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Sammanfattning    

Det finns få studier gjorda utifrån handledarens upplevelse av introduktion av nya 

medarbetare. Syftet med studien är att lyfta fram undersköterskan och vårdbiträdets 

upplevelser av handledaruppdraget vid introduktion av ny medarbetare på arbetsplatsen. 

Studien genomfördes med kvalitativ metod genom intervjuer i två olika verksamheter 

inom äldreomsorgen med sammanlagt sju semistrukturerade intervjuer.  Dessa 

transkriberades och sammanställdes i kategorier. Av resultatet framkom det att 

handledarna visade ett stort känslomässigt engagemang och ansvar för verksamheten i 

samband med introduktion av ny medarbetare. Resultatet visade även att stöd från chef 

och kollegor påverkade handledarens upplevelse av hela introduktionen av ny 

medarbetare. Att axla handledarrollen enligt resultatet i studien behöver det finnas en god 

planering, ett väl genomtänkt och konstruktivt utbildningsmaterial vilket också bör följas 

av samtliga medarbetare på arbetsplatsen. 

 

Nyckelord: Resurser, Introduktion, Ny medarbetare, Yrkesstolthet, Kompetens, 

Handledare 

 

Abstract 

There are few studies done based on the supervisor's experience of introducing new 

employees. The purpose of the study is to highlight the experiences of the nurse and the 

care assistant on the supervisor assignment when introducing new employees in the 

elderly workplace. The study was conducted using a qualitative method through 

interviews at two different businesses with a total of seven semi-structured interviews. 

These were transcribed and compiled into categories. The result showed that the 
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supervisors showed a great emotional commitment and responsibility for the business in 

connection with the introduction of new employees. The result showed that support from 

the manager and colleagues affected the supervisor's experience of the entire introduction 

of new employees. According to the results of the study, shouldering the supervisor role 

requires good planning, well-thought-out and constructive training material, which 

should also be followed by all employees in the workplace. 

 

Key words: Resources, Introduction, New employee, Professional pride, Competence. 

Supervisor 
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INLEDNING 

Introduktion av nyanställd personal sker fortlöpande i äldreomsorgens verksamheter och 

anställningsformerna varierar. Om framtida prognos inför år 2036 slår in kan det innebära 

att det kommer att saknas 180 000 medarbetare i dessa verksamheter (Statistiska 

Centralbyrån 2014, s. 10). Inför varje sommar behöver äldreomsorgens verksamheter 

dessutom rekrytera och introducera en större mängd tillfälliga medarbetare för att ersätta 

ordinarie personal under deras semester. Uppdraget att introducera och handleda 

nyanställd personal kommer därmed inte att minska utan snarare att öka. Författarna till 

denna studie har tillsammans många års erfarenhet av att arbeta inom kommunal 

äldreomsorg som gruppledare och undersköterska. Författarna har själva varit delaktiga i 

att introducera nya medarbetare på arbetet. En gemensam upplevelse från författarna var 

att de upplevt att det funnits skillnader i hur handledare ute i verksamheterna har 

genomfört introduktion av nya medarbetare. 

 

 

BAKGRUND 

Det finns rikligt med forskningsstudier kring introduktion av nya medarbetare utifrån 

organisationen och de nyanställdas perspektiv men få studier belyser handledarnas 

upplevelser i samband med introduktion av nya medarbetare på arbetsplatsen (Jokisaari 

& Vuori 2018). I och med detta har socialiseringsprocessen, mentorskapet och de 

nyanställdas upplevelser kring introduktion fått komplimentera i denna bakgrund. En 

introduktion på arbetsplatsen är till för att skapa rätt förutsättningar för den nyanställde 

att integrera i sin blivande yrkesroll (Lindelöw 2008, s. 192 - 193). Ordet handledas kan 

i en direkt tolkning innebära att någon blir ledd genom att hålla handen (Melin –Emilsson 

2004, s. 41). I studiesammanhang beskriver Selander och Selander (2015, s. 15) att 

handleda kan förklaras med att fånga upp och göra något i praktiken gripbart. En 

yrkesperson kan agera handledare genom att stötta och hjälpa en person med mindre 

kunskaper än de handledaren själv besitter eller utifrån de egna yrkeskunskaperna och 

erfarenheterna lära upp en nyanställd medarbetare att klara av att utföra ålagda 

arbetsuppgifter (Svenska Akademiens Ordlista 2019, Egidius 2008, s. 36 - 37). En mentor 

kan vara en rådgivare, handledare eller uppfostrare för yngre och oerfarna (Svenska 

Akademiens Ordlista 2019). Innebörden av mentorskapet har varierat under åren och 

beskrivits utifrån flera olika perspektiv på mentorn och den handledde, både tillsammans 

och enskilt, genom framgångsrika program, med fokus på resultat och karriär fram till 

dagens e-mentorskap (Haggard, Dougherty, Turban & Wilbanks 2011).  

