sig behövd är att förbereda praktiska saker som den nyanställde behöver, exempelvis 
iordningsställande av kontor. Under en av intervjuerna med de nyanställda på Förvaltning 2 
framgick att det inte fanns ett färdigställt kontor den första arbetsdagen. Att inte ha en given 
plats skulle kunna leda till känslan av utanförskap och att inte vara efterfrågad.   
 
I båda förvaltningarnas checklistor framgår att en mentor bör utses till den nyanställde innan 
första arbetsdagen och Förvaltning 2 har även utarbetade riklinjer för mentorskapet. Däremot 
framgick under intervjuerna med de introduktionsansvariga att mentorskap är något som det 
inte arbetas aktivt med och som skulle kunna förbättras. Att ha ett fungerande mentorskap kan 
gynna både den nyanställde och övriga medarbetare på arbetsplatsen. För den nyanställde är 
det en trygghet att ha ett extra stöd och för de övriga medarbetarna kan det vara skönt att veta 
vem som har extra ansvar för att den nyanställde introduceras på arbetsplatsen.  
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7.3.2 Övergripande introduktion  
Samtliga nyanställda i undersökningen har deltagit vid den kommunövergripande 
introduktionen och fann denna intressant och trevlig dock anser en av de nyanställda att det 
gavs för mycket information på för kort tid. Då introduktionsdagar anordnas bör innehållet ses 
över så att endast information som är nödvändig för de nyanställda att veta framkommer. Det 
är viktigt att försöka hålla deltagarnas intresse uppe under hela introduktionsdagen. För att 
lyckas med detta kan föreläsarna försöka öppna upp för samtal med deltagarna och bjuda på 
sig själva för att skapa god stämning. För att bibehålla deltagarnas intresse är det även viktigt 
med regelbundna pauser då det blir tungt för deltagarna att ta till sig information under längre 
pass. Då observation gjordes på den kommunövergripande introduktionsdagen uteblev en 
paus på fem minuter och innebar att ett pass blev väldigt långt vilket verkade upplevas som 
tröttsamt hos deltagarna.  
 
Flertalet av de intervjuade nyanställda påpekade att de hade velat ta del av denna information 
i början av anställningen och anser därför att den kommunövergripande introduktionen bör 
läggas tidigare. Att erbjuda varje nyanställd en övergripande introduktionsdag tidigt i 
anställningen kan anses vara svårt, kommunen har övergripande introduktionsdagar fyra 
gånger per år vilket bör vara tillräckligt. Viktigt att tänka på är att alla som anställts efter den 
senaste övergripande introduktionen måste få erbjudande om att delta vid nästa kommande 
tillfälle. Skulle det råda platsbrist på grund av många deltagare bör bokning av en större lokal 
ses som ett alternativ istället för att neka nyanställda att delta. På Förvaltning 1 följer alltid i 
samband med den kommunövergripande introduktionen även en förvaltningsintroduktion för 
de nyanställda där. Detta innebär att dessa nyanställda har övergripande introduktion en hel 
dag vilket kan upplevas tungt då det blir mycket information att ta till sig. Samtidigt kan detta 
ha fördelar då det kan underlätta med de båda introduktionerna närliggande för att få en 
förståelse för hela sammanhanget. På Förvaltning 2 sker den förvaltningsövergripande 
introduktionen en gång per år vilket kan tyckas vara för sällan då det kan hända mycket under 
denna tid som kan vara relevant för nyanställda att ta del av. En möjlighet skulle kunna vara 
att även Förvaltning 2 har sin övergripande introduktion i samband med den 
kommunövergripande. För att säkerställa att många kommer delta kan det vara bra att anordna 
den förvaltningsövergripande introduktionen då ett stort antal nyanställda från förvaltningen 
är anmälda till den kommunövergripande introduktionen. 
 

