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Sammanfattning 

Introduktionsprocesser är en viktig del i många verksamheter och speciellt inom 

restaurangbranschen där nyanställda snabbt ska kunna arbeta självständigt. 

Restaurangbranschen är också en av de branscherna med högst personalomsättning, vilket 

kan vara ett problem. Med en genomtänkt och förbättrad introduktion vid nyanställning kan 

organisationer få sina anställda förstå de mål, visioner och strategier som organisationen 

satt upp. Detta kan då leda till att personal stannar längre på arbetsplatsen. 

Målsättningen med denna studie har varit att kartlägga och jämföra hur introduktionen ser 

ut för nyanställda inom restaurang A och B och vilka åtgärder som kan göras för att 

förbättra introduktionen med hjälp av etablerade teorier och modeller inom 

informationslogistik.  

För att besvara studiens forskningsfrågor har ett deduktivt angreppssätt använts där vi som 

undersökare gått från empiri till teori. Den data som samlats in kommer från intervjuer och 

enkätundersökningar som var metodvalen för undersökningen. Två stycken restaurangers 

introduktionsprocesser för nyanställda kartlades för att se hur de arbetar med 

introduktionen för nyanställda. Undersökningen gjordes med de ansvariga för respektive 

introduktion och de personer som varit anställda två år eller kortare.  

Med hjälp av de intervjuer och enkätundersökning som genomfördes med ansvariga 

restaurangchefer och anställda inom restaurang A och B kunde en kartläggning av nuläget 

presenteras. De diskussioner som förts från resultatet av studien har visat att ansvariga för 

introduktionerna saknar dokumentation för hur processen ska gå till. Introduktion har 

därför kunnat bli skiftande beroende på hur och när den genomförts. En etablerad 

introduktionsprocess bör införas, för att varje nyanställd ska få samma förutsättningar att 

kunna utföra sitt arbete enligt restaurangernas mål, visioner och strategier. 

De slutsatser som studien presenterar visar på förbättringsförslag genom den empiri som 

samlats in har kopplats ihop med teori, modeller och tidigare forskning. Dessa förbättringar 

har skapat introduktionsplan med etablerade processer. 

 

Nyckelord: Introduktion, process, information, organisation, kommunikation, 

nyanställning, kartläggning, etablerade processer, information success model, informations 

och kommunikationsteori, introduktionsmodell 



   
  

Summary 

Introduction processes are an important part of many activities, especially in the catering 

industry, where new employees can quickly work independently. The catering is also one 

of the sectors with the highest turnover, which could be a problem. With a well thought out 

and improved introduction for new employees, companies can get their employees to 

understand the goals, visions and strategies that the company had set up. This can then lead 

to staff staying longer at work. 

The aim of this study was to identify and compare how the introduction looks for new 

employees in the restaurant A and B and the measures that can be done to improve the 

introduction using the established theories and models in information logistics. 

To answer the thesis research questions, have a deductive approach been used where we as 

investigators passed from empiricism to theory. The data collected from interviews and 

surveys were elections approach for the investigation. Two restaurant's introduction process 

for new employees was surveyed to see how they work with the introduction of new 

employees. The survey was conducted with those responsible for each introduction and the 

people who have been employed for two years or less. 

With the help of interviews and surveys we conducted with responsible restaurant 

managers and employees of the restaurant, A and B could be an overview of the current 

situation presented. The discussions of the results of the study have shown that responsible 

for the introductions have no documentation of how the process should be conducted. 

Introduction has therefore been able to be varied depending on how and when it is 

completed. An established introduction process should be introduced to each new employee 

should have the same opportunities to carry out their work according to the restaurant's 

goals, visions and strategies. 

The conclusions of the thesis present the shows of improvement proposals by the empirical 

evidence gathered has been linked with the theory, models and previous research. These 

improvements have created introductory plan with established processes. 

 

Keywords: Introduction, process, information, organisation, communication, employment, 

survey, established processes, information success model, information and communication 

theory, introduction model 

 

 

 

 

 

 



   
  

Förord 
Examensarbetet är det sista momentet på kandidatprogrammet Informationslogisk som 

läses vid Centrum för Informationslogistik i Ljungby. Utbildningen Informationslogistik 

tillhör Linneuniversitetet i Växjö. Ämnet som valts känns relevant och viktigt att studera på 

grund av den personalomsättning som finns inom restaurangbranschen. Därför kändes det 

intressant hur vi som informationslogistiker kunde effektivisera introduktionsprocessen och 

skapa nytta för restaurangerna. Genom uppsatsskrivandet har vi fått ta del av intressanta 

berättelser och studier som förmodligen kommer vara värdefulla i vårt fortsatta arbetsliv 

som informationslogistiker. Dessutom hoppas vi att de restauranger som medverkat i 

studien kommer ha nytta av det material som presenterats för dem och gör deras 

introduktion till arbetsplatsen bättre och mer fungerande. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Pia Stjerndorff Gröhn för fantastiskt stöd och 

hjälp under studiens process. Vi vill även rikta ett tack till de personer som deltagit i våra 

enkätundersökningar och intervjuer som ligger till grund för resultatet i examensarbetet.  

 

Växjö 2016-05-26 

 

Ramin Afram och Sebastian Mathisson  
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1 Introduktion  

I introduktionskapitlet beskrivs området som behandlas och sammanfattar även den 

tidigare forskningen som är gjord. Dessutom förklaras studiens syfte och 

problemformuleringar i de avgränsningar som gjorts för läsaren. Slutligen kommer 

målgruppen för studien beskrivas och en disposition över den fortsatta studien presenteras. 

1.1 Bakgrund 

Det ligger i tiden och är väldigt populärt att gå ut och äta på restaurang vilket märks på den 

ökade mängden anställda inom restaurangbranschen som har ökat från 55,000 till 102,000 

åren 2003-2013 (Statistiska Centralbyrån, 2014a). Många är beredda att betala för att få en 

bra restaurangupplevelse. Det inte bara maten som ska vara av god kvalité utan även 

servicen. Detta medför höga krav på personalen, det är därför relevant för en bransch med 

hög personalomsättning att nyanställda får en bra inlärningsprocess för att kunna nå upp till 

restaurangens krav och mål.  

Hotell och restaurang är den bransch med högst personalomsättning vilket inte minst 

framgår av Statistiska Centralbyråns undersökningar, där en fjärdedel av de unga i åldrarna 

16-29 bytte bransch eller arbetsgivare under åren 2011-2012 (Statistiska Centralbyrån, 

2014b). I det hela förlorade branschen ungefär 9,700 personer till andra branscher men 

samtidigt tillkom 6,700 personer från andra branscher. Till detta tillkom det även 17,000 

anställda i åldrarna 16-29 som inte förvärvsarbetat året innan (Statistiska Centralbyrån, 

2014b). Detta ställer krav på arbetsplatsen att deras inlärningsprocess fungerar bra och att 

nyanställda når upp till de högt ställda förväntningarna. 

Det finns restauranger som saknar rutiner för hur nyanställda introduceras till arbetet. Detta 

kan leda till risker som att nyanställda kastas in för snabbt i arbetet och glömmer att de har 

vissa behov som behöver uppfyllas innan de börjar arbeta och blir självgående (Lindmark 

och Önnevik, 2006). Med en genomtänkt samt förbättrad inlärningprocess kan nya 

medarbetare snabbare nå restaurangens mål och krav. 

Introduktionsprocessen är något som vi själva upplevt i våra tidigare erfarenheter av 

restaurangbranschen. Vi ser ett problem med introduktionen att det inte alltid fungerar på 

de arbetsplatser vi varit på, och vi vill därför undersöka om det finns möjligheter att 

förbättra introduktionen. Studiens fokus kommer ligga på att jämföra två restaurangers 

introduktionsprocess med varandra. Från jämförelsen kommer en gemensam, övergripande 

rekommendation med hjälp av teorier att presentera hur introduktionsprocessen bör se ut. 
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1.2 Tidigare forskning 

Grundstenen för en bra verksamhet är att personal vet vad som gäller redan när deras 

anställning börjar. Detta startar med en god kommunikation från arbetsgivaren, där 

arbetstagaren får veta vad som accepterat eller inte och vilka förväntningar som ställs 

(Cook, 2004). Enligt Klein och Weaver (2000) är det även viktigt att anställda får delta 

aktivt i introduktionsfasen och att utbildning ges för att klara av arbetet som ska utföras.  

Det har blivit en accepterad norm inom restaurangbranschen att sluta efter en kortare tid på 

arbetet som brukar handla om ett år (Cho, Johanson och Guchait, 2009). Delaktighet i 

introduktionsfasen kan leda till att den nyanställda känner en större sammankoppling till 

organisationen och därmed viljan att nå dess mål, vilket kan få anställda att stanna kvar på 

arbetsplatsen längre (Klein och Weavers, 2000).  

I och med branschens höga personalomsättning har Petersson (2011) undersökt om den 

höga personalomsättningen skadar branschen eller om någon nytta kan komma ur det. Kan 

nyttan i en välfungerande introduktion i slutändan omvandlas till värde som tillförs den 

nyanställda är detta positivt för organisationen (Petersson, 2011). Enligt Alias (2015) kan 

detta attrahera nyanställda och rikta deras handlingsenergi mot att uppnå organisationens 

mål. Det går också att finna kopplingar mot hur arbetsplatsen ser ut för att finna svar i hur 

introduktion ska genomföras, genom att undersöka arbetsmiljön och koppla detta mot de 

anställda (Olsson Lindh och Persson, 2009). För att förstå vad som ligger till grund för hur 

en bra introduktion ska genomföras har Fahlander (2012) fokuserat på hur en organisation 

kan engagera anställda och göra introduktionerna både lärorika och intressanta. Den 

tidigare forskningen har vi tagit del av för att se hur vår studie kan formuleras och vilka 

aspekter som kan vara viktiga för att göra en bra studie.  

För att kunna skapa etablerade processer ska processerna, enligt Ljungberg och Larsson 

(2012) vara: 

 Användbara - Processen är relevant och användbar 

 Kända - Medarbetare ska känna till processen och arbeta efter dokumentation 

 Accepterade - Presentera processen så den accepteras av medarbetarna 

 Förstådda - Medarbetarna måste förstå processen från perspektiv som varför, vad 

och hur 

 Tillgängliga - Processen ska finnas tillgänglig för alla medarbetare.  

Lindmark och Önnevik (2006), har tagit fram en modell för hur genomförandet av en 

introduktionsprocess kan underlättas. Genom modellen har olika steg tagits fram för att 

underlätta för den nyanställda och organisationen från mottagande fram till den nyanställde 

klarar sig självständigt i arbetet. Vi kommer presentera modellen i teorikapitlet under 

rubriken 2.3 Introduktionsmodell. 
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1.3 Problemformulering 

Restaurangerna vi ska undersöka i vår studie vet att många av deras anställningar är 

tillfälliga och är nöjda om personalen stannar på arbetsplatsen ett år. Detta har enligt Cho, 

Johanson och Guchait (2009) blivit en accepterad norm inom restaurangbranschen. Det 

innebär en stor omsättning av personal där folk börjar och slutar i omlopp, vilket även 

bekräftas av SCBs undersökningar, där en fjärdedel av de unga 16-29 år bytte bransch eller 

arbetsgivare under loppet av ett år (Statistiska Centralbyrån, 2014b). Detta ställer höga krav 

på restauranger att skapa bra inlärningsprocesser för den nyanställda för att kunna nå upp 

till dem uppsatta mål, visioner och värderingar som finns. 

Tidigare studier har fokuserat på hur anställda ska stanna kvar längre än vad som har blivit 

en accepterad norm. Denna studie har inriktats mot två restauranger i Växjö för att 

kartlägga hur deras introduktionsprocess ser ut vid nyanställning och hur restaurangerna 

kan skapa etablerade processer för att få anställda snabbare in i arbete. 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod kunna kartlägga hur 

två restauranger arbetar med sin introduktion för nyanställda. Med hjälp av en kartläggning 

över nuläget för dem två restaurangerna kombinerat med litteratur och teorier kommer 

förslag att ges för vilka steg introduktionsprocessen bör innehålla. Förslaget ska ligga till 

grund för hur restaurangerna i studien kan skapa etablerade processer över introduktionen 

för nyanställda. 

 Hur arbetar de två restaurangerna med introduktion vid nyanställning? 

 Hur kan introduktionsprocessen förbättras för nyanställda när dem introduceras till 

sin arbetsplats? 

1.5 Avgränsning 

Studien kommer enbart att fokusera på restaurang A och B, vilket innebär att en 

kartläggning av introduktionsprocessen kommer genomföras samt en rekommendation för 

hur en introduktion bör gå tillväga. Studien kommer inte att ge förslag på något IT-system 

som bör implementeras på restaurang A och B, med hänvisning till studiens syfte. Dessa 

avgränsningar görs för att studien ska rikta fokus mot kartläggning och dokumentunderlag 

till restaurangerna. Studien kommer inte undersöka restauranggästers upplevelse av 

personalen eller personalens kunskap. 