 

 

Handledare 

Handledare och mentorer förekommer i flera sammanhang både inom och utanför den 

egna organisationen i form av stöd vid introduktion av nya medarbetare på arbetsplatser 

eller vid handledning av studerande. Skälen till att någon väljer att vara handledare eller 

mentor varierar. Karriärmöjligheter kan vara en anledning till detta (Emmrik, Baugh & 

Euwema 2005). Att få möjlighet att delge sina egna erfarenheter, reflektera över eget 

handlande, hålla sig uppdaterad och få möjlighet att följa studerande i deras utveckling 
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var faktorer vilka påverkade sjuksköterskor att vilja agera handledare (Rylance, Barret, 

Sixsmith & Ward 2017). Sjuksköterskor är enligt Moseley och Davies (2008) i regel 

positiva till att handleda. Rylance, Barret, Sixsmith och Ward (2017) beskriver att 

sjuksköterskorna kände sig uppskattade för sina insatser vid handledning. Jokisaari och 

Vuori (2014) lyfter fram att en handledningssituation kan skapa möjligheter till 

erfarenhetsutbyte mellan handledare och den nye medarbetaren. När handledaren eller 

mentorn upplevde att det saknades tid för reflektion eller att de nya medarbetarna saknade 

intresse för arbetet kunde detta enligt Rylance, Barret, Sixsmith och Ward (2017) leda till 

att handledningssituationen påverkas negativt.  

 

Introduktion av ny medarbetare 

Efter rekryteringen startar introduktionsprocessen för den nyanställde medarbetaren 

vilket innebär att den nye medarbetaren så fort det är möjligt ska komma igång med 

arbetet. Utifrån den nye medarbetarens uppdragsbeskrivning ska arbetsuppgifter, 

arbetsgivarens förväntningar och eventuella risker uppmärksammas. I arbetsmiljölagen 

(2002:585) framgår det att arbetsgivaren har skyldigheter att ordna med att arbetstagaren 

får god kännedom om hur arbetet ska bedrivas och även ta hänsyn till att människors 

förutsättningar att utföra arbetsuppgifter kan se olika ut.  

 

Introduktionsprocessen kan vara formell eller informell (Bauer 2010). I den formella 

introduktionsprocessen finns det en uppgjord planering för hur introduktionen ska 

genomföras till skillnad mot den informella där introduktionsplan saknas (Ibid). En 

introduktion av ny medarbetare kan delas upp i arbetsplatsintroduktion och 

yrkesintroduktion (Kunskapsguiden 2017). I yrkesintroduktionen framgår det vilka 

förväntningar det finns på yrkesrollen kring exempelvis bemötande och samarbete (Ibid). 

Arbetsplatsintroduktionen kan innefatta en allmän information om företaget eller 

kommunen men bör ha ett fokus på att ge den nye medarbetaren kännedom om de lokala 

förhållandena på arbetsplatsen (Ibid). Detta kan till exempel innebära att den nye 

medarbetaren blir visad verksamhetssystem, får information om brandsäkerhet och 

krishantering samt hur nycklar och larm ska hanteras (Kunskapsguiden 2017). 

 

 

Att vara ny på arbetsplatsen 

För en ny medarbetare är det viktigt att det första mötet med den nya arbetsplatsen blir 

bra. Detta kan vara avgörande för hur snabbt den nyanställde kommer in i sina 

arbetsuppgifter och blir socialiserad på arbetsplatsen (Bauer 2010). Upplevelsen av att 

inte ha kontroll över sin arbetssituation kan infinna sig i början för den nyanställde 

medarbetaren (Jokisaari 2012). Krogh (1998) belyser vikten av att handledaren söker 

information om vilka bakgrundskunskaper den nye medarbetaren har och vilka 

utmaningar denne står inför. Davis och Kleiner (2001) lyfter fram vikten av att en 

handledare har förståelse för att inlärning kan ske på flera olika sätt vilket kan innebära 

att handledaren informerar om, visar på eller låter den nye medarbetaren själv prova att 

utföra arbetsuppgifter. En handledare bör enligt Krogh (1998) agera med empati på ett 

förtroendegivande sätt för att den nye medarbetaren ska känna tillit till sin handledare. 