7.3.3 Social introduktion 
Samtliga nyanställda i undersökningen påpekade tydligt att de fått ett trevligt bemötande på 
sina arbetsplatser och att de känner sig välkomna. Att välkomnandet av nyanställda fungerar 
är av stor vikt då detta troligtvis leder till ökade prestationer hos den nyanställde. En av de 
nyanställda på Förvaltning 2 påtalade vikten av att nyanställdas kontor bör ligga nära 
kollegornas kontor och den nyanställde på Förvaltning 2 berättade att i dennes fall var 
kontoret längst ner i korridoren vilket ledde till att denne kände sig långt ifrån de andra. Enligt 
en av de nyanställda på Förvaltning 1 vidtogs inga speciella åtgärder för den sociala 
introduktionen utan den nyanställde fick själv gå runt och presentera sig för sina nya kollegor. 
Eftersom denne person är socialt utåtriktad upplevdes detta inte som ett större problem men 
frågan är hur det skulle vara om det gällde en nyanställd som är lite mer tillbakadragen och 
har svårt för att skapa nya kontakter. För att underlätta den sociala introduktionen kan det 
därför med fördel finnas inplanerade sociala aktiviteter under den nyanställdes första tid på 
arbetet, som till exempel gemensam lunch den första arbetsdagen. Även här kan det vara 



32 

 

fördelaktigt att ha en utsedd mentor till den nyanställde då alla är olika och en del har svårare 
för att ta kontakt med nya människor. Det kan vara skönt att som ny i en grupp veta att det 
finns en utsedd kollega som hjälper en att komma in i gemenskapen.   
 

7.3.4 Arbetsintroduktion 
Enligt den introduktionsansvarige på Förvaltning 1 introduceras den nyanställde till 
arbetsuppgifterna av en kollega. Detta stämmer överens med vad två av de nyanställda på 
förvaltningen berättade, däremot menar en annan nyanställd att denne inte introducerades av 
någon utan fick ta reda på sina arbetsuppgifter på egen hand. För att lära sig ett arbete kan det 
anses vara viktigt med klar och tydlig vägvisning och att utse en mentor med liknande 
arbetsuppgifter skulle kunna vara ett optimalt tillvägagångssätt för arbetsintroduktionen. Att 
även utforma en specifik tjänstebeskrivning för varje befattning skulle kunna underlätta för 
den nyanställde då denne tydligt kan se vad som förväntas i den aktuella tjänsten. En sådan 
tjänstebeskrivning är något som en av de nyanställda på Förvaltning 1 hade velat ta del av 
under sin introduktion. Enligt den introduktionsansvarige på förvaltning 2 ansvarar chefen för 
att den nyanställde introduceras till sina arbetsuppgifter och om tid finns så utses en mentor. 
Samtliga nyanställda påpekade att det hela tiden funnits kollegor att ta hjälp av under 
introduktionen om så behövdes dock kan återigen vikten av mentorskapet framhävas då detta 
kan underlätta introduktionen och tidsbrist bör inte ses som ett hinder för att tillämpa 
mentorskap. Att få feedback ökar människors självkänsla och motivation och detta verkar 
vara något som de båda förvaltningarna tar vara på då samtliga nyanställda anser att de får 
feedback i sitt arbete, både från chefer och medarbetare.  
 

7.3.5 Uppföljning 
I båda förvaltningarnas checklistor framgår att uppföljning ska ske men genom intervjuer med 
introduktionsansvariga och med fem av de nyanställda framkom att detta inte utförts, endast 
en nyanställd upplever att en uppföljning gjorts av introduktionen. Uppföljning av 
introduktion är mycket viktigt och det är här eventuella för- och nackdelar med den 
genomgångna introduktionen framkommer. Att ta del av de nyanställdas upplevelser kring sin 
introduktion kan anses vara ett optimalt sätt för att utveckla kommande introduktioner till det 
bättre. Den introduktionsansvarige på Förvaltning 1 menar att det märks om introduktionen 
inte fungerat och att synpunkter då kommer fram. Frågan i detta fall är om en nyanställd 
verkligen vågar framhäva synpunkter på sin introduktion och risken finns att synpunkterna 
inte framkommer om en uppföljning inte genomförs.   
 

7.3 Slutsatser 
Syftet i denna undersökning har varit att beskriva och analysera hur introduktion av nyanställd 
personal genomförs på två förvaltningar inom en kommun samt att ta del av de nyanställdas 
upplevelser av sin introduktion. Inledningsvis ställdes följande frågor: - Hur ser 
förvaltningarnas introduktion av nyanställd personal ut? – Hur har de nyanställda på 
förvaltningarna upplevt sin introduktion?  
 