1.6 Målgrupp 

Kunskapen som studien avser att bidra med är först och främst till de undersökta 

restaurangerna och dess ansvariga. Studien kan även bidra till andra restauranger och 



   
 4 

 

organisationer i Sverige som har hög personalomsättning. Resultatet av studien kan också 

vara intressant för personer som är intresserade av att börja eller som redan arbetar inom 

restaurangbranschen. Studien kan också vara intressant för studenter och lärare inom 

informatik och även gymnasieutbildningar inom Hotell & Restaurang. 

1.7 Disposition  

Teorikapitlet är det kapitel som kommer efter detta kapitel. Därefter presenteras de metoder 

som används i metodkapitlet. Med hjälp av metoder och teorier har resultatet presenterats i 

resultatkapitlet. Därefter kommer diskussionskapitlet där studien kommer diskuteras efter 

det resultat som presenterats samt teorier och tidigare forskning. Slutligen kommer 

avslutskapitlet innehållande slutsats och fortsatt forskning presenteras. 
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2 Teori 

I teoriavsnittet presenteras de teorier och modeller som anses vara bäst lämpade för vår 

studie. Teorierna som används är DeLone och McLean Information Success Model och 

Information Theory. Modellen som används kallas för introduktionsmodell och är skapad 

av Lindmark och Önnevik. 

DeLone och McLean´s teori Information Success Model används för att kunna förstå hur 

nytta kan uppnås genom en etablerad introduktionsprocess samt vad som förhindrar att 

nytta uppstår. Information Theory kommer användas för att förstå hur kommunikationen 

fungerar mellan sändare och mottagare i introduktionsprocessen. Introduktionsmodellen 

används för att skapa förståelse för hur en bra introduktion kan se ut. 

2.1 Information Success Model 

DeLone och McLean Information Success Model är en modell som presenterades först 

1992 av William DeLone och Ephraim McLean, modellen mäter olika variabler för att 

säkerställa och skapa förståelse för dem som har eller ska investera i ett informationssystem 

(DeLone och McLean, 1992). Modellen uppdaterades 2003 då den baserades på empiri från 

1970- och 1980-talet (DeLone och McLean, 1992). DeLone och McLean använde sig av 

Shannon och Weavers definition inom informationsteori som definierar den tekniska nivån 

av kommunikation som noggrannhet och effektivitet av kommunikationssystem. 

Definitionen beskriver den semantiska nivån som innebär att informationen förmedlas som 

den är avsedd att förmedlas (Shannon och Weaver, 1949). 

Den ursprungliga modellen (se figur 1) fungerade enligt följande: när ett 

informationssystem skapas innehåller det systemkvalité samt informationskvalité. När 

informationssystemet användas av användare bör de uppleva en användarvänlighet. Detta 

kan resultera i att användaren antingen är nöjd eller missnöjd med den upplevda 

användarvänligheten. Användandet och användarvänligheten bildar en individuell påverkan 

i arbetet. Hur den individuella användaren sedan väljer att använda det i sitt arbete påverkar 

organisationen (DeLone och McLean, 1992). 
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Figur 1. DeLone och McLean Information Success Model från 1992  

I den uppdaterade modellen av DeLone och McLean (2003) har variabeln för kvalitet tre 

dimensioner (se figur 2) istället för i den föregående som enbart hade två stycken. Dessa tre 

dimensioner är informationskvalité, systemkvalité och servicekvalité. Varje dimension ska 

mätas eller kontrolleras separat och mäter användarens tillfredsställelse och användarens 

avsikt att använda systemet. Den sista variabeln nettofördelar skiljer sig från den tidigare 

modellen som hade motsvarande variabel organisationspåverkan (se figur 2). Till skillnad 

från figur 1 och organisationspåverkan visar nettofördelar i figur 2 om ett system har 

positiv eller negativ påverkan på användarna (DeLone och McLean, 2003). 

 
Figur 2. Uppdaterad modell av DeLone och McLeans Information Success Model (2003) 

2.2 Information och kommunikationsteori 

Information och kommunikationsteorin grundades av Claude E. Shannon 1948 och handlar 

om hur överföring av information sker mest effektivt från en avsändare till en mottagare 

(Shannon, 1948). Figur 3 visar ett allmänt kommunikationssystem. Figuren börjar med en 

informationskälla som ger ett budskap eller sekvens av meddelanden som ska överlämnas 
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till en mottagare. Det fortsätter sedan med att en sändare, arbetar på meddelandet på något 

sätt för att producera en signal som är lämplig för sändning över kanalen. Kanalen är enbart 

ett medium som används för att sända signalen från avsändare till mottagaren. 

Destinationen är den person (eller ting) för vilka meddelandet är avsett för (Shannon, 

1948). 

 
Figur 3. Claude E Shannon modell över kommunikationsteori 

För att kommunikation överhuvudtaget ska existera mellan människor måste vi använda 

oss av tecken som sker i ett sammanhang för att skapa förståelse mellan varandra (Beynon-

Davis, Galliers och Saur, 2009). 

Det finns fyra olika nivåer av semiotik vilka är pragmatik, semantik, syntax samt empiri. 

Pragmatik handlar om syftet med kommunikation och kopplar tecken med intentioner. 

Semantik handlar om innebörden av ett meddelande och hur det kommunicerats. Syntax 

handlar om hur vi formulerar oss i meddelandet. Empirin handlar om överföringen av 

meddelandet; signalerna vi sänder (Beynon-Davis, Galliers och Saur, 2009). Figur 4 

beskriver hur processen över kommunikationen kan ske mellan två människor som pratar 

med varandra genom de fyra nivåerna av semiotik, och som kan definieras som en del av 

ett protokoll mellan aktörerna i kommunikationsaktiviteten. Innan ett samtal mellan två 

människor kan förekomma måste de komma överens om ett protokoll för att samtalet 

överhuvudtaget ska kunna genomföras. När det gäller kommunikationsprotokollet 

(Beynon-Davis, Galliers och Saur, 2009) syns det i figur 4 hur personen har för avsikt att 

formulera sig i ett meddelande (pragmatik), sen hur personen formulerar sig i meddelandet 

(semantik). Därefter används formalism för att representera budskapet (syntax) och 

slutligen skickas signalen i en kommunikationskanal till mottagaren (empiri), där 

mottagaren får avkoda och tolka meddelandet (Beynon-Davis, Galliers och Saur, 2009). 
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Figur 4. Process över kommunikation 

2.3 Introduktionsmodell 

Modellen Lindmark och Önnevik (2006) använder sig av underlättar genomförandet av en 

introduktionsprocess. I de olika stegen förenklas processen för nyanställda och 

organisationen. Stegen i Lindmark och Önneviks modell (2006) beskrivs enligt följande:  

 Noggrant planera mottagandet av den nyanställde när personen kommer till 

arbetsplatsen för första gången. 

 Introduktionen bör innehålla följande: verksamhetens mål, visioner, strategier, 

arbetsuppgifter, ansvarsområden samt befogenheter. Även information om vilka 

regler och normer som gäller. Få möjlighet att få träffa chefer samt kollegor och 

även ges en rundtur i lokalerna. 

 Efter avklarad introduktion bör den nyanställde få gå bredvid en annan medarbetare 

för att lära sig hur arbetet fungerar. Även de första arbetsuppgifterna bör vara 

rimliga och lätta att genomföra. 

 När den nyanställde börjar arbeta självständigt bör det finnas en fadder som 

fungerar som bollplank under en period. 

 Efter att den nyanställde kommit igång självständigt med sitt arbete bör 

organisationen göra en uppföljning av arbetet under en period för att sedan låta 

uppföljningen avta. 

 Allra sist görs en uppföljning av introduktionen, både muntlig och skriftlig. 
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3 Metod 

I metodavsnittet beskrivs den vetenskapliga ansats som använts för att genomföra studien. 

Hur insamling av data genomförts beskrivs under avsnittet genomförande, här beskrivs 

också hur intervjuerna och enkätundersökningen gått till. I analysavsnittet beskrivs hur 

data har analyserats för att lyfta fram relevant information för studien. Urval, 

tillförlitlighet, etiska överväganden och bortfallsanalys för studien presenteras under 

respektive avsnitt. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Den här studien genomfördes med ett induktivt angreppssätt, då syftet var att förklara och 

skapa en förståelse över det ämne som studien behandlar, alltså en kartläggning över 

introduktionen för nyanställda inom restaurangbranschen. Eftersom ett induktivt 

angreppssätt har använts för studien har vi gått från empiri till teori (Jacobsen, Sandin och 

Hellström, 2002). För att göra vår studie trovärdig avsåg vi att samla in information från 

verkligheten utan förväntningar. Eftersom vi inte hade några förväntningar på den 

information som samlades in, innebär det att vi gick in i studien med ett öppet sinne. Enligt 

Jacobsen, Sandin och Hellström (2002) har vi då inte heller begränsat vilken information 

som samlades in. 

I studien användes en blandning av kvalitativt- och kvantitativt tillvägagångssätt för att 

kunna samla in data genom intervjuer och enkäter. Enligt Patton (Patton, 1994 refererad i 

Jacobsen, Sandin och Hellström, 2002, s.49) har metoderna för- och nackdelar och beskrivs 

i citatet nedan. 

”Eftersom kvalitativa och kvantitativa metoder har skilda för- och nackdelar 

representerar de alternativa forskningsstrategier som emellertid inte ömsesidigt 

utesluter varandra. Både kvalitativa och kvantitativa data kan samlas in i samma 

undersökning”. 

Genom att använda två metoder för att samla in data kunde ena delen av studien fokusera 

på människors tankar och den andra på numeriska värden. För att kunna samla in data av 

människors tankar användes intervjuer som kvalitativ metod. För att skapa möjlighet att 

sätta numeriska värden användes den kvantitativa metoden i form av webbenkäter. 

3.2 Datainsamling  

Data som samlats in från studien kommer från intervjuer (se bilaga 1) och 

enkätundersökningar (se bilaga 3) vid de två restauranger som ingår i studien. Data som 

samlades in är primärdata och kommer direkt från informationskällan. Den primära data 

som samlats in har kombinerats med sekundärdata för att styrka de teorier som presenterats 
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i teorikapitlet. Sekundärdata har också används för att skapa intervju och enkätfrågor 

(Jacobsen, Sandin och Hellström, 2002). Enligt Jacobsen, Sandin och Hellström (2002) är 

en kombination av primär- och sekundärdata den bästa typen av datainsamling.  

Den metod som låg närmast till hands att genomföra studien med var observationer. Det 

valdes bort på grund av att det är tidsödande vilket även Patel och Davidson (2011) anser 

vara en stor nackdel med observation som undersökningsmetod. 

3.2.1 Urval 

Ett subjektivt urval användes där vi som undersökare hade en viss kännedom för det 

undersökta området. Restauranger i Växjö kontaktades med frågan om de var intresserade 

att ingå i studien. Två restauranger var intresserade utav en kartläggning av 

introduktionsprocessen och valdes att ingå i studien. Restaurangägarna till de två 

restaurangerna gav full tillgång till sin personal för att kunna samla in nödvändig empiri. I 

urvalet för datainsamlingen ingick alla personer som arbetat två år eller kortare tid på 

samma arbetsplats oberoende arbetsroll.  

För att generalisera ett urval måste vi ha ett visst antal undersökningsenheter som valts ut 

på ett visst sätt (Jacobsen, Sandin och Hellström, 2002). Eftersom endast två restauranger 

har ingått i studien kan vi heller inte säga att resultatet är generaliserbart på restauranger 

utöver de två som ingått i studien. Enligt Jacobsen, Sandin och Hellström (2002) är det en 

tumregel att om urvalet är mindre är 100 enheter försvårar detta möjligheterna för en vettig 

analys. Detta var vi medvetna om i vår studie då antalet respondenter var begränsade. 

3.2.2 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes individuellt med en ansvarig person vid varje restaurang som i 

båda fallen var restaurangchefer. Intervjuerna som genomfördes följde en mall (se bilaga 1) 

och fokuserade på introduktionen av nyanställda till respektive restaurang och hur deras 

roll som chef såg ut i denna process. 

Enkätundersökningen bestod av 28 frågor (se bilaga 3) uppdelade i två olika kategorier, 

introduktion och organisation. Varje kategori hade en infotext om vad kategorin handlade 

om och hur respondenten skulle tänka vid sitt svar. Enkätundersökningen börjar med ett 

missivbrev (se bilaga 2) där undersökningens syfte beskrivs och varför respondenterna 

blivit kontaktade. Missivbrevet förklarar också att undersökningen är helt anonym och vad 

undersökningen ska leda till. 