Handledaren kan uppmuntra till lärande genom att delge sina egna erfarenheter om hur 

det var att vara ny på arbetsplatsen. Egidius (2008, s. 36) lyfter fram att en mentor kan 



7 

 

liknas vid en resursperson vars uppgift är att lära ut kunskap istället för att påminna om 

en befälhavare som ger order. Handledaren kan även agera birollsinnehavare och låta den 

nya medarbetaren inneha huvudrollen för att själv komma till insikt vilka ambitioner det 

krävs för att uppnå målen för introduktionen (Ibid). 

 

 

Introduktion och socialiseringsprocessen 

Framgångsfaktorer för en lyckad introduktion av nya medarbetare är att den ska vara 

kontrollerad och strukturerad (Bauer 2010). Alla anställda inte bara handledaren ska ha 

kännedom om vilka förväntningar de har på sig under introduktionstiden, detta för att alla 

medarbetare från början ska arbeta för att få den nye medarbetaren att känna sig delaktig 

i organisationen (Andrew, Sanders, Brian & Kleiner 2002). Den nye medarbetarens 

socialiseringsprocess påverkas av hur handledaren själv ser på verksamheten (Jokisaari 

& Vuori 2018). Snell (2006) liknar introduktionsprocessen vid en bro mellan handledaren 

och den nye medarbetaren. Handledaren överför information till den nye medarbetaren 

vilken bearbetar och omsätter informationen i praktisk handling och blir därmed en 

tillgång för arbetsplatsen (Ibid). Wickström (2010) lyfter fram att det inte behöver handla 

om okunskap hos den nya medarbetaren om det dröjer innan denne blir produktiv utan att 

det snarare kan handla om anpassning och integrering till den nya arbetsplatsen.  

 

För en snabb socialisering av den nya medarbetaren behöver arbetsgruppen öppna upp 

sig och vara välkomnande för att skapa trygghet och ge kunskap om vart den nya 

medarbetaren kan gå med sina frågor (Korte & Lin 2013, Wickström 2010). Det är 

handledaren och övriga medarbetare på arbetsplatsens ansvar att hjälpas åt att skapa 

möjligheter för den nyanställde medarbetaren att komma in i gruppen och vara medvetna 

om att människor behöver bemötas på olika sätt utifrån var och ens förmåga att ta in ny 

information (Lindelöw 2008, s. 192 – 193). Den blivande medarbetaren bör få vara med 

och reglera informationsflödet och det är upp till handledaren att skapa goda 

förutsättningar för att informationen ges vid rätt tillfälle och i rätt mängd (Andrew, 

Sanders, Brian & Kleiner 2002). Det kan beroende på uppdragets karaktär och 

anställningsform ta 3 - 21 månader med en succesiv nedtrappning efter 6 månader innan 

en ny medarbetare kan betraktas vara färdigintroducerad på arbetsplatsen (Jokisaari & 

Nurmi 2009). Jokisaari och Nurmi (2009) lyfter fram i sin forskning kring kortare 

anställningsuppdrag att det skilde sig i när de nya medarbetarna upplevde sig vara 

färdigintroducerade och när deras handledare ansåg att de var det. De nya medarbetarna 

ansåg att de kände sig färdigintroducerade efter 3 ½ vecka medan deras handledare 

uppgav att det tog ungefär 3 månader för dem att bli färdigintroducerade (Ibid).  

 

Bauer (2010) har sammanställt en modell för hur en god introduktionsprocess kan se ut. 

 

De 4:a C:na 

 

1. Compliance: Uppmärksamma den nyanställde på vilka lagar och regler de ska 

följa på arbetsplatsen. Att förberedelser är gjorda kring exempelvis dator, 

nycklar, inloggningar, passerkort och liknande. 

 



8 

 

2. Clarification: Innebär att den nyanställde lär sig förstå arbetsuppgifter och vilka 

förväntningar organisationen har. 