I tidigare forskning lyfts introduktion av nyanställd personal fram som en viktig del inom 
personalarbete vilket det även görs inom förvaltningarna i undersökningen där målet med 
introduktionen är att den nyanställde ska få en helhetsbild av kommunen och den aktuella 
förvaltningen för att förstå sin del i sammanhanget. En annan del av målet är att den 
nyanställde ska känna sig hemma på arbetsplatsen för att kunna utföra ett bra jobb. Genom 
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undersökningens reslutat har en slutsats dragits om att förvaltningarnas introduktion av 
nyanställd personal fungerar bra då samtliga nyanställda i undersökningen känner sig 
välkomna på sina arbetsplatser och trivs med sina jobb. Undersökningen har dock visat att 
vissa delar av introduktionen fungerat mindre bra och slutsatsen har kunnat dras om att 
förvaltningarnas introduktion av nyanställd personal kan förbättras på vissa områden. 
Förvaltningarna är bra på att ge information om kommunen och den aktuella förvaltningen vid 
anställningsintervjun, däremot skickas sällan information ut till de nyanställda innan första 
arbetsdagen. De checklistor som finns utformade på förvaltningarna skulle kunna användas på 
ett bättre sätt och även mentorskapet skulle kunna förbättras. Den kommunövergripande 
introduktionen upplevs som positiv och den innehåller till störst del givande information men 
den bör erbjudas tidigare i anställningen. Förvaltningarnas uppföljning av introduktioner 
missköts och att detta är något som de borde arbeta aktivt med då det med stor sannolikhet är 
vid uppföljningen som introduktionens fördelar belyses och nackdelar framkommer. Genom 
att göra förbättringar på delarna som visat sig vara bristande, skulle de båda förvaltningarna 
möjligtvis kunna lyckas med sina introduktioner av nyanställd personal ännu bättre i 
framtiden. 

 
 

7.3.1 Förslag på förbättringsområden 
Information innan första arbetsdagen 
Då beslut tagits om att anställning ska ske skulle förvaltningarna kunna bli bättre på att skicka 
ut information och ett välkomstbrev till den nyanställde. Informationen skulle kunna handla 
om tid och plats för den första arbetsdagen, ett schema över hur den första tiden på 
arbetsplatsen kommer att se ut samt övergripande information om kommunen och den 
aktuella förvaltningen. 
 
Mentor 
Förvaltningarna skulle kunna göra större satsningar på att utse mentorer till de nyanställda då 
detta kan ha fördelar inom många delar av introduktionen. Att ha en mentor skapar struktur 
och ger en trygghet både då den nyanställde introduceras socialt och till sina arbetsuppgifter. 
För ett lyckat mentorskap bör den utsedda mentorn ha samma eller liknande arbetsuppgifter 
som den nyanställde och även ha den tid som krävs för uppgiften.  
 
Checklista 
Att använda sig av en välarbetad checklista underlättar introduktionen av nyanställd personal, 
genom att följa checklistan introduceras den nyanställde till alla väsentliga delar. För att med 
säkerhet täcka alla de viktiga områden som bör genomgås med den nyanställde kan 
checklistan delas in i olika delar. En möjlig indelning skulle kunna bestå av de delar som 
använts i denna undersökning; Förberedande introduktion, Övergripande introduktion, Social 
introduktion, Arbetsintroduktion och Uppföljning.    
 
Tjänstespecifik arbetsbeskrivning 
Eftersom olika befattningar innebär olika arbetsuppgifter är ett förslag att förvaltningarna kan 
upprätta tjänstespecifika arbetsbeskrivningar så att den nyanställde får veta vad som förväntas 
av denne i sin tjänst.  
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Övergripande introduktion 
Både vid den kommunövergripande och de förvaltningsövergripande introduktionerna bör 
mängden informationen och hur den förmedlas ses över. Flertalet nyanställda som ingått i 
denna undersökning har påpekat att de hade velat delta vid de övergripande introduktionerna 
tidigare i sin anställning och detta är något som kommunen och förvaltningarna skulle kunna 
fundera ut en möjlig lösning på.  
 