Intervjuerna med de berörda cheferna på restaurangerna genomfördes på plats hos 

respektive restaurang. Informanterna kontaktades via telefon för att boka in ett 

intervjutillfälle och kontaktades en vecka innan för påminnelse. När intervjuerna väl 

genomfördes berättade vi att intentionen var att spela in intervjun för en mer säker och 



   
 11 

 

korrekt transkribering. Det gavs möjlighet att neka inspelning men båda respondenterna 

godkände och inspelning av intervjuerna kunde genomföras. Intervjuerna genomfördes på 

plats hos respektive restaurangchefs arbetsrum, detta efter vi frågat informanterna var dem 

kändes sig mest bekväma att genomföra intervjun. Informanterna kändes avslappnade och 

bekväma under intervjuerna.  

Arbetsrummen där intervjuerna genomfördes med varje informant var rum utan fönster där 

ingen kunde se oss under intervjun. Vi som undersökare hade med oss kakor och i båda 

fallen bjöd informanten på kaffe, vilket skapade en bra start på mötena. Båda intervjuerna 

hade samma upplägg och har genomförts på ett så likt sätt som möjligt, för att ge båda 

respondenterna samma förutsättningar.  

För att konstruera de frågor som skulle ingå i enkätundersökningen var vi först tvungna att 

operationalisera olika begrepp som vi ansåg var nödvändiga och viktiga i vår undersökning. 

Operationalisera går ut på att göra abstrakta begrepp mätbara (Jacobsen, Sandin och 

Hellström, 2002). Efter att denna process var färdig och frågorna konstruerade skapades 

enkäten genom internettjänsten Google Forms. Enkäten med frågorna kunde vi genom 

Google Forms distribuera ut till de tilltänkta respondenterna via e-post. 

Enkätundersökningen bestod av 28 frågor med olika svarsalternativ. Enkäten var möjlig att 

svara på i 25 dagar, efter halva tiden skickades ett e-postmeddelande med påminnelse ut till 

alla respondenter. Efter 25 dagar stängdes enkäten för inlämning och analys av det data 

som samlats in påbörjades. 

3.3 Analys 

Enkätundersökningen bestod av en kvantitativ ansats med kvalitativa inslag, därför 

användes en kvalitativ analysmetod för att kunna sammanställa empirin från de utförda 

enkäterna. För att analysera data som samlats in från enkätundersökningen har Jacobsen, 

Sandin och Hellström (2002) analysprocess använts. Analysprocessen började med att 

beskriva den data som samlats in så noggrant som möjligt, för att få en grundlig och 

detaljerad beskrivning. Första steget som genomförts i Jacobsen, Sandin och Hellström 

(2002) analysprocess kallas för beskrivning. I fas två som kallas kategorisering skapades en 

överblick över den data som samlats in. En kategorisering och systematisering gjordes för 

att kunna förmedla vad vi funnit Jacobsen, Sandin och Hellström (2002). Följande 

kategorier användes: introduktion, dokumentation och kommunikation. I den tredje fasen 

kombination börjar insamlad data tolkas för att bringa viss ordning i data och jämföra den 

mot varandra. Det är här vi kan få fram de dolda men kanske mest intressanta förhållandena 

i data (Jacobsen, Sandin och Hellström, 2002). 

För att analysera den data som samlats in från intervjuerna har Jacobsen, Sandin och 

Hellström (2002) analysprocess använts. Analysprocessen består av tre steg: beskrivning, 
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kategorisering samt kombination. Det första steget består av att beskriva den data som 

samlats in och renskriva denna från intervjuerna. Sedan ska intervjuerna kommenteras för 

att som undersökare få en djupare förståelse (Jacobsen, Sandin och Hellström, 2002). 

Avslutningsvis ska en sammanfattning av varje intervju göras för att skapa en bättre och 

mer översiktlig massa (Jacobsen, Sandin och Hellström, 2002).  

Det andra steget är kategorisering av data som samlats in för att se vilka ämnen som vår 

data behandlar. Utifrån den text som samlats in från intervjuerna skapas kategorier för att få 

en överblick över olika fenomen. Kategorisering innebär att data samlas till olika grupper, 

en så kallad abstrahering av data (Jacobsen, Sandin och Hellström, 2002). Genom att 

använda kategorisering som verktyg kan data som liknar varandra eller skiljer sig 

kategoriseras olika. Kategoriseringen skapar också en förenkling av komplicerad och rik 

data och gör den fortsatta analysen enklare. Detta eftersom enbart ett fåtal kategorier 

behöver hanteras och inte hela den totala datamängden (Jacobsen, Sandin och Hellström, 

2002). Kategorisering är även en förutsättning vid jämförelse av olika intervjuer. För att 

bryta ner intervjuerna ännu mer behöver en analys genomgå två faser: Skapa relevanta 

kategorier utifrån de insamlade data och sedan placera de olika enheterna till olika 

kategorier (Jacobsen, Sandin och Hellström, 2002).  

Det tredje och sista steget i analysprocessen är kombination och avser att hitta samband i 

data. Detta gjordes genom att kombinera och finna samband och olikheter mellan data. 

Samband kunde hittas genom att data förenar olika undersökningsenheter med varandra. I 

vissa fall fanns det ett beroendeförhållande mellan de olika enheterna. I detta steg sattes 

fokus på olika fenomen och gjordes genom att kategorier bildades för de olika 

undersökningsenheterna (Jacobsen, Sandin och Hellström, 2002). I detta steg kunde vi 

genom att koppla samman information om olika kategorier påvisa och säga något om 

sambanden mellan de kategorier som tagits fram i ett tidigare skede av analysprocessen. 

Det skapade även förutsättningar så att vi kunde se egenskaper hos de olika 

undersökningsenheterna och aspekter av de texter som behandlats. 

3.4 Tillförlitlighet 

För att säkerställa kvaliteten på data som samlats in i studien är det enligt Jacobsen, Sandin 

och Hellström (2002) viktigt att kontrollera centrala begrepp som validitet och reliabilitet.  

Validitet kan enklare förklaras med ordet giltighet och belyser om vi verkligen fått data på 

det vi behöver för att säkerställa vårt resultat (Jacobsen, Sandin och Hellström, 2002). 

Validitet kan delas upp i två olika delar: intern- och extern validitet. Den interna validiteten 

förklarar resultatets giltighet och kan användas för att veta om data som samlats in behövs 

för den tänkta studien. Alltså om det som mäts är det som önskas mäta (Jacobsen, Sandin 

och Hellström, 2002). Den externa validiteten är viktig för att veta om vi kan överföra 
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resultatet från studien till andra sammanhang (Jacobsen, Sandin och Hellström, 2002). Är 

överförbarheten god ska resultatet kunna användas och vara representativt i liknande 

sammanhang. Det är också av yttersta vikt att vi kan lita på den studie som gjorts. Studiens 

tillvägagångssätt måste vara trovärdigt och får inte innehålla några uppenbara mätfel.  

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet (Jacobsen, Sandin och Hellström, 2002). 

Eftersom denna studie dels bygger på intervjuer är det viktigt att studien planeras och 

organiseras så att varje intervju genomförs på samma sätt (Jacobsen, Sandin och Hellström, 

2002). Intervjuerna hölls i en miljö där respondenterna kände sig bekväma vilket i dessa två 

fall var på deras arbetsplats. Kvalitativa studier kan påverkas av yttre faktorer, detta skapar 

svårigheter att replikera resultatet (Jacobsen, Sandin och Hellström, 2002). Eftersom de 

data som samlats in enbart kommer från dem undersöka restaurangerna kan inte studien 

generaliseras. En kvantitativ studie ska kunna utföras flera gånger och erhålla samma 

resultat, det vill säga resultatet ska inte ändras från gång till gång oberoende vilken 

forskare, tidpunkt eller plats som studien utförs på (Jacobsen, Sandin och Hellström, 2002).  

3.5 Etiska överväganden 

För att säkerställa att den undersökning som genomförts uppfyller kraven på hur en 

undersökning ska ske och inte inkräkta på några etiska dilemman har Jacobsen, Sandin och 

Hellström (2002) grundkrav följts. Grundkraven består av ett informerat samtycke, krav på 

privatliv och krav på att bli korrekt återgiven (Jacobsen, Sandin och Hellström, 2002). 

Enkätundersökningarna har således varit frivilliga att göra och varit helt anonyma. 

Intervjuerna har också varit frivilliga och personerna som svarat anges inte med namn i 

undersökningen. Dessutom har personerna i fråga gått igenom deras svar efter avslutad 

intervju för att godkänna vad som återberättats. En etisk egengranskning har genomförts 

enligt Etikkommittén Sydosts enkät uppfyller vår studie de krav som ställts. Där framgår 

det att studien behandlar information som den ska och studien inte behöver skickas in för 

vidare granskning. 

3.6 Metodkritik 

Inför intervjuer och enkätundersökningar formulerades frågor som ansågs relevanta och 

kopplade till frågeställningarna. Intervjufrågorna formulerades utifrån den tidigare 

presenterade forskning och de teorier som använts i teorikapitlet. Intervjuer genomfördes 

enbart med restaurangcheferna och inte de anställda. En konsekvens av att endast intervjua 

restaurangcheferna var att det inte gick att garantera någon hög tillförlitlighet, detta på 

grund av för få undersökningsenheter. Fler intervjuer hade inneburit en högre reliabilitet 

och gjort studien mer tillförlitlig. Dem enkätundersökningar som genomfördes med de 

anställda på restaurangerna var inte samma frågor som ställdes i intervjuerna med 
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restaurangcheferna. Detta gjordes för att framhäva två olika perspektiv på hur 

introduktionen såg ut. 

Studien innehöll enbart två intervjuer och 20 utskickade enkäter, detta borde varit fler. 

Genom att involvera fler restauranger i undersökningen hade populationen utökats vilket 

hade lett till en högre reliabilitet och validitet. På grund av att studien har färre än 100 

enheter försvårar detta en vettig analys av informationen (Jacobsen, Sandin och Hellström, 

2002). 

3.7 Bortfallsanalys 

Studien har vänt sig till två restauranger där en restaurangchef på varje restaurang har 

intervjuats. Totalt skickades 20 stycken enkäter ut, 11 stycken till restaurang A och 9 

stycken till restaurang B. På restaurang A svarade 11 anställda på enkäten och på 

restaurang B svarade 5 stycken på. Bortfallet blev 4 stycken anställda på restaurang B och 

på restaurang A svarade alla på enkätundersökningen. Detta motsvarar ett bortfall på 0 % 

på restaurang A och på restaurang B motsvarar det ett bortfall på 44 %. 

På grund av det svaga urvalet och det höga bortfallet på restaurang B innebär det att inget 

försök till generalisering gjorts. För att generalisera resultatet på alla restauranger i Växjö 

hade en majoritet av restaurangerna i Växjö behövt ingå i studien, vilket det inte fanns 

resurser till att genomföra.  
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av enkätundersökningen och intervjuerna som 

genomförts. Empirin som framkommit i resultatet har analyserats och presenteras i 

analysavsnittet. 

4.1 Empiri - Restaurang A 

Nedan kommer resultatet från enkätundersökningen (se bilaga 4) som genomförts med 

respondenterna samt intervjun (se bilaga 1) med informanten på restaurang A presenteras. 

Detta genom tre underrubriker: inledning, introduktion och organisation, precis som 

enkäten och intervjun var uppdelad. Alla respondenter fick ta del av vårt skrivna 

Missivbrev (bilaga 2) för att garantera dem anonymitet och om de hade eventuella frågor 

om enkäten. Alla svar i enkätundersökningen finns att hitta i bilaga 4.  

4.1.1 Inledning 

Antalet respondenter i enkätundersökningen var elva stycken personer varav åtta kvinnor 

och tre män (fråga 1) och alla är anställda på restaurang A (fråga 2). Fyra stycken 

respondenter har varit anställda mindre än ett år och sju stycken har arbetat mellan 1-2 år 

(fråga 3). 

Restaurangchef A har varit anställd på restaurangen i två år men har varit restaurangchef i 

åtta månader. Restaurangchefen började som servitör och fick snabbt tjänsten som 

restaurangchef efter att den förra chefen slutat. 

4.1.2 Introduktion 

Av de elva respondenterna i fråga fyra tyckte sex att det var tydligt vem som var ansvarig 

för introduktionen, tre stycken tyckte det var ganska tydligt och två respondenter tyckte det 

var otydligt. Sju respondenter i fråga fem kände att introduktionen var tillräcklig, tre 

stycken kände att introduktionen definitivt var tillräcklig och en respondent upplevde 

introduktionen som otillräcklig. 