 

3. Culture: Lära sig att förstå den informella kulturen i företaget och dess regler.  

 

4. Connection: Skapa relationer med nyckelpersoner och skapa nätverk för att den 

nyanställde ska komma igång med sitt arbete snabbast möjligt. 

 

Lärande i organisationen 

Wickström (2010) lyfter fram att en lärande organisation gärna lär av nya medarbetare 

och den nyanställde kan därmed bli en tillgång för utveckling. Att lära sig genom aktivt 

handlande beskriver Forslin och Thulestedt (1993, s. 41) är en väl fungerade metod för 

vuxna att lära sig nya saker på då den har verklighetsanknytning. Både handledaren och 

den nye medarbetaren lär genom reflektion och handlande (Ibid, s. 42).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Det innebär ett stort ansvar att vara handledare och introducera nya medarbetare på 

arbetsplatsen. Handledaren behöver anpassa introduktionen efter den nye medarbetarens 

förmåga att lära sig de nya arbetsuppgifterna. Detta ställer krav på att handledaren är 

inkännande och förstående då människor lär och tar emot information på olika sätt. Det 

saknas kunskap om handledarens upplevelser av att handleda nya medarbetare på 

arbetsplatsen. För att utveckla handledarrollen och skapa tydlighet i uppdraget är det 

viktigt att lyfta fram handledarens upplevelser av introduktion av ny medarbetare. 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att lyfta fram hur undersköterskor och vårdbiträden inom 

äldreomsorgen upplever att det är att vara handledare i samband med introduktion av 

nya medarbetare på arbetsplatsen.  

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vilka faktorer är det som påverkar hur handledaren genomför sin del i 

introduktionsprocessen? 

 

Hur upplever handledaren att lärmiljön är i samband med introduktion av ny 

medarbetare?  

 

Är anställningsformen för den nya medarbetaren avgörande för hur en introduktion 

genomförs? 
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METOD 

För att kunna studera undersköterskans och vårdbiträdets egna upplevelser av att vara 

handledare i samband med att nya medarbetare introduceras på arbetsplatsen valdes 

kvalitativ metod genom intervju. Den kvalitativa traditionen innehåller en mångfald av 

variationer av flerdimensionella beskrivningar vilka inte är strikt mätbara (Sohlberg 2013, 

s. 111). Den kvalitativa metoden inhämtar istället information utifrån beskrivande data 

vilka hämtas in genom att ta del av människans eget talande ord där upplevelserna sedan 

bearbetas i helheter och inte i enskilda variabler (Olsson & Sörensen 2007, s. 65). 

 

Undersökningens genomförande 

Äldreomsorgens verksamheter bedrivs både i kommunal och privat regi. Urvalet blev 

därmed en privat och en kommunal verksamhet med inriktning hemtjänst och/eller 

äldreboende belägna i två olika kommuner i Sverige. En första kontakt togs via telefon 

direkt med verksamhetschefen hos den ena utföraren och via HR-avdelningen med den 

andra vilken förmedlade kontakt till enhetschef. Båda cheferna blev därmed 

kontaktpersoner. De hjälpte till att söka fram lämpliga medarbetare att intervjua och löste 

även lokalfrågan. Ett brev (bilaga 1) skickades ut till cheferna med information kring 

syftet med examensarbetet och för ett godkännande. Brevet innehöll även 

kontaktuppgifter till studenterna och handledare. Till respondenterna skickades ett 

informationsbrev (bilaga 2) ut via mejl. Mejlet skickades direkt till dem personligen eller 

via deras chef. Brevet innehöll uppgifter om hur intervjun skulle gå till, syftet med 

studien, att deltagarna skulle förbli konfidentiella, deltagarnas möjligheter att avbryta när 

helst de ville och kontaktuppgifter till studenter och handledare. Ett muntligt samtycke 

gavs av respondenterna innan intervjun startade och samtliga erbjöds även en kopia på 

tidigare utskickat informationsbrev. Intervjuerna gjordes vid två tillfällen på grund av 

avståndet. Samtliga intervjuer genomfördes därmed under samma dag på respektive 

arbetsplats. Respondenterna intervjuades en i taget. Båda studenterna var med under 

samtliga intervjuerna och turades om att vara intervjuare. När studenten inte var 

intervjuare observerade vederbörande samtalet och kunde lägga in följdfrågor vid behov. 