Uppföljning 
Uppföljning av introduktioner inte något som förvaltningarna verkar arbeta aktivt med och 
detta skulle behöva förbättras. Att göra en uppföljning med de nyanställda av introduktionen 
är ett bra sätt för att få reda på vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Genom 
att ta del av de nyanställdas synpunkter på sin introduktion kan eventuella förändringar göras 
som kan vara till fördel vid kommande introduktioner.  
 
 

7.3.2 Nya forskningsfrågor 
I den här undersökningen har det framkommit att vissa delar av förvaltningarnas introduktion 
av nyanställd personal kan förbättras vilket skulle kunna leda till att introduktioner av 
nyanställd personal blir bättre i framtiden. Genom denna undersökning har även nya frågor 
väckts som skulle kunna ligga till grund för vidare forskning: 
 

 Hur kan organisationers intresse och motivation öka gällande introduktion av 
nyanställd personal? 

 
 Hur kommer det sig att det satsas mer på vissa delar av introduktionen än andra?  

 
 Hur kan organisationer gå tillväga för att hitta eventuella förbättringsområden gällande 

introduktion av nyanställd personal? 
 

 Vad har introduktion av nyanställd personal för betydelse ur ett medarbetarperspektiv? 
Hur påverkas medarbetare till den nyanställde av en bra respektive dålig introduktion?  
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Bilaga 1 

MISSIV 

Information om undersökningen till introduktionsansvarig  

Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö som vill genomföra denna undersökning i 
samband med vår c-uppsats som vi ska skriva i kursen Arbetslivspedagogik – lärande, 
utveckling och ledarskap i organisationer. Uppsatsen kommer handla om introduktion av 
nyanställd personal och syftet med undersökningen är att beskriva och analysera hur er 
förvaltning introducerar nyanställda. Vi vill även undersöka hur nyanställda i förvaltningen 
upplevt sin introduktion. 

Vi skulle vilja intervjua dig eftersom du i ditt arbete är eller har varit ansvarig för 
introduktionen av nyanställd personal.  

Din medverkan i undersökningen är frivillig, du kan självklart välja att låta bli att svara på 
frågor och även avbryta din medverkan när som helst. Dina svar kommer att behandlas på ett 
sätt så att din integritet inte avslöjas och obehöriga kommer ej att kunna ta del av dem. 
Uppgifter som skulle kunna avslöja din identitet kommer inte att publiceras i uppsatsen, 
kommunens eller förvaltningens namn kommer heller inte nämnas där. Då uppsatsen är 
färdigställd och godkänd kommer du och din förvaltning kunna ta del av uppsatsens resultat 
om så önskas. I detta fall kan dock inte anonymitet garanteras eftersom det kan tänkas att 
någon känner igen, eller tror sig känna igen, en viss person.  

Vi beräknar att varje intervju kommer ta ca 30 minuter och vi kommer även vid 
intervjutillfället fråga dig om det är ok att spela in intervjun på våra mobiltelefoner, då detta 
underlättar för vår bearbetning av intervjumaterialet.  

 

Uppsatsen beräknas vara klar i januari 2012.  

Vänligen kontakta oss vid frågor. 

Med vänliga hälsningar 

……………………….  ………………………… 
Sara Skeppner  Åsa Jakobsen 
saraskeppner@hotmail.com  asa_jakobsen@hotmail.com    
0738477949   0733963664 
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Bilaga 2 

MISSIV 

Information om undersökningen till nyanställd  

Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö som vill genomföra denna undersökning i 
samband med vår c-uppsats som vi ska skriva i kursen Arbetslivspedagogik – lärande, 
utveckling och ledarskap i organisationer. Uppsatsen kommer handla om introduktion av 
nyanställd personal och syftet med undersökningen är att beskriva och analysera hur er 
förvaltning introducerar nyanställda. Vi vill även undersöka hur nyanställda i förvaltningen 
upplevt sin introduktion. 

Vi skulle vilja intervjua dig för att ta del av dina upplevelser av din introduktion, då du är 
relativt nyanställd inom förvaltningen.  

Din medverkan i undersökningen är frivillig, du kan självklart välja att låta bli att svara på 
frågor och även avbryta din medverkan när som helst. Dina svar kommer att behandlas på ett 
sätt så att din integritet inte avslöjas och obehöriga kommer ej att kunna ta del av dem. 
Uppgifter som skulle kunna avslöja din identitet kommer inte att publiceras i uppsatsen, 
kommunen eller förvaltningens namn kommer heller inte nämnas där. Då uppsatsen är 
färdigställd och godkänd kommer du och din förvaltning kunna ta del av uppsatsens resultat 
om så önskas. I detta fall kan dock inte anonymitet garanteras eftersom det kan tänkas att 
någon känner igen, eller tror sig känna igen, en viss person.  