I fråga sex i enkäten fick respondenterna skriva fritt vad dem ansåg saknades under sin 

introduktion till arbetsplatsen. En sammanställning av svaren visade att genomgång av mat 

och vin var något som saknades, en tydlig struktur och att det alltid finns en kontaktperson 

under hela introduktionen. I fråga sju ansåg åtta av respondenterna att introduktionen bör 

pågå 1-2 veckor och endast tre respondenter tyckte den skulle vara 3-4 veckor. I fråga 8 

svarade nio respondenter att deras introduktion pågick 1-2 veckor och två respondenter 

svarade att deras introduktion pågick 3-4 veckor.  I fråga 9 svarade sex respondenter att 

dem inte fick ta del av någon dokumentation under sin introduktion gällande sina 
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arbetsuppgifter och fem respondenter vet inte om dem fick det eller inte. I fråga 10 tyckte 

nio stycken respondenter antingen att det var väldigt tydligt eller tillräckligt tydligt hur 

tidrapporten skulle fyllas i, två respondenter ansåg inte det var tillräckligt tydligt. I fråga 11 

svarade sju stycken respondenter att det var tydligt eller tillräckligt tydligt vem som tog 

hand om ens kontaktuppgifter, tre stycken ansåg att det inte var tillräckligt tydligt och en 

respondent tyckte det var otydligt. I fråga 12 svarade sex respondenter att dem fick lära sig 

om restaurangens värderingar, mål och visioner under introduktionen och fem respondenter 

ansåg att dem inte fick tillräckligt eller ingen information om detta. 

I fråga 13 ansåg nio av elva respondenter att de antingen trodde eller visste vem dem skulle 

vända sig till med frågor under introduktionen, två av respondenterna var osäkra vem dem 

skulle vända sig till. I fråga 14 fick respondenterna skriva fritt vad de ansåg kunde 

förbättras med introduktionen till restaurangen och varför. De teman som kom fram var 

följande: bättre struktur, bättre information om mat och vin, en genomgång av handdatorer 

och betalsystem samt mer tydlighet. 

Restaurangchef A är den som har hand om introduktionen på restaurang A. För 

restaurangchefen innebär introduktion att den nyanställda får sin roll beskriven och vilka 

arbetsuppgifter som ingår. Introduktionen påbörjas på restaurang A för en nyanställd med 

att introduceras för restaurangens mål och regler. Därefter sätts den nyanställda i arbete där 

introduktionen pågår i två veckor innan den ska arbeta självständigt. Under introduktionen 

får den nyanställde en fadder, men faddern kan vara olika beroende på vem som arbetar för 

dagen. Tre till fyra veckor efter introduktionsprocessen har restaurangchef A ett 

uppföljningsmöte med den nyanställda. På uppföljningsmötet har restaurangchefen ingen 

dokumentation för uppföljningens innehåll, utan ”tar det lite som det kommer” 

(restaurangchef A, personlig kommunikation, 2016-03-21). Restaurang A använder 

Facebook som intranät, där restaurangen har en egen Facebookgrupp. Den nyanställda får 

via Facebookgruppen ta del av schema och annan typ av kommunikation, som kan vara 

någon information som behöver kommuniceras ut från chef till anställda, anställda till 

anställda eller anställda till chef. 

I intervjun med restaurangchefen för restaurang A framkommer det att de inte finns någon 

dokumenterad introduktionsplan för nyanställda utan varje introduktion är personligt 

utformad. Restaurangchefen på restaurang A säger att ”en introduktion är aldrig den andra 

lik” (restaurangchef A, personlig kommunikation, 2016-03-21). Under hela introduktionen 

får nyanställda endast ett anställningsavtal. Anställningsavtalet skrivs samma dag som den 

anställda börjar på restaurang A. 
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4.1.3 Organisation  

Alla respondenter arbetar som antingen servitör eller servitris (fråga 15). I fråga 16 

efterfrågades vilken typ av dokumentation som respondenten fick ta del av under första 

arbetsveckan. Sju respondenter fick ingen dokumentation, fyra respondenter vet inte eller 

kommer inte ihåg om de fick någon dokumentation. I fråga 17 efterfrågas vilken typ av 

dokumentation som den nyanställda gav arbetsgivaren, det framkom att fyra respondenter 

gav kontaktuppgifter såsom kontonummer, adress och personnummer. Sex svarade att dem 

inte gav någon dokumentation samt en respondent som inte minns.  

I fråga 18 ansåg majoriteten av respondenterna att informationen var anpassad till deras 

arbetsområde, endast en respondent svarar att den inte kan göra någon bedömning om så 

var fallet. Åtta stycken respondenter i fråga 19 svarar att de fick en mentor som fungerade 

som kontaktperson när personen började arbeta men i endast fyra fall fanns denna person 

till hands. Tre respondenter uppger att dem inte fick någon mentor. 

I fråga 20 ansåg fem respondenter att uppföljningen under introduktionen var tillräcklig 

eller mer, fyra respondenter ansåg att uppföljningen inte var tillräckliga eller sämre och två 

respondenter kunde inte göra en bedömning. Fem respondenter i fråga 21 har tillgång till 

restaurangens intranät, två respondenter har inte tillgång till något intranät och fyra 

respondenter vet inte om dem har tillgång till intranät. I fråga 22 svarar sju av enkätens elva 

respondenter att dem inte blev informerade hur deras första veckor skulle se ut på 

arbetsplatsen däremot fick fyra respondenter veta hur första veckorna skulle se ut.  

I fråga 23 ansåg sex respondenter att det var tydligt hur restaurangens rutiner förklarades i 

början av anställningen och fem stycken respondenter tyckte det var tillräckligt. I fråga 24 

ansåg åtta respondenter att deras arbete motsvarar restaurangens uppsatta värderingar, mål 

och visioner, tre respondenter kan inte bedöma om deras arbete motsvarar de uppsatta 

värderingar, mål och visioner. 

I fråga 25 svarar respondenterna om det fanns en övergripande plan för hur arbetet ska 

utföras på restaurangen. Åtta respondenter ansåg att planen var tillräcklig eller mer, medan 

en respondent ansåg att den inte var tillräcklig och två respondenter kunde inte göra någon 

bedömning. I fråga 26 ansåg fem respondenter att det fanns rollbeskrivningar på anställda, 

två respondenter tyckte inte det fanns några rollbeskrivningar och fyra stycken visste inte 

om det fanns eller inte. I fråga 27 ansåg tio respondenter att det finnas tillräckligt med 

nödvändig information för att kunna genomföra sitt arbete och en respondent inte kunde 

göra någon bedömning. 

I fråga 28 fick respondenterna skriva fritt om dem hade några andra tankar eller åsikter om 

arbetsplatsen som inte tagits upp i enkäten. Enbart en respondent besvarade frågan och 

ansåg att det behövdes skrivas anställningsavtal redan första veckan på arbetsplatsen. 
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Restaurangchef A säger att dem inte har någon dokumentation för restaurangens visioner, 

mål och strategi som nyanställda får ta del av. Det finns inte någon typ av dokumentation 

för restaurangens rutiner, utan det ska den nyanställda lära sig under 

introduktionsprocessen. 

Den kommunikation som sker på restaurang A mellan restaurangchef och nyanställda sker 

mestadels genom muntlig kommunikation men även genom deras intranät på Facebook. 

Restaurangchef A påpekar att mycket av kommunikationen som går ut på intranätet även 

måste kommuniceras muntligt, detta på grund av att Facebook inte är ett optimalt sätt 

kommunicera på grund av att information lätt kan försvinna i flödet. Restaurangchef A 

förklarar att ett bättre intranät med kategoriserade mappar för olika typer av information 

hade varit att föredra, ”då hade inte informationen kommit bort och behövts upprepas för 

de nyanställda, men även för de andra som arbetet där en längre tid” (restaurangchef A, 

personlig kommunikation, 2016-03-21). 

4.2 Empiri – Restaurang B 

Nedan kommer resultatet från enkätundersökningen (se bilaga 5) som genomförts med 

respondenterna samt intervjun (se bilaga 1) med informanten på restaurang B presenteras. 

Detta genom tre underrubriker; inledning introduktion och organisation, precis som enkäten 

och intervjun var uppdelad. Alla respondenter fick ta del av vårt skrivna Missivbrev (bilaga 

2) för att garantera dem anonymitet och om de hade eventuella frågor om enkäten. Alla 

svar i enkätundersökningen finns att hitta i bilaga 5. 

4.2.1 Inledning  

Antalet respondenter i enkätundersökningen var fem stycken personer varav alla var män 

(fråga 1) och alla är anställda på restaurang B (fråga 2). Fyra stycken respondenter har varit 

anställda mindre än 1 år och en respondent har varit anställd mellan 1-2 år (fråga 3). 

Restaurangchef B har varit anställd på restaurangen i fyra år och varit restaurangchef sedan 

första dagen på arbetsplatsen. 

4.2.2 Introduktion 

I fråga fyra svarade tre av fem respondenter att introduktionen var ganska tydlig medan två 

respondenter tyckte det var ganska otydlig. I fråga fem ansåg en respondent att 

introduktionen var tillräcklig och fyra respondenter tyckte inte den var tillräcklig. I fråga 

sex fick respondenterna skriva fritt vad de saknade under introduktionen. En 

sammanställning av svaren visade att det saknades, dokument med beskrivna 

arbetsuppgifter och förväntningar, dokument som beskrev processerna och tydliga 

beskrivningar av arbetsrutiner.   
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I fråga sju anser alla respondenter att en introduktion bör pågå i 3-4 veckor. I fråga åtta 

uppskattade fyra respondenter att deras introduktion pågick 1-2 veckor och en respondent 

uppskattade sin introduktion till 3-4 veckor. 

I fråga nio fick respondenterna fråga om det fick ta del av någon dokumentation gällande 

arbetsuppgifter. Två respondenter fick ta del av dokumentation och tre fick ingen 

dokumentation. I fråga 10 efterfrågades hur tydligt förklarat det var att fylla i 

tidsrapporteringen. En respondent tyckte det var tydligt förklarat och två stycken tyckte det 

var tillräckligt tydligt förklarat. En respondent ansåg att det inte var tillräckligt tydligt 

förklarat och en respondent ansåg att det definitivt inte var tillräckligt tydligt. 

Fyra stycken respondenter i fråga elva ansåg att det inte var tillräckligt tydligt vem som tog 

hand om deras kontaktuppgifter under introduktionen, medan en respondent ansåg att det 

definitivt var tydligt vem som tog hand om kontaktuppgifterna. I fråga 12 svarade två 

respondenter att de inte fick tillräcklig med information om restaurangens värderingar, mål 

och visioner. Två stycken respondenter ansåg att de definitivt inte fick ta del av någon 

information angående värderingar, mål och visioner och en anställd bedömde 

informationen som tillräcklig.  

I fråga 13 ansåg alla respondenter sig veta vem dem skulle vända sig till vid frågor under 

introduktionsfasen. En respondent nämner under övrigt i frågan att ”personen jag skulle 

vända mig till var den som arbetade för dagen”. 

I fråga 14 fick respondenterna skriva fritt vad de ansåg kunde förbättras med 

introduktionen till restaurangen och varför. Svaren var enligt följande: någon sorts 

dokumentation för att göra info tydligare, en lite tydligare struktur för mig som anställd, 

speciellt när man är ny, lite mer papper o sådant, allt, pågå under längre tid samt vara mer 

ingående om arbetsrutiner. 

Restaurangchefen på restaurang B hade hand om introduktionen. Restaurangchefen 

beskriver att den nyanställda inte får ta del av någon dokumentation utan får lära sig sina 

arbetsuppgifter så fort som möjligt för att kunna påbörja sitt arbete. Introduktionsfasen 

pågår i ca tre veckor innan den nyanställda ska arbeta självständigt. Det sker ingen 

återkoppling till den nyanställda efter att introduktionen är avklarad. Under 

introduktionstiden får den nyanställda en fadder, som finns tillhands för att underlätta 

inlärningsprocessen. För restaurangchef B är det viktigt att den nyanställda lär sig 

strukturen på restaurangen, dock utan någon dokumentation som den nyanställda kan ta del 

av. Restaurangchef B anser att dokumentation saknas för hur en riktig introduktion bör gå 

till ”en vettig introduktionsplan är något man borde ha, då slipper jag bli irriterad på att 

den nyanställda missar arbetsuppgifter för att jag glömt berätta det under introduktionen” 

(restaurangchef B, personlig kommunikation, 2016-03-14). 
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4.2.3 Organisation 

Enkätens respondenter fick ange vilken arbetstitel de innehade på restaurangen. Svaren var 

enligt följande, en servitör, en kock, en diskare samt två bartenders (fråga 15).  