Varje intervju tog 30 - 45 minuter att genomföra och spelades in på fickminne. 

Intervjuerna genomfördes i halvstrukturerad intervjuform med stöd av en intervjuguide 

(bilaga 3). Den halvstrukturerade intervjuformen gav utrymme för respondenterna att 

prata och reflektera fritt utifrån de ställda frågorna och intervjuaren kunde ställa 

följdfrågor för att få svar på relevanta och ämnen gällande studien (Bell 1999, s. 93). Två 

pilotstudier gjordes med personer vilka uppfyllde kriterierna för studien. Detta för att 

prova om frågorna var relevanta och tydliga att besvara för respondenterna i den 

kommande studien. Ingen ljudupptagning gjordes vid dessa tillfällen. Pilotintervjuera 

dokumenterades dock men ingår inte i själva studien. Den ena gjordes över telefon och 

den andra genom ett fysiskt möte. Ett pilottest av intervjufrågor kan med fördel göras för 

att kontrollera att dessa fungerar och ska helst då testas på personer tillhörande samma 

kategori, vilket sedan undersökningsgruppen kommer att göra (Bell 199, s. 83). 
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Urval 

Inkluderingskriterier för denna studie inbegrep att målgruppen skulle vara yrkes-

verksamma undersköterskor eller vårdbiträden inom äldreomsorgen på äldreboende eller 

inom hemtjänsten och att de varit handledare vid introduktion av ny medarbetare. 

Ytterligare en förutsättning var att de ville deltaga själva i intervjun gällande ämnet i 

studien. 

 

 

Respondenterna 

Tabell 1: Sammanställning av de intervjuade respondenterna. 

 

 

Kön Utbildning Uppskattade år 

i yrket 

Någon form av 

Handledarutbildning 

Kvinna Undersköterska 20 år Ja 

Kvinna Undersköterska 22 år Ja 

Kvinna Undersköterska 16 år Ja 

Kvinna Undersköterska 2 år Nej 

Kvinna Undersköterska 16 år Ja 

Kvinna Vårdbiträde/ej avslutad 

utbildning i Social omsorg 
10 - 15 år Ej tillfrågad 

Kvinna Undersköterska 35 år Ja 

 

Ålder på respondenterna var mellan 39 - 65 år. 

 

Analysmetod 

Vald metod för analys i denna studie är kvalitativ analysmetod vars fokus ligger i att tolka 

texter (Lundman & Hällgren 2012, s. 189).  Utifrån varje enskild intervju har en 

kondensering av texten gjorts för att få fram det viktigaste av innehållet i den. Detta för 

att få en kortare och hanterbarare text att arbeta med (Lundman & Hällgren 2012, s. 189). 

Därefter har underkategorier och kategorier identifierats för att tolka det innehåll vilket 

uppmärksammats i intervjumaterialet. Bearbetningen av texterna har författarna gjort 

tillsammans genom att först kondensera meningsenheterna och därefter identifierat 

underkategorier och kategorier. Intervjuerna har lyssnats igenom flera gånger både enskilt 

och tillsammans i samband med att kondensering av meningsenheterna och 

underkategorierna gjordes. Därefter har först var och en för sig gått igenom materialet en 

gång till för att arbeta fram kategorier och jämfört varandras tolkningar och resonerat 

kring dessa om innehållets likheter och skillnader utifrån det som framkommit i resultatet 

av respondenternas upplevelse av att vara handledare vid introduktion av ny medarbetare. 

 



11 

 

 

Tabell 2: Exempel på analysprocessens arbete. 

 

Utdrag ur text Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori 

I: Kan du berätta om hur du 

upplever det att vara den 

person som ska introducera 

en ny kollega på din 

arbetsplats? 

   

    

 

 

R: Både och både spännande 

man fick ett förtroende, men 

även blev man lite skraj tänk 

om jag gör fel liksom ja. 

 

Både och. 

Spännande, 

förtroende 

men skraj för 

att göra fel. 

 

 

 

Känslor 

 

 

 

 

 

 

UPPDRAG 

 

Utdrag ur text Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori 

 

I: Om du upplever den 

nyanställda osäker hur 

hanterar du det? 

 

   

    

 

 

R: Då försöker jag ju stötta 

ännu mera givetvis…. jag 
försöker se till att de känner 
sig bekväma.. 
 