Vi beräknar att varje intervju kommer ta ca 30 minuter och vi kommer även vid 
intervjutillfället fråga dig om det är ok att spela in intervjun på våra mobiltelefoner, då detta 
underlättar för vår bearbetning av intervjumaterialet.  

 

Uppsatsen beräknas vara klar i januari 2012.  

Vänligen kontakta oss vid frågor. 

Med vänliga hälsningar 

……………………….  ………………………… 

Sara Skeppner  Åsa Jakobsen 

saraskeppner@hotmail.com  asa_jakobsen@hotmail.com    

0738477949   0733963664 
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Bilaga 3 

Intervjuguide – Introduktionsansvarig 
Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera hur introduktion av nyanställd personal genomförs på två 

förvaltningar inom en kommun samt att ta del av hur de nyanställda upplevt sin introduktion.    

Frågeställningar 

- Hur ser förvaltningarnas introduktion av nyanställd personal ut? 

- Hur har de nyanställda i förvaltningen upplevt sin egen introduktion? 

___________________________________________________________________________ 

Inledande frågor 

1. Vilken befattning har du inom förvaltningen?  

 

2. På vilket sätt är du delaktig i introduktion av nyanställd personal? 

 

3. Anser du att introduktionen är viktig? (Varför?) 

 

4. Vad anser du att målet är med introduktionen? 

 

Hur ser er förvaltnings introduktion av nyanställd personal ut? 

Förberedande introduktion 

5. När anser du att introduktion av en nyanställd startar? (Vid anställningsintervjun? Dag ett?) 

 

6. Vidtar ni några speciella åtgärder vid anställningsintervjun för att ge den sökande en positiv 

bild av er organisation? (Hur?) 

 

7. Hur ger ni besked om att anställning erbjuds? 

 

8. Vad gör ni för att välkomna den nyanställde till förvaltningen? 

 

9. Hur ser förberedandet ut då en nyanställd ska komma till arbetsplatsen?  
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Allmän introduktion 

10. Ger ni nyanställda någon allmän introduktion om förvaltningens verksamhet? (Hur?) 

 

Social introduktion 

11. Hur gör ni för att få den nyanställde att känna sig välkommen i gemenskapen och 

kollegorna? (Viktigt?) 

 

12. Förbereder ni på något sätt redan befintlig personal på att en nyanställd kommer till 

arbetsplasten? 

 

Arbetsintroduktion 

14. Hur gör ni för att introducera den nyanställde till sina arbetsuppgifter? 

 

15. Gör ni något för att motivera den nyanställda att fortsätta prestera? 

 

Uppföljningssamtal 

16. Gör ni någon uppföljning av introduktionen av nyanställd personal? (Hur? Vem?) 

 

17. När görs uppföljningssamtalen?  

 

18. Anser du att introduktionen kan förbättras på något sätt? (Hur?) 
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Bilaga 4 

Intervjuguide – Nyanställd 
Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera hur introduktion av nyanställd personal genomförs på två 

förvaltningar inom en kommun samt att ta del av hur de nyanställda upplevt sin introduktion.    

Frågeställningar 

- Hur ser förvaltningens introduktion av nyanställd personal ut? 

- Hur har de nyanställda i förvaltningen upplevt sin egen introduktion? 

___________________________________________________________________________ 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du varit anställd inom förvaltningen och vilken befattning har du? 

 

Hur har de nyanställda i förvaltningen upplevt sin egen introduktion? 

Förberedande introduktion 

2. Vad fick du för bild av förvaltningen vid din anställningsintervju? 

 

3. Hur fick du besked om att du fått en anställning inom förvaltningen? 

 

4. Fick du ta del av någon information om förvaltningen eller din anställning innan din första 

arbetsdag? (Hur? Välkomstbrev/broschyr?) 

 

5. Hur såg välkomnandet ut din första arbetsdag? (Hur blev du mottagen?)  

 

6. Blev du informerad om hur din introduktion skulle se ut? (Vad fick du veta då?), (Vad 

ingick? Säkerhet? Tidsrapportering?)   