I fråga 16 fick respondenterna skriva fritt om vilken dokumentation dem fick under sin 

första arbetsvecka. Två svarade att dem inte fått någon dokumentation, en respondent fick 

arbetsavtal samt papper för kontonummer, en respondent fick lönepapper och den sista 

respondenten fick beskrivning av arbetsuppgifter. I fråga 17 fick respondenterna även 

frågan om vilken typ av dokumentation dem gav sin arbetsgivare under första 

arbetsveckan. Fyra respondenter gav kontaktuppgifter till arbetsgivaren och en respondent 

gav ingen typ av dokumentation till arbetsgivaren. 

I fråga 18 tyckte två respondenter att information definitivt var anpassad till deras 

arbetsområde och två stycken tyckte den var tillräcklig. En respondent tyckte inte 

informationen var tillräcklig för dess arbetsområde. I fråga 19 fick respondenterna frågan 

om de fick någon kontaktperson som fungerade som mentor under tiden dem började 

arbeta. Tre stycken respondenter fick en mentor men den personen fanns inte alltid till 

hands och två stycken anställda fick ingen mentor alls. 

Alla fem respondenter i fråga 20 tyckte att kontinuerliga uppföljningar under 

introduktionen inte var tillräcklig. I fråga 21 svarar respondenterna om dem har tillgång till 

något intranät där två respondenter har tillgång till intranät, en respondent har inte tillgång 

och två respondenter vet inte om de har tillgång till något intranät. I fråga 22 blev fyra 

respondenter inte informerade om hur deras första veckor skulle se ut på arbetsplatsen 

däremot fick respondent veta hur sina första arbetsveckor skulle se ut. 

I fråga 23 tyckte en respondent det var tydligt hur restaurangens rutiner förklarades i början 

av sin anställning, två stycken respondenter tyckte det var tillräckligt och två respondenter 

tyckte inte information kring rutinerna var tillräcklig. Tre respondenter i fråga 24 anser att 

deras arbete motsvarar restaurangens uppsatta värderingar, mål och visioner tillräckligt väl.  

Två respondenter kan inte bedöma om deras arbete motsvarar de uppsatta värderingar, mål 

och visioner.  

I fråga 25 bedömer två respondenter att det fanns en tillräckligt övergripande plan för hur 

arbetet ska utföras på restaurangen, två respondenter tyckte att planen inte var tillräcklig 

och en respondent kunde inte bedöma. I fråga 26 svarar respondenterna om det fanns någon 

rollbeskrivning på anställda, tre respondenter finns det inga rollbeskrivningar, en 

respondent tyckte det fanns rollbeskrivningar på alla anställda, och en respondent visste 

inte. 

Enligt fråga 27 ansåg fyra respondenter att de kan finna tillräckligt med nödvändig 

information för att kunna genomföra sitt arbete och en respondent anser att det inte går att 
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finna tillräckligt med nödvändig information för att kunna genomföra sitt arbete. Fråga 28 i 

enkäten frågar om respondenterna hade några andra tankar eller åsikter om arbetsplatsen 

som inte tagits upp tidigare i undersökningen. Enbart en respondent besvarade frågan och 

ansåg att det behövdes mer upplärning inom olika områden. 

Restaurang B har ingen introduktionsplan för den nyanställde vilket blir att varje 

introduktion blir personlig. Restaurangchefen säger att anställningsavtalet är den enda typ 

av dokumentation som finns mellan nyanställda och chef. Anställningsavtalet kan ta upp 

emot en månad på restaurang B innan det blir färdigt att överlämnas till den nyanställda. 

Restaurang B har inte tillgång till något intranät. Det finns heller inget dokument där 

arbetsschema eller rutiner är nerskrivet. På restaurang B får nyanställda inte ta del av 

restaurangens visioner, mål eller strategi, eftersom det inte finns några uttalade sådana. 

På restaurang B sker all kommunikation muntligt. Detta innebär ett stort ansvar för de 

nyanställda att komma ihåg den information som kommuniceras ut. Eftersom det är mycket 

information att ta in vid introduktionen är det lätt att den nyanställda glömmer bort viktiga 

rutiner. ”En samlad plats för dokumentation över viktiga rutiner hade varit att föredra” 

(restaurangchef B, personlig kommunikation, 2016-03-14). 

4.3 Analys – Intervjuer och enkätundersökning 

Avsnittet behandlar och analyserar de kategoriseringar som gjorts i resultatet. Utifrån 

kategorierna inledning, introduktion och organisation har respondenterna och 

informanternas svar genererat ett mönster. Efter analys har empirin delats upp i olika 

underkategorier; introduktion, dokumentation och kommunikation.  

4.3.1 Introduktion 

Restaurangcheferna på restaurang A och B är båda ansvariga för introduktionen för 

nyanställda på respektives arbetsplats. De båda restaurangcheferna saknar en dokumenterad 

strategi för introduktionsprocessen. Detta leder till att varje introduktion blir personlig och 

inte den andra lik. Restaurangerna har en gemensam faktor, att dem saknar en 

dokumenterad strategi. Det finns det stora skillnader i vad personalen tycker på restaurang 

A och B om introduktionen. Trots avsaknaden av en dokumenterad strategi för restaurang 

A har dem lyckats få respondenterna att känna att introduktionen var tillräcklig bra. 

Restaurang B tycks ha misslyckats med detta, då majoriteten anser att det är både otydligt 

om vem som har hand om introduktionen men även att introduktionen inte var tillräcklig 

tydlig. Detta kan innebära att det finns en bättre kommunikation och sättet att förmedla den 

hos restaurang A. 

Det finns en tydlig skillnad mellan restaurangcheferna A och B när det gäller att presentera 

restaurangens visioner, mål och strategier för de anställda. Hos restaurang A blir den 

nyanställda presenterade för mål och regler, medan restaurang B saknar uttalade visioner, 
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mål och strategier. En del av respondenterna på restaurang A och B svarar att det inte finns 

några tydliga riktlinjer för hur deras arbete ska förhålla sig till vad som är uttalat. Det kan 

innebära att det blir svårt för anställda att arbeta och sträva efter samma sak om det inte 

finns några klara riktlinjer att följa. För att få alla anställda att sträva efter samma visioner, 

mål och strategi bör det finnas uttalat och dokumenterat från restaurangen.  

Restaurang A har två veckor introduktion som avslutas med en uppföljning som sker 3-4 

veckor efter avslutad introduktion. Respondenterna på restaurang A uppskattar sin 

introduktion till 1-2 veckor och anser inte att det behövs mer tid. Restaurangchef B har tre 

veckor introduktion med sina anställda. Detta anser inte respondenterna på restaurang B 

stämma då dem uppskattar introduktionen till 1-2 veckor men anser att den borde pågå efter 

vad som är uttalat av restaurangchefen. Eftersom restaurangchef B inte har någon 

uppföljning med sina anställda kan det vara svårt för respondenten att uppskatta hur länge 

introduktionen pågått. Trots en kortare introduktion och en blandad kvalité i återkopplingen 

på restaurang A framstår respondenterna på restaurang A mer nöjda med sin introduktion 

än vad respondenterna är på restaurang B. 

Restaurangchef B nämner att inlärningsprocessen för den anställda underlättas med hjälp 

av en fadder. En del i varför respondenterna på restaurang B inte var tillräckligt nöjda med 

sin introduktion kan vara att mentorn inte alltid fanns tillhands vilket innebär att 

inlärningsprocessen kan försvåras för dem. Detta kan vara ännu en brist hos restaurang B 

till varför en del anställda inte var nöjda med sin introduktion. På restaurang A tilldelas den 

anställda en fadder som ska fungera som stöd men det visade sig inte alltid fungera. Detta 

visar sig dock inte vara ett problem på restaurang A eftersom merparten är nöjda med sin 

introduktion. 

4.3.2 Dokumentation 

Restaurangchef A säger att anställningsavtal skrivs samma dag som anställningen börjar, 

vilket inte styrks av respondenterna. Restaurangchef B säger att anställningsavtal kan ta 

upp emot en månad innan det tilldelas men enligt respondenterna sköts inte detta enligt vad 

som är överenskommet. Detta kan innebära en osäkerhet för den nyanställde och en 

minskad trovärdighet mot restaurangcheferna om inte anställningsavtal skrivs mellan 

parterna. 

Respondenterna har en delat uppfattning om vem som tog hand om kontaktuppgifter såsom 

kontonummer, adress och personnummer. På restaurang A är majoriteten överens om vem 

som tog hand om kontaktuppgifterna och på restaurang B var det inte tillräckligt tydligt. 

Även ifall det var otydligt vem som tog hand om kontaktuppgifter så lämnade nästan alla 

respondenter på restaurang B in kontaktuppgifter under sin första arbetsvecka. På 

restaurang A svarade fler än hälften att de inte gav någon form av dokumentation till 
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arbetsgivaren under första veckan. Respondenterna på restaurang A måste själva se till att 

överlämna de kontaktuppgifter som efterfrågas då dem ansåg att det var tydligt vem som 

var ansvarig för kontaktuppgifterna. På restaurang B var det otydligt för vem som 

ansvarade för kontaktuppgifterna, ändå gav alla anställda sina kontaktuppgifter under första 

arbetsveckan. Detta innebär att eget ansvar är viktigt från båda parter för att allt ska 

fungera. 

Det läggs ingen vikt hos varken restaurang A eller B att dokumentera sina arbetsrutiner 

eller arbetsschema. Trots detta anser en del respondenter att det vet hur rutinerna ska 

genomföras och fungerar. Detta kan innebära att det finns olika rutiner bland dem anställda 

på restaurang A och B. 

4.3.3 Kommunikation 

Restaurang B använder sig inte av någon form av kommunikationskanal förutom muntligt 

kontakt. Restaurang A använder sig av Facebookgrupp som en form av intranät där 

anställda kommunicerar med varandra. För restaurang A innebär detta ett lättare sätt att 

kunna kommunicera med varandra där arbetsschema och annan nödvändig information 

förmedlas. Den möjligheten har inte restaurang B då tillgång till intranät saknas. Det kan 

innebära att nyanställda kan få svårt att upprepa samma information på grund av att de 

saknar ett intranät. Till skillnad från restaurang A kan nyanställda gå in på 

Facebookgruppen och upprepa informationen. 

Trots avsaknaden av dokumenterade arbetsrutiner anser dem flesta på restaurang A att dem 

vet hur arbetet ska genomföras vilket kan innebära att det finns en bra kommunikation 

mellan anställda och restaurangchef. På restaurang B känner dem flesta att de kan hitta 

nödvändig information för hur arbetet ska genomföras men det är delade meningar om hur 

tydligt definierade arbetsrutinerna är. Detta kan innebära en sämre kommunikation mellan 

anställda och restaurangchef än vad restaurang A har. 
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5 Diskussion  

I detta kapitel jämförs studiens resultat med kopplingar till teori och tidigare forskning. 

Resultatdiskussionen kommer ta upp dem mönster som identifierades i analysen av 

resultatet. Dessa tre mönster i analysen är introduktion, dokumentation och 

kommunikation.  

5.1 Resultatdiskussion – Introduktion  

I genomförandet använde vi oss av teorierna DeLone och McLean Information Success 

Model, Information Theory samt introduktionsmodellen av Lindmark och Önnevik. 

DeLone och McLean Information Success Model användes för att se vilka nettofördelar 

som kan skapas med en etablerad introduktionsprocess. Information Theory användes för 

att kunna se hur information förmedlas mellan anställda och restaurangchef. 

Introduktionsmodellen av Lindmark och Önnevik användes för att få en förståelse för vad 

en bra introduktion innebär. 

Analysen visar att kvalitén på restaurangernas introduktioner för nyanställda har varit 

skiftande. En viktig grundsten för att bedriva en bra verksamhet är att anställda vet vad som 

gäller när deras anställning börjar (Cook, 2004). På grund av att det inte existerar någon 

dokumenterad introduktionsprocess hos någon av de två restaurangerna medför detta att 

etablerade processer saknas. För att kunna skapa etablerade processer menar Ljungberg och 

Larsson (2012) att processen måste vara användbar, känd, accepterad, förstådd och 

tillgänglig. Detta för att den nyanställda ska kunna skapa nettofördelar för restaurang A och 

B. I detta fall blir nettofördelarna att alla nyanställda arbetar efter samma 

introduktionsprocess och arbetet blir enhetligt. Det krävs att informationen vid 

introduktionen är av god kvalité, att användaren har för avsikt att använda informationen 

och att den faktiskt används (DeLone och McLean, 2003). I denna studie har teorin använts 

för att se hur kommunikationen fungerar mellan arbetsgivare och nyanställd för att 

förmedla rätt information till en nyanställd vid introduktion till sitt arbete, och hur 

introduktionsprocessen kan förbättras för restaurang A och B för att skapa etablerade 

processer. 