 

 

Stötta och göra 

bekväma. 

 

 

 

Uppmuntrande 

 

 

 

 

 

FÖRMÅGOR 

 

 

 

RESULTAT 

 

I följande avsnitt kommer resultatet från de intervjuade undersköterskorna och 

vårdbiträdena i äldreomsorgen redovisas och belysa deras upplevelser och erfarenheter 

av att vara handledare i samband med introduktion av ny medarbetare. Analysen av 

intervjumaterialet resulterade i fem kategorier med tio underkategorier. Kategorier och 

underkategorier redovisas i tabell tre nedan. 

 

Tabell 3: Identifierade kategorier och underkategorier i analys av intervjusvar. 
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KATEGORIER UNDERKATEGORIER 

Resurser Tid 

Anpassning till behov 

Anställningsform 

Förmågor Observant 

Uppmuntrande 

Uppdrag Känslor 

Omgivning 

Lärmiljö Utbildningsmaterial 

Uppföljning och utvärdering 

Yrkesprofession Yrkesstolthet 

Egen kompetensutveckling 

 

 

Resurser 

I kategorin resurser finns tre underkategorier; tid, anpassning till behov och 

anställningsform. Samtliga respondenter i studien svarade enigt att tiden var en faktor 

vilken påverkade förutsättningarna vid introduktion av nya medarbetare på arbetsplatsen. 

Respondenterna uppgav att anställningsformen i sig inte påverkade vilken tid det fanns 

till förfogande vid genomförandet av en introduktion på arbetsplatsen. 

 

Tid 

Samtliga respondenter uppgav att de upplevde att det är ett omfattande och tidskrävande 

uppdrag att introducera nya medarbetare. Respondenterna i de berörda verksamheterna 

beskrev på olika vis hur detta hanterades. En av respondenterna beskrev exempelvis att 

de i dennes verksamhet utökade sin grundbemanning under några dagar i samband med 

introduktion av sommarvikarier. Flera andra av respondenterna uttryckte en önskan om 

att verksamheterna skulle ha fler personal i tjänst under den intensiva perioden då 

sommarvikarier introduceras för att kompensera för handledartid och produktionsbortfall. 

De flesta av de intervjuade respondenterna ansåg att den avsatta tiden för introduktion av 

nya medarbetare i grunden var för snålt tilltagen. Obalansen mellan tid och behov i 

introduktionsprocessen illustrerades av en respondent på följande vis; 

 

” Såå det är ju jätteviktigt med introduktionen……Det är ju nästan det viktigaste så! Sen 

upplever jag ju inte att vi får den tiden……när vi har introduktion...alltså man skulle vart 

fler liksom..”  

 

Framförallt uppgav respondenterna att de upplevde brist på utökad bemanning under 

introduktion av nya medarbetare när introduktionsdagarna inföll under en period med hög 

arbetsbelastning i verksamheten. Vid den höga arbetsbelastningen beskrev 

respondenterna att ekvationen tid till förfogande tillsammans med ett omfattande 

introduktionsmaterial blev ett svårlöst uppdrag. En konsekvens av detta blev enligt 

respondenterna att det framtagna introduktionsmaterialet, vilket ingår i introduktionen av 

ny medarbetare inte hinns med utan får en översiktlig hantering. En av respondenternas 

reflektion kring upplevelsen av att en nyanställd vikarie inte fått tillräckligt med 

introduktion beskrivs i följande citat; 
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”Vi får ju ibland .. in vikarier som man bara Hallå??   Har ni haft en bredvidgång eller?”  

  

Med mer tid skulle en högre kvalitet i introduktionen kunna uppnås hävdar flera av de 

intervjuade handledarna. En relevant och anpassad introduktion för de nya medarbetarna 

beskriver respondenterna vara en god investering i både tid och kvalitet. Med rätta 

förutsättningar menar de intervjuade handledarna även att de nya medarbetarna snabbare 

kommer ut i eget arbete och blir en tillgång för verksamheten. 

      

Anpassning till behov 

Respondenterna berättade att antalet introduktionsdagar de nya medarbetarna fick kunde 

variera och påverkades av de olika behov de nya medarbetarna har men gemensamt 

beskrev de att det vanligen till att börja med rörde sig om ett kvällspass och två dagpass. 