 

Allmän introduktion 

7. Deltog du vid introduktionsdagen som anordnas av kommunen? (Vad tyckte du om denna?) 

 

Social introduktion 

8. Vad gjorde din chef eller dina kollegor för att du skulle känna dig välkommen i 

gemenskapen? 
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9. Visste dina kollegor att du skulle komma till arbetsplatsen? (Var de förberedda?)  

 

10. Kände du dig välkommen? 

 

Arbetsintroduktion 

11. Hur blev du introducerad till dina arbetsuppgifter? 

 

12. Har du haft någon mentor eller liknande under introduktionen? (Vem? Hur länge?) 

 

13. Känner du att du får feedback på dina prestationer? (Från chef/medarbetare?) 

 

Uppföljning 

14. Har det skett någon uppföljning/avstämning under din introduktions gång? (Av vem?) 

 

15. När kände du att din introduktion var avslutad? 

 

16. Har din introduktion haft någon avslutande uppföljning? 

 

17. Är du nöjd med din introduktion? (Vad har fungerat bra/mindre bra?) 

 

18. Har du några förslag på förbättringar? 
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Bilaga 5 

Checklista, Förvaltning 1 
 

Checklista för introduktion av nyanställda på förvaltningskontoret 

Den nyanställdes närmaste chef är ansvarig för arbetsplatsintroduktionen men bör 

även utse en fadder som den nyanställde kan rådfråga då chefen är frånvarande. 

Nedan finns ett antal punkter, förutom den nyanställdes arbetsuppgifter, som bör tas 

upp med den nyanställde då den börjar sin anställning på förvaltningskontoret. 

Uppföljning sker efter en månad. 

 

Namn:______________________________________________ 

Avdelning: __________________________________________ 

Chef:_______________________________________________ 

Fadder:_____________________________________________ 

 

Innan den nyanställde börjar: 

o Anställningsavtal 
o Bisyssla 
o  Passerkort 
o E-postkonto 
o  Behörigheter för ev. datorprogram 
o Telefon, mobiltelefon, dator etc. 
o Namnskylt 
o Utse fadder 
o Skapa ett schema för första veckan 
o Anvisningstavla på förvaltningskontoret 
o Parkering och parkeringstillstånd 

 

Förvaltningskontoret: 

o Rundvandring 
- presentation av nya kollegor 

- lunchrum, vilrum, toaletter m.m. 

o Kontorsträff 
o Kontorsmaterial 
o Arkivet 
o Lokalbokning på förvaltningskontoret 
o Köksrutiner, kaffeschema 
o Kaffekassa 
o Fackliga företrädare 
o Skyddsombud 
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o Första hjälpen-material 
o Brandgenomgång 
o Anhörigpärmen 
o Parfymfri arbetsplats 

 

Närvaro, frånvaro 

o Arbetstid 
o Inpasseringsrutiner 
o Larm 
o Flextid, tidsredovisning 
o Raster 
o PS självservice* 
o Semester 
o Annan ledighet 
o Sjukanmälan 

 

Telefoni, dator, post etc. 

o Outlook: e-post, kalender, kalender kopplad 
till telefoni, frånvarohanteraren 

o Scanner, kopiator, fax, skrivare 
o Introduktion av datorprogram 
o Informera om Insidan 
o Fullmakt för postöppning* 
o Internpost, extern post, frankering 
o Mallar, grafisk profil 
o Bokning av lokaler, cyklar och bilar 

 

Information om Kommunen och förvaltningen 

o Inbjudan till nästa introduktion för kommun och 
förvaltningsinformation 

o Politiskt styrd organisation – Så styrs 
kommunen 

o Policyprogram 
o Lex, diarie, offentliga handlingar 
o Pågående projekt 
o Organisation, förvaltningen 
o Förvaltningskontorets avdelningschefer 

informerar om respektive avdelnings arbete 

Kommunhuset 

o Rundvandring 
o Receptionen 
o Vaktmästeri 
o Tryckeri 
o Café  
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Hälsa och trivsel 

o Kommunhälsan 
o Kontorsträffskommitté 
o Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag 
o Biobiljetter, simbiljetter, rabatter 
o Konstklubben 
o Frukt 
o Presentkassa och uppvaktning 