Restaurangchef A saknar en dokumenterad introduktionsprocess men får ändå stöd av 

respondenterna att introduktionsprocessen var tillräcklig tydligt för dem. Även 

restaurangchef B saknar en dokumenterad introduktionsprocess men får inte samma stöd av 

respondenterna, där majoriteten anser att introduktionen inte var tillräcklig tydlig. Varför 

respondenternas svar skiljer sig åt mellan restaurangerna kan bero på restaurangchefernas 

sätt att kommunicera med sina nyanställda vid introduktionen. Detta kan bero på att 

kommunikationen mellan restaurangchef A och anställda fungerar bättre gentemot 

restaurangchef B och sina anställda. Det är viktigt att kommunikationen som sker i ett 
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sammanhang kan skapa en förståelse mellan sändare och mottagare, detta genom de fyra 

olika nivåerna av semiotik (Beynon-Davis, Galliers och Saur 2009). Detta verkar 

restaurang A vara bättre på än vad restaurangchef B är, något som framkommer tydligt i 

respondenternas svar. 

Eftersom det saknas en introduktionsprocess som restaurangcheferna på restaurang A och 

B kan följa leder det till att nyanställda inte vet hur deras första veckor i arbete kommer se 

ut eller om det kommer ske någon uppföljning på deras arbete. Restaurangchef A säger sig 

ha uppföljningsmöte med sina nyanställda, men som inte styrks hos respondenterna. 

Uppföljning är något som inte sker hos restaurang B och som styrks av respondenterna. 

Majoriteten av respondenterna på båda restaurangerna visste inte heller hur deras första 

arbetsveckor skulle se ut. Detta går inte helt i linje med vad Lindmark och Önneviks (2006) 

introduktionsmodell säger då en anställd ska presenteras för sina arbetsuppgifter redan 

första arbetsdagen. Det är viktigt enligt Lindmark och Önnevik (2006) när den nyanställda 

börjar arbeta självständigt att det finnas en mentor som fungerar som bollplank under en 

period. Det finns mentorer på både restaurang A och B, det enda som skiljer dem åt är att 

restaurang A har olika mentorer beroende vem som arbetar för dagen. 

5.2 Resultatdiskussion – Dokumentation  

Då resultatet visar att det inte finns några rutiner dokumenterade och att varje introduktion 

kan se olika ut kan detta skapa stor förvirring på arbetsplatsen, då varje rutin hanteras olika 

av de anställda. Det är inte lätt för nyanställda att veta vad som är rätt eller fel om det inte 

finns något dokumenterat om rutinen. Enligt Shannon & Weavers modell (se figur 3) är det 

svårt att mäta och se om information tolkas på rätt sätt. På restaurang A och B är det svårt 

att se hur informationen tolkas då kommunikationen skiljer sig mellan introduktionerna och 

där en nyanställd kan få viss information medan en annan nyanställd kan få en annan. 

Ljungberg och Larsson (2012) menar att medarbetare ska känna till rutinen och arbeta efter 

dokumentation. Trots saknaden av dokumentation över rutiner anser respondenterna på 

restaurang A att de fick lära sig rutinerna under introduktionen. Detta betyder dock inte att 

dem arbetar på samma sätt när det gäller en viss rutin eftersom det inte finns något 

dokumenterat. Respondenterna på restaurang B var inte lika övertygande om att de kände 

till restaurangens rutiner, detta är ytterligare en orsak som kan skapa förvirring på 

arbetsplatsen.  

Det finns inga beskrivningar över arbetsroller på varken restaurang A eller B. Detta kan 

leda till att nyanställda inte vet vem dem ska vända sig till om de har en fråga. Rimligen 

bör arbetsroller vara väl beskrivna så anställda vet vem dem ska vända sig till med 

eventuella frågor. Enligt enkäternas svar syns det tydligt på både restaurang A och B att 

alla respondenter inte känner till vem dem ska vända sig till. Med tydliga arbetsroller och 
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en information som finns tillgänglig av god kvalité får anställda mer avsikt att använda 

informationen (DeLone och McLean, 2003) vilket kan leda till att restaurangerna kan skapa 

nettofördelar genom tidsbesparing. 

5.3 Resultatdiskussion – Kommunikation 

På restaurang A finns det ett intranät men som inte är tillgängligt för alla anställda och på 

restaurang B finns det inget intranät. Som Klein och Weavers (2000) nämner är det av 

yttersta vikt att den nyanställda känner sig delaktiga från första stund i introduktionen. 

Även om restaurang A har ett intranät, så har alla anställda inte tillgång till det eftersom 

alla inte är medlemmar på Facebook. Samtidigt går det att använda Facebook som intranät 

men det kräver att restaurangchefen lär sig verktyget bättre eftersom restaurangchefen 

nämner att informationen kan försvinna i flödet på Facebook. Detta borde inte vara något 

problem eftersom antalet anställda inte är många, vilket innebär att det är lätt att gå tillbaka 

i flödet och se den information som eventuellt missats. Restaurangchef A ville även ha ett 

intranät med kategoriserade mappar, vilket även det går att ordna på Facebook. En bättre 

genomgång av Facebook underlättar nog många av dem problem som restaurangchefen 

nämner. Det är fortfarande ett väldigt konstigt val av intranät eftersom det innebär att de 

anställda måste blanda sitt privatliv med sitt arbetsliv. Det som restaurang A gör är att de 

ger anställda ett val: gå med i denna sociala medieplattform eller gå miste om 

informationen rörande jobbet. Det är viktigt att det finns ett intranät där restaurangchefer 

och anställda kan förmedla information som schema, rutiner och annan typ av viktig 

information mellan varandra. Med ett intranät krävs det ett engagemang från både chefer 

och anställda annars fyller ett intranät ingen funktion. Med ett engagemang kan det skapa 

bra kommunikationskanaler för restaurangerna och det ligger dessutom i tiden att arbeta 

med tekniska lösningar för att förbättra kommunikationen inom verksamheter. 

Kommunikationen på restaurang A och B mellan restaurangchefer och nyanställda känns 

väldigt dålig. Fler än hälften av respondenterna kände att de inte fick ta del av restaurang A 

och B värderingar, mål och visioner. Detta gör det inte lätt för den nyanställda att känna 

någon samhörighet med sin nya arbetsplats och kanske därefter söker ny arbetsplats. Därför 

är det viktigt att anställda introduceras för de olika värderingar, mål och visioner som 

organisationer har och som även Klein och Weavers (2000) säger är viktigt för att få 

anställda att känna samhörighet med verksamheten. 

5.4 Metodreflektion  

Syftet med denna studie var att se hur två restauranger arbetar med introduktion vid 

nyanställning samt hur introduktionsprocessen kan förbättras. Utifrån intervjuer och 

enkätundersökning har ett resultat tagits fram, för att göra en kartläggning av 

restaurangerna. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide som tagits fram 
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för att skapa ett nuläge över introduktionsprocessen från restaurangchefernas perspektiv. 

Enkätundersökning togs fram för att se hur anställda upplevde sin introduktion till 

respektive arbetsplats. Intervjuguiden och enkätundersökningen var uppdelad i tre 

områden; inledning, introduktion och organisation. De teorier och modeller som låg till 

grund för studien användes för att utforma intervjuguiden och enkätundersökningen. 

Informanternas sätt att kommunicera vid intervjuer kan påverka resultatet, dessa olika sätt 

som är icke verbala kan vara informanternas tolkningar av frågorna, vårt kroppsspråk som 

undersökare, informanternas vetskap om att intervjuerna spelades in samt var intervjuerna 

genomfördes. Eftersom enbart två intervjuer genomfördes kan inte resultatet generaliseras 

på alla restauranger i Växjö förutom de två restauranger som studien genomfördes på. 

Detsamma gäller enkätundersökningen då enbart 16 personer deltog och är därför inte 

generaliserbart för vad alla anställda inom restaurangbranschen tycker. Eftersom det var ett 

så litet urval borde intervjuer genomförts istället. För att generalisera resultatet på alla 

restauranger i Växjö hade en majoritet av restaurangerna i Växjö behövt ingå i studien, 

vilket det inte fanns resurser till för att genomföra.  

Om vi hade genomfört denna studie igen borde fler restauranger ingått i studien för att 

kunna kartlägga fler restaurangers nuläge av introduktionsprocessen. Detta hade skapat en 

högre validitet och reliabiliteten när en större population undersöks. 

En svaghet med denna studie är vi som undersökare har generaliserat de svar som 

framkommit ur enkätundersökningen oberoende av vilken roll respondenten hade inom 

restaurangen. En annan svaghet är att vi enbart intervjuat två stycken personer till denna 

studie, vilket borde utökats till sex intervjuer. Detta tillsammans med ett urval som inte går 

att generalisera över en större population gör att resultatet kan se annorlunda ut om studien 

upprepas.  
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6 Avslutning  

I det avslutande kapitlet besvaras frågeställningarna som legat till grund för studien. 

Studien syftade att besvara frågorna, hur restaurang A och B arbetar med introduktion vid 

anställning och hur kommunikationsprocessen kan förbättras för de nyanställda vid 

introduktion till arbetet. Det som framkommit ur frågeställningarna presenteras i rubriken 

nedan. Dessutom presenteras ett avsnitt om framtida forskning utifrån vad studiens 

innehåll tar upp. 

6.1 Slutsats  

Det finns stora brister i restaurang A och Bs introduktion för nyanställda inom områdena 

introduktion, dokumentation och kommunikation. Det finns inga rutiner eller 

dokumenterade processer för hur introduktionen ska se ut, detta visas tydligt i 

kartläggningen som gjorts. En konsekvens av detta arbetssätt blir att introduktionen kan se 

annorlunda ut från gång till gång. Detta leder till att nyanställda kan olika mycket efter sina 

introduktioner och alla nyanställda får inte samma förutsättningar att nå upp till de krav 

som ställs. Det saknas även bra kommunikationskanaler för att förmedla information från 

restaurangchefer till nyanställda. 

För skapa en bra introduktionsprocess med etablerade processer behövs fungerande 

kommunikationskanaler, samt utförlig dokumentation för restaurang A och Bs rutiner. För 

att kunna skapa etablerade processer och använda sig av introduktionsprocessen nedan 

kräver det att introduktionsplanen är användbar och relevant för verksamheten. Den ska 

vara känd av de anställda så att de kan arbeta efter dokumentationen. Introduktionsplanen 

ska också vara accepterad och användas av de anställda. Till sist ska den vara förstådd 

alltså anställda måste förstå varför planen används, hur den används och till vad. Lyckas 

restaurang A och B etablera en introduktionsprocess skulle introduktionen kunna se ut 

enligt nedan.  

 En väl förberedd arbetsplats med tillhörande dokumentation om anställningen på 

den nyanställdas första arbetsdag. 

 Introduktionen bör följa en dokumenterad plan innehållande restaurangens mål, 

visioner och strategier. Den bör även förklara den nyanställdas arbetsroll och 

arbetsområden. Tillgång och genomgång av intranät och andra tekniska lösningar 

såsom kassasystem bör ske så snabbt som möjligt gärna under första veckan. 

 Den nyanställda skall också bli tilldelad en mentor som kan fungera som bollplank 

för frågor och funderingar under introduktionen men även efter introduktion är 

avklarad. 
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 Kontinuerliga uppföljningar bör göras, dels under introduktionen men också efter 

för att se att allting fungerar som det är tänkt. Uppföljningarna bör göras muntligt 

och skriftligt. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning  

Vår förhoppning är att studien har visat hur etablerade teorier inom Informationslogistik 

kan användas. Förslag till fortsatt forskning är att använda dessa teorier och utöka studiens 

urval så att den blir generaliserbar för fler restauranger. Vid en generalisering skulle studien 

kunna användas för att förbättra introduktionsprocessen för restauranger med hög 

personalomsättning. Dessutom kan andra metoder som observationer användas för 

ytterligare få djup och skapa förståelse för hur introduktionsprocessen påverkas av 

organisationskulturen. Andra infallsvinklar på introduktionsprocessen skulle kunna vara 

tekniska, ekonomiska och strategiska aspekter.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide med informanter  
 

Inledning - Tänk igenom din roll som chef på den berörda restaurangen och hur 
din organisation arbetar.  

1. Hur ser din bakgrund ut inom restaurangen?  

2. Vilken information kommunicerar du ut till den nyanställda om vad som väntar de 
första veckorna på arbetsplatsen?  

Introduktion – Hur arbetar organisationen med introduktion för det nyanställda,  

3. Vad betyder ordet introduktion för dig? Vem/vilka ansvarar för introduktionen vid 
anställning?  

4. Finns det någon dokumenterad plan över hur en introduktion ser ut i nuläget? Iså 
fall, hur ser den ut?  

5. Hur lång tid tycker du att en normal introduktion ska ta? 

6. Vad är den faktiska tiden du lägger ner på en introduktion?  

7. Vad anser du är det viktigaste områdena i en introduktion och varför?  

8. Hur är er introduktion på restaurangen uppbyggd och vad grundar den sig i?  

9. Kan du beskriva hur en introduktion vid nyanställning ser ut?  

10. Görs någon form av återkoppling om introduktionen för den nyanställda?  

Organisation - Följande frågor handlar om hur organisationen fungerar när ny 
personal integreras i verksamheten.  

11. Vad anser du är viktigt att de nyanställda blir informerad om vid anställning?   

12. Kan den informationen skilja sig beroende på vilken erfarenhet den nyanställda 
har?  

13. Hur görs nödvändig information tillgänglig för de nyanställda för att de ska kunna 
utföra sitt arbete?  

14. Får de nyanställda konkreta mål, värderingar och visioner från företaget att arbeta 
efter?  

15. Får de nyanställda någon typ av handledning eller fadder från företaget? 
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Bilaga 2 – Missivbrev 

 

Hej! 

      

Vi heter Ramin Afram och Sebastian Mathisson och vi studerar sista året 

Informationslogistik på Linnéuniversitetet. Vi skriver vårt examensarbete om hur 

introduktionsprocessen för nyanställda ser ut på din arbetsplats och hur det skulle 

kunna förbättras och vi skulle verkligen uppskatta om du svarade på frågorna i 

enkäten.  

 

Din medverkan är frivillig och helt anonym. Enkäten kommer att behandla frågor om 

introduktion till din nuvarande arbetsplats. Resultatet kommer sedan användas för 

att förbättra introduktionen för nyanställda. 

 

Har du några frågor kontakta oss via E-post på ra222ha@student.lnu.se 

Svara önskas senaste 31 mars. Tack för din medverkan! 

Med vänlig hälsning,  

     

Ramin Afram och Sebastian Mathisson 
  



     
 

Bilaga 3 – Enkätfrågor 

 

Inledning 

Är du? (fråga 1) 

 Man 

 Kvinna 

 Annan könsidentitet 

 

Vilken restaurang arbetar du på? (fråga 2) 

 Restaurang A 

 Restaurang B 

 

Hur länge har du varit anställda vid restaurangen? (fråga 3) 

 Mindre än 1 år 

 1-2 år 

 

Introduktion 

Det första frågorna kommer handla om introduktionen till din nuvarande arbetsplats. 

Försök att tänka tillbaka till när du först blev anställd. 

 

Hur tydligt tycker du det framgick vem som var ansvarig för introduktionen på din 

arbetsplats? (fråga 4) 

 Mycket tydlig 

 Ganska tydlig  

 Ganska otydligt 

 Mycket otydligt 

 

Tycker du introduktionen på arbetsplatsen var tillräcklig för dig? (fråga 5) 

 Ja, definitivt 

 Ja, tillräckligt 

 Nej, inte tillräcklig 

 Nej, definitivt inte 

 

Vad tycker du saknades under din introduktion till arbetsplatsen? (fråga 6) 

 Svar: 

 

Hur lång tid anser du att en introduktion vid nyanställning bör pågå? (fråga 7) 



     
 

 1-2 veckor 

 3-4 veckor 

 5-6 veckor 

 7-8 veckor 

 Längre än 8 veckor 

 

Hur lång tid uppskattar du att din introduktion pågick? (fråga 8) 

 1-2 veckor 

 3-4 veckor 

 5-6 veckor 

 7-8 veckor 

 Längre än 8 veckor 

 

Under din introduktion, fick du då ta del av någon dokumentation gällande dina 

arbetsuppgifter? Om Ja, skriv gärna vilken typ av dokumentation under övrigt  

(fråga 9) 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Övrigt 

 

Var det tydligt förklarat hur tidrapporten skulle fyllas i? (fråga 10) 

 Ja, definitivt  

 Ja, tillräckligt 

 Nej, inte tillräckligt 

 Nej, definitivt inte  

 

Var det tydligt vem som tog hand om dina kontaktuppgifter (kontonummer, adress, 

personnummer, osv)? (fråga 11) 

 Ja, definitivt  

 Ja, tillräckligt 

 Nej, inte tillräckligt 

 Nej, definitivt inte  

 

Fick du under introduktionen lära dig om restaurangens värderingar, mål och 

visioner? Fråga 12) 

 Ja, definitivt  



     
 

 Ja, tillräckligt 

 Nej, inte tillräckligt 

 Nej, definitivt inte  

 Kan ej bedöma 

 

Vet du vem du skulle vända dig till med frågor under din introduktionsfas? 

Utveckla gärna ditt svar under övrigt. (fråga 13) 

 Ja, jag vet vem jag skulle vända mig till 

 Ja, jag tror det 

 Nej, jag är osäker på vem jag skulle vända mig till 

 Nej, inte alls 

 Övrigt 

 

Vad anser du skulle kunna förbättras med introduktionen till restaurangen och 

varför? (fråga 14) 

 Svar: 

Organisation 

Försök tänka tillbaka hur organisationen agerade mot dig när du först påbörjade din 

anställning och hur väl restaurangen hade förberett sig för att ta hand om ny personal. 

Tänk också på hur de var i sin kommunikation gentemot dig och besvara följande frågor. 

 

Vilken är din arbetsroll på restaurangen? (fråga 15) 

 Servitör/Servitris 

 Kock 

 Diskare 

 Bartender 

 Personalansvarig 

 Ekonomiansvarig 

 Inköpare 

 Annat 

Vilken typ av dokumentation fick du av din arbetsgivare under första arbetsveckan? 

(fråga 16) 

 Svar: 

Vilken typ av dokumentation gav du din arbetsgivare under första arbetsveckan? 

(fråga 17) 

 Svar: 



     
 

När du påbörjade din anställning, var informationen du fick anpassad till din 

arbetsområde? (fråga 18) 

 Ja, definitivt 

 Ja, tillräckligt 

 Nej, inte tillräckligt 

 Nej, definitivt inte 

 Kan ej bedöma 

Fick du någon kontaktperson som fungerade som mentor när du började arbeta? 

(fråga 19) 

 Ja, jag fick en mentor som alltid fanns till hands 

 Ja, jag fick en mentor men personen fanns inte alltid till hands 

 Nej, jag fick ingen mentor 

Anser du att restaurangen gjorde kontinuerliga uppföljningar om hur det gick för 

dig under din introduktion? (fråga 20) 

 Ja, definitivt 

 Ja, tillräckligt 

 Nej, inte tillräckligt 

 Nej, definitivt inte 

 Kan ej bedöma  

Har du tillgång till något intranät på din arbetsplats? (fråga 21) 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Blev du informerad om hur dina första veckor skulle se ut på arbetsplatsen? (fråga 

22) 

 Ja 

 Nej 

 Övrigt 

Fick du lära dig restaurangens rutiner i början av din anställning? (fråga 23) 

 Ja, det var tydligt 

 Ja, jag lärde mig tillräckligt 

 Nej, det var inte tillräckligt 

 Nej, det kändes otydligt 

 Kan ej bedöma 



     
 

Anser du att ditt arbete motsvarar restaurangens uppsatta värderingar, mål och 

visioner? (fråga 24) 

 Ja, definitivt 

 Ja, tillräckligt 

 Nej, inte tillräckligt 

 Nej, definitivt inte 

 Kan ej bedöma 

Anser du att det fanns en övergripande plan för hur arbetet ska utföras på 

restaurangen? (fråga 25) 

 Ja, definitivt 

 Ja, tillräckligt 

 Nej, inte tillräckligt 

 Nej, definitivt inte 

 Kan ej bedöma 

Finns det en rollbeskrivning på alla anställda vid restaurangen? (fråga 26) 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Kunde du hitta nödvändig information för att utföra ditt arbete? (fråga 27) 

 Ja, definitivt 

 Ja, tillräckligt 

 Nej, inte tillräckligt 

 Nej, definitivt inte 

 Kan ej bedöma 

Har du några andra tankar eller åsikter om din arbetsplats som inte enkätfrågorna 

tagit upp? (fråga 28) 

 Svar: 

 

 

 

 

 



     
 

Bilaga 4 – Svar på enkätfrågor restaurang A 

 

Inledning 

Är du? (fråga 1) 

 Man 3st 

 Kvinna 8st 

 Annan könsidentitet 0st 

 

Vilken restaurang arbetar du på? (fråga 2) 

 Restaurang A 11st 

 Restaurang B 0st 

 

Hur länge har du varit anställda vid restaurangen? (fråga 3) 

 Mindre än 1 år 4st 

 1-2 år 7st 

 

Introduktion 

Det första frågorna kommer handla om introduktionen till din nuvarande arbetsplats. 

Försök att tänka tillbaka till när du först blev anställd. 

 

Hur tydligt tycker du det framgick vem som var ansvarig för introduktionen på din 

arbetsplats? (fråga 4) 

 Mycket tydlig 6st 

 Ganska tydlig 3st 

 Ganska otydligt 2st 

 Mycket otydligt 0st 

 

Tycker du introduktionen på arbetsplatsen var tillräcklig för dig? (fråga 5) 

 Ja, definitivt 3st 

 Ja, tillräckligt 7st 

 Nej, inte tillräcklig 1st 

 Nej, definitivt inte 0st 

 

Vad tycker du saknades under din introduktion till arbetsplatsen? (fråga 6) 

 Att se till att jag som nyanställd hade kontroll på allt. Att inte lämna den nyanställda med 

någon annan utan se till de har en kontaktperson under hela introduktionen. 

 Inget. 

 Kommer inte på något. 



     
 

 Struktur. 

 Mer genomgång av öl och vin. 

 Kan inte komma på något. För mig var det en tydlig och bra introduktion! 

 Information om viner. 

 Fick riktig introduktion. Utan fick börja jobba direkt och fick fråga när jag undrade något 

eller korrigerad när jag gjorde något fel.  

 Jag tycker min introduktion var bra och jag tycker att inget saknades! 

 Vet ej. 

 En ännu mer seriös och ambitiös introduktion hur allt gick till och hur man ska göra och 

inte ska göra. 

 

Hur lång tid anser du att en introduktion vid nyanställning bör pågå? (fråga 7) 

 1-2 veckor 8st 

 3-4 veckor 3st 

 5-6 veckor 0st 

 7-8 veckor 0st 

 Längre än 8 veckor 0st 

 

Hur lång tid uppskattar du att din introduktion pågick? (fråga 8) 

 1-2 veckor 9st 

 3-4 veckor 2st 

 5-6 veckor 0st 

 7-8 veckor 0st 

 Längre än 8 veckor 0st 

 

Under din introduktion, fick du då ta del av någon dokumentation gällande dina 

arbetsuppgifter? Om Ja, skriv gärna vilken typ av dokumentation under övrigt (fråga 

9) 

 Ja 0st 

 Nej 6st 

 Vet ej 5st 

 Övrigt 0st  

 

Var det tydligt förklarat hur tidrapporten skulle fyllas i? (fråga 10) 

 Ja, definitivt 5st 

 Ja, tillräckligt 4st 

 Nej, inte tillräckligt 2st 

 Nej, definitivt inte 0st 

 



     
 

Var det tydligt vem som tog hand om dina kontaktuppgifter (kontonummer, adress, 

personnummer, osv)? (fråga 11) 

 Ja, definitivt 4st 

 Ja, tillräckligt 3st 

 Nej, inte tillräckligt 3st 

 Nej, definitivt inte 1st  

 

Fick du under introduktionen lära dig om restaurangens värderingar, mål och 

visioner? (fråga 12) 

 Ja, definitivt 2st 

 Ja, tillräckligt 4st 

 Nej, inte tillräckligt 2st 

 Nej, definitivt inte 1st 

 Kan ej bedöma 2st 

 

Vet du vem du skulle vända dig till med frågor under din introduktionsfas? (fråga 

13) Utveckla gärna ditt svar under övrigt. 

 Ja, jag vet vem jag skulle vända mig till 4st 

 Ja, jag tror det 5st 

 Nej, jag är osäker på vem jag skulle vända mig till 2st 

 Nej, inte alls 0st 

 Övrigt 0st 

 

Vad anser du skulle kunna förbättras med introduktionen till restaurangen och 

varför? (fråga 14) 

 En lite bättre struktur över vem som har ansvar för vem. Har du hand om en person håll dig till 

det och förklara imorgon kommer du göra si eller så och få vara med mig eller någon annan. 

 Tycker det var glasklart. 

 Bättre att en lär upp istället för flera då många jobbar på olika sätt. 

 Vet ej. 

 Att man skulle få information om vinerna vi serverar så man inte ser ut som ett frågetecken när 

gästen frågar vad som passar till ryggbiffen mm. 

 Mer om viner, vad som passar till vad. 

 Kort sammanfattning om handdatorer och betalsystem att plugga in på papper. 

 Vet ej. 

 Mer tydlighet! Mer fackmässigt om restaurangbranschen och hur saker och ting fungerar. 

Framförallt inom drycker. 