Övrigt 

o Tystnadsplikt och sekretess 
o Informationssäkerhet 
o Ta emot besök 
o Fotografering till Intranät och dörrskylt* 
o Miljötänk: säker och dubbelsidig utskrift, 

stäng av dator och skärm. Släck belysning då du lämnar ditt rum. 
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Bilaga 6 

Checklista, Förvaltning 2 
 

INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYANSTÄLLDA  

ARBETSPLATSINTRODUKTION 

 

Två första dagarna; 

Närmaste chef ansvarar 

 Information om arbetsplatsen och dess uppgifter, mål och kultur 

 Information om arbetsuppgifter i stort och om mina kommande arbetsuppgifter 

 Presentation av kollega, som kan vara särskilt behjälplig under introduktionstiden 

 Rundvandring i arbetslokalerna och presentation av medarbetarna 

 Arbetsmiljöinstruktion/säkerhetsrutiner/hot och våld/tillbudsrapporter 

 Genomgång av delegation 

 Genomgång av arbetstider, kafferaster och lunch 

 Inbokade gruppträffar, arbetsplatsträffar, samverkan m.m. 

 Information om postfack, arkiv och ev. aktförvaring 

 Inpasseringsrutiner – nycklar, passerkort, larm 

 IT – e-mail/Outlook, kalender och Intranät 

 ”Gå hem för dagen-rutiner” 

 Vad är på gång? 

 

Lönehandläggare ansvarar 

 Sekretess och tystnadsplikt, policy för bisysslor, personuppgiftslagen (PUL) 

 Kontaktperson avseende lön, rutiner vid sjukdom/frånvaro, ledighetsansökningar, 
reseräkningar 

 Ev. tjänstelegitimation 

 Anhöriguppgifter 

 Information om kommunövergripande introduktion 

 Information om förvaltningsövergripande introduktion 
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 Friskvård 

 Hur förflyttar jag mig i tjänsten?/Cykel, leasingbil, bilpool m.m.  

 

Första månaden; 

Närmaste chef ansvarar 

 Utbildning i olika verksamhetsprogram 

 

Närmaste chef och ev. utsedd kollega ansvarar 

 Besök på förvaltningens övriga avdelningar och verksamheter 

 Planering av ev. externa studiebesök 

 

Efter sex månader; 

Närmaste chef och ev. utsedd kollega ansvarar 

 Uppföljning av introduktionen och reflektioner kring arbete, stöd, trivsel m.m. 

 

Detta är en del i Din introduktion som nyanställd. 

Utöver denna får Du ta del av 

 Kommunövergripande introduktion 

 Förvaltningsövergripande introduktion 
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Bilaga 7 

Riktlinjer för mentorskap, Förvaltning 2 

 

RIKTLINJER FÖR MENTORSTÖD 
Förutom sedvanlig introduktion för nyanställda kan nyanställda vid behov även erbjudas 

mentorstöd. Mentorstöd ges till nyanställda som är nya i yrket eller arbetsuppgifterna och är 

en utbildningsinsats som ska fördjupa yrkeskompetensen hos den nyanställde. 
 

I tid ska mentorskapet omfatta cirka 4 tim/vecka och pågå under högst tre månader. Mentor 

och nyanställd utvärderar tillsammans samarbetet i slutet av tidsperioden. 

 

 

En MENTOR ska 

 vara en erfaren kollega med goda kunskaper om verksamheten 
 ha personlig lämplighet 
 ges tid för uppdraget 

 

 

MENTORSKAPET innebär att 

 vara ett stöd för den nyanställde och vara tillgänglig för att kunna svara på frågor 
omkring arbetet och hur det ska utföras 

 dela med sig av sina erfarenheter och yrkesmässiga färdigheter 
 vara en samtalspartner och lyssnare 
 vägleda, stötta samt ge ärlig och konstruktiv återkoppling 
 vara lyhörd för den nyanställdes egna erfarenheter/intressen och hur detta på bästa sätt 

kan komma förvaltningen tillgodo 
 inspirera och tro på den nyanställde så att denne ges mod att utvecklas i sin yrkesroll 
 vara en förebild, rådgivare och lärare i en och samma person   

 