 Struktur för att ha koll på rollen man får på arbetsplatsen samt vad som förväntas av en. 

 Genomgång av maträtter samt dryck. 



     
 

Organisation 

Försök tänka tillbaka hur organisationen agerade mot dig när du först påbörjade din 

anställning och hur väl restaurangen hade förberett sig för att ta hand om ny personal. 

Tänk också på hur de var i sin kommunikation gentemot dig och besvara följande frågor. 

 

Vilken är din arbetsroll på restaurangen? (fråga 15) 

 Servitör/Servitris 11st 

 Kock 0st 

 Diskare 0st 

 Bartender 0st 

 Personalansvarig 0st 

 Ekonomiansvarig 0st 

 Inköpare 0st 

 Annat 0st 

 Ingen. 

Vilken typ av dokumentation fick du av din arbetsgivare under första arbetsveckan? 

(fråga 16) 

 Ingen. 

 Ingen. 

 Ingen. 

 Ingen. 

 Ingen. 

 Ingen. 

 Ingen. 

 Ingen. 

 Minns inte. 

 Vet ej. 

 Vet ej. 

 Vilken typ av dokumentation gav du din arbetsgivare under första arbetsveckan? 

(fråga 17) 

 Jag gav mina kontaktuppgifter och kontonummer och sådant. 

 Inget. 

 Kontonummer, adress och personnummer. 

 Vet ej. 

 Kontonummer, adress och personnummer. 

 Ingen. 

 Ingen. 

 Ingen. 

 Kontaktuppgifter, kontonummer. 



     
 

 Ingen. 

 Ingen. 

När du påbörjade din anställning, var informationen du fick anpassad till ditt 

arbetsområde? (fråga 18) 

 Ja, definitivt 4st 

 Ja, tillräckligt 6st 

 Nej, inte tillräckligt 0st 

 Nej, definitivt inte 0st 

 Kan ej bedöma 1st 

Fick du någon kontaktperson som fungerade som mentor när du började arbeta? 

(fråga 19) 

 Ja, jag fick en mentor som alltid fanns till hands 4st 

 Ja, jag fick en mentor men personen fanns inte alltid till hands 4st 

 Nej, jag fick ingen mentor 3st 

Anser du att restaurangen gjorde kontinuerliga uppföljningar om hur det gick för 

dig under din introduktion? (fråga 20) 

 Ja, definitivt 2st 

 Ja, tillräckligt 3st 

 Nej, inte tillräckligt 3st 

 Nej, definitivt inte 1st 

 Kan ej bedöma 2st 

Har du tillgång till något intranät på din arbetsplats? (fråga 21) 

 Ja 5st 

 Nej 2st 

 Vet ej 4st 

Blev du informerad om hur dina första veckor skulle se ut på arbetsplatsen? (fråga 

22) 

 Ja 4st 

 Nej 7st 

 Övrigt 0st 

Fick du lära dig restaurangens rutiner i början av din anställning? (fråga 23) 

 Ja, det var tydligt 6st 

 Ja, jag lärde mig tillräckligt 5st 

 Nej, det var inte tillräckligt 0st 

 Nej, det kändes otydligt 0st 



     
 

 Kan ej bedöma 0st 

Anser du att ditt arbete motsvarar restaurangens uppsatta värderingar, mål och 

visioner? (fråga 24) 

 Ja, definitivt 4st 

 Ja, tillräckligt 4st 

 Nej, inte tillräckligt 0st 

 Nej, definitivt inte 0st 

 Kan ej bedöma 3st 

Anser du att det fanns en övergripande plan för hur arbetet ska utföras på 

restaurangen? (fråga 25) 

 Ja, definitivt 4st 

 Ja, tillräckligt 4st 

 Nej, inte tillräckligt 1st 

 Nej, definitivt inte 0st 

 Kan ej bedöma 2st 

Finns det en rollbeskrivning på alla anställda vid restaurangen? (fråga 26) 

 Ja 5st 

 Nej 2st 

 Vet ej 4st 

Kunde du hitta nödvändig information för att utföra ditt arbete? (fråga 27) 

 Ja, definitivt 2st 

 Ja, tillräckligt 8st 

 Nej, inte tillräckligt 0st 

 Nej, definitivt inte 0st 

 Kan ej bedöma 1st 

Har du några andra tankar eller åsikter om din arbetsplats som inte enkätfrågorna 

tagit upp? (fråga 28) 

 Nej. 

 Nej. 

 Nej. 

 Nej. 

 Nej. 

 Nej. 

 Nej. 

 Nej. 

 Nej. 



     
 

 Nej. 

 Anställningsavtal första veckan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

Bilaga 5 – Svar på enkätfrågor restaurang B 

 

Inledning 

Är du? (fråga 1) 

 Man 5st 

 Kvinna 0st 

 Annan könsidentitet 0st 

 

Vilken restaurang arbetar du på? (fråga 2) 

 Restaurang A 0st 

 Restaurang B 5st 

 

Hur länge har du varit anställda vid restaurangen? (fråga 3) 

 Mindre än 1 år 4st 

 1-2 år 1st 

 

Introduktion 

Det första frågorna kommer handla om introduktionen till din nuvarande arbetsplats. 

Försök att tänka tillbaka till när du först blev anställd. 

 

Hur tydligt tycker du det framgick vem som var ansvarig för introduktionen på din 

arbetsplats? (fråga 4) 

 Mycket tydlig 0st 

 Ganska tydlig 3st 

 Ganska otydligt 2st 

 Mycket otydligt 0st 

 

Tycker du introduktionen på arbetsplatsen var tillräcklig för dig? (fråga 5) 

 Ja, definitivt 1st 

 Ja, tillräckligt 0st 

 Nej, inte tillräcklig 4st 

 Nej, definitivt inte 0st 

 

Vad tycker du saknades under din introduktion till arbetsplatsen? (fråga 6) 

 Dokument som beskrev mina arbetsuppgifter och även vad som förväntades av mig. 

 En mer strukturerad planering av vad jag skulle ha för arbetsuppgifter. 

 Dokumentering. 

 Dokument som beskrev processerna. 



     
 

 Tydligare beskrivning av arbetsrutiner. 

 

Hur lång tid anser du att en introduktion vid nyanställning bör pågå? (fråga 7) 

 1-2 veckor 0st 

 3-4 veckor 5st 

 5-6 veckor 0st 

 7-8 veckor 0st 

 Längre än 8 veckor 0st 

 

Hur lång tid uppskattar du att din introduktion pågick? (fråga 8) 

 1-2 veckor 4st 

 3-4 veckor 1st 

 5-6 veckor 0st 

 7-8 veckor 0st 

 Längre än 8 veckor 0st 

 

Under din introduktion, fick du då ta del av någon dokumentation gällande dina 

arbetsuppgifter? Om Ja, skriv gärna vilken typ av dokumentation under övrigt (fråga 

9) 

 Ja 2st 

 Nej 3st 

 Vet ej 0st 

 Övrigt 2st (se punkt 1 och 2 nedan) 

 

1. Ja jag fick ngt papper med mina arbetstider 

2. Arbetsavtal 

 

Var det tydligt förklarat hur tidrapporten skulle fyllas i? (fråga 10) 

 Ja, definitivt 1st 

 Ja, tillräckligt 2st 

 Nej, inte tillräckligt 1st 

 Nej, definitivt inte 1 

 

Var det tydligt vem som tog hand om dina kontaktuppgifter (kontonummer, adress, 

personnummer, osv)? (fråga 11) 

 Ja, definitivt 1st 

 Ja, tillräckligt 0st 

 Nej, inte tillräckligt 4st 

 Nej, definitivt inte 0st  



     
 

 

Fick du under introduktionen lära dig om restaurangens värderingar, mål och 

visioner? (fråga 12) 

 Ja, definitivt 0st 

 Ja, tillräckligt 1st 

 Nej, inte tillräckligt 2st 

 Nej, definitivt inte 2st 

 Kan ej bedöma 0st 

 

Vet du vem du skulle vända dig till med frågor under din introduktionsfas? (fråga 

13) Utveckla gärna ditt svar under övrigt. 

 Ja, jag vet vem jag skulle vända mig till 0st 

 Ja, jag tror det 5st 

 Nej, jag är osäker på vem jag skulle vända mig till 0st 

 Nej, inte alls 0st 

 Övrigt 1st (se punkt 1 nedan) 

 

1. Personen jag skulle vända mig till var den som arbetade för dagen 

 

Vad anser du skulle kunna förbättras med introduktionen till restaurangen och 

varför? (fråga 14) 

 Någon sorts dokumentation för att göra info tydligare. 

 En lite tydligare struktur för mig som anställd, speciellt när man är ny. 

 Lite mer papper o sånt. 

 Allt. 

 Pågå under längre tid samt vara mer ingående om arbetsrutiner. 

 

Organisation 

Försök tänka tillbaka hur organisationen agerade mot dig när du först påbörjade din 

anställning och hur väl restaurangen hade förberett sig för att ta hand om ny personal. 

Tänk också på hur de var i sin kommunikation gentemot dig och besvara följande frågor. 

 

Vilken är din arbetsroll på restaurangen? (fråga 15) 

 Servitör/Servitris 1st 

 Kock 1st 

 Diskare 1st 

 Bartender 2st 

 Personalansvarig 0st 

 Ekonomiansvarig 0st 



     
 

 Inköpare 0st 

 Annat 0st 

Vilken typ av dokumentation fick du av din arbetsgivare under första arbetsveckan? 

(fråga 16) 

 Ingen. 

 Arbetsavtal, papper för kontonummer och övriga kontaktuppgifter. 

 Lönepapper. 

 Inget. 

 Beskrivning av arbetsuppgifter. 

 

Vilken typ av dokumentation gav du din arbetsgivare under första arbetsveckan? 

(fråga 17) 

Kontaktuppgifter. 

Lappen med kontaktuppgifter. 

Kontaktuppgifter. 

Ingenting. 

Kontaktuppgifter. 

 

När du påbörjade din anställning, var informationen du fick anpassad till ditt 

arbetsområde? (fråga 18) 

 Ja, definitivt 2st 

 Ja, tillräckligt 2st 

 Nej, inte tillräckligt 1st 

 Nej, definitivt inte 0st 

 Kan ej bedöma 0st 

Fick du någon kontaktperson som fungerade som mentor när du började arbeta? 

(fråga 19) 

 Ja, jag fick en mentor som alltid fanns till hands 0st 

 Ja, jag fick en mentor men personen fanns inte alltid till hands 3st 

 Nej, jag fick ingen mentor 2st 

Anser du att restaurangen gjorde kontinuerliga uppföljningar om hur det gick för 

dig under din introduktion? (fråga 20) 

 Ja, definitivt 0st 

 Ja, tillräckligt 0st 

 Nej, inte tillräckligt 5st 

 Nej, definitivt inte 0st 

 Kan ej bedöma 0st 



     
 

Har du tillgång till något intranät på din arbetsplats? (fråga 21) 

 Ja 2st 

 Nej 1st 

 Vet ej 2st 

Blev du informerad om hur dina första veckor skulle se ut på arbetsplatsen? (fråga 

22) 

 Ja 1st 

 Nej 4st 

 Övrigt 0st 

Fick du lära dig restaurangens rutiner i början av din anställning? (fråga 23) 

 Ja, det var tydligt 1st 

 Ja, jag lärde mig tillräckligt 2st 

 Nej, det var inte tillräckligt 2st 

 Nej, det kändes otydligt 0st 

 Kan ej bedöma 0st 

Anser du att ditt arbete motsvarar restaurangens uppsatta värderingar, mål och 

visioner? (fråga 24) 

 Ja, definitivt 0st 

 Ja, tillräckligt 3st 

 Nej, inte tillräckligt 0st 

 Nej, definitivt inte 0st 

 Kan ej bedöma 2st 

Anser du att det fanns en övergripande plan för hur arbetet ska utföras på 

restaurangen? (fråga 25) 

 Ja, definitivt 0st 

 Ja, tillräckligt 2st 

 Nej, inte tillräckligt 2st 

 Nej, definitivt inte 0st 

 Kan ej bedöma 1st 

Finns det en rollbeskrivning på alla anställda vid restaurangen? (fråga 26) 

 Ja 1st 

 Nej 3st 

 Vet ej 1st 

Kunde du hitta nödvändig information för att utföra ditt arbete? (fråga 27) 

 Ja, definitivt 0st 



     
 

 Ja, tillräckligt 4st 

 Nej, inte tillräckligt 1st 

 Nej, definitivt inte 0st 

 Kan ej bedöma 0st 

Har du några andra tankar eller åsikter om din arbetsplats som inte enkätfrågorna 

tagit upp? (fråga 28) 

 Nej. 

 Nej. 

 Nej. 

 Nej. 

 Nej. 

 Mer upplärning inom olika områden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