Flera av respondenterna beskrev att det varierade i hur lång tid det tog för de nya 

medarbetarna att lära sig alla förekommande arbetsuppgifter. Respondenterna uttryckte 

att variationen av tidsåtgången påverkades av vilka bakgrundskunskaper och tidigare 

erfarenheter de nya medarbetarna hade med sig när de påbörjade sin introduktion i 

verksamheten. Detta påverkade även hur mycket information handledaren kunde ge åt 

gången till den nyanställde medarbetaren vid varje introduktionstillfälle. En av 

respondenterna uttrycker sig på följande sätt kring den avsatta tiden för introduktion av 

ny medarbetare;   

 

”Ja för jag tycker att de här bredvid gångarna borde vara längre då. Nu kan dom få två 

dagar till vilket jag tycker ändå är för lite de hade nog behövt gå två veckor för att komma 

in i det och bli varma i kläderna och känna sig säkra….För när man väl kommer efter de 

här tre bredvid gångarna ja men då ska du ju jobba som en ordinarie..”  

 

Det blir lätt ”korvstoppning” var ett uttryck vilket ett par av respondenterna använde när 

de förklarade att det är mycket information de förmedlar under kort tid till de nya 

medarbetarna. En respondent beskrev att när en ny medarbetare inte behärskar 

arbetsuppgifterna ordentligt upplevs de ibland vara en belastning istället för en tillgång 

för verksamheten.  

 

Anställningsform 

Samtliga respondenter uttryckte att de inte gjorde någon skillnad på vilken typ av 

anställning den nye medarbetaren innehar utan de beskriver att alla är där av samma 

anledning att arbeta i verksamheten. En av respondenterna beskrev situationen på sådant 

vis att det aldrig går att förutse hur länge någon stannar i verksamheten och förklarar att 

ett kortare sommarvikariat kan leda till att personen stannar kvar och med tiden övergår 

anställningen till att bli tillsvidare. En av respondenterna sammanfattar detta på följande 

sätt; 

 

”Men.. Jag tycker nästan det är lika viktigt, lika noggrant varje gång det kommer någon, 

det spelar ingen roll vart den kommer ifrån om det är en tillsvidare tjänst eller ett vikariat 

för den kanske får en större inblick i vården om det är ett vikariat och då kanske det är 

större chans om det blir bra att den vill fortsätta jobba. Det är viktigt båda två.” 
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Yrkeserfarenhet och utbildning hos den blivande medarbetaren uppgav flera av 

respondenterna var faktorer vilka påverkade handledarens agerande och inriktning under 

introduktionsdagarna. En av respondenterna uttryckte att en utbildad undersköterska har 

kunskap om sjukdomar, mediciner och provtagning och behöver lära sig rutinerna i 

verksamheten. Ett par andra respondenter beskrev att en helt ny medarbetare behövde lära 

sig själva yrket först. 

 

 

Förmågor 

Att känna in och läsa av den nye medarbetares inställning och behov av handledning är 

ett återkommande tema i respondenternas beskrivningar av den egna handledarrollen. För 

att stärka de nya medarbetarnas egen yrkesidentitet lyfts även stöd och uppmuntran upp 

vilket bidrar till viktiga inslag i introduktionen från handledaren, vilket utvecklas i 

nedanstående avsnitt genom underkategorierna observant och uppmuntrande. 

 

Observant 

Under intervjuerna framkommer det att handledaren på olika vis under introduktions-

dagarna försöker att läsa av hur de nya medarbetarna bäst tar emot information, liksom 

vilken syn de har på hur arbetet ska utföras. Respondenterna beskrev på olika sätt att de 

ville skapa en trygg atmosfär utifrån de nya medarbetarnas behov. En respondent beskrev 

vikten av lyhördhet och flexibilitet i handledarrollen på följande vis;  

” En person som introducerar måste vara ganska öppensinnad, först att det kan vara 

svårt, personen kan bli stressad, vågar inte, handledaren måste kunna fånga upp det. 

Vara flexibel, ha tålamod. ”  

Samtidigt beskrev respondenterna i intervjuerna att det är viktigt att den nya medarbetaren 

själv visar intresse och delaktighet i sin egen introduktionsprocess. En av de intervjuade 

handledarna beskrev att en ointresserad medarbetare upplevs vara ”energislukande”. Ett 

par av respondenterna lyfter även fram vikten av att våga reagera och att förmedla 

information vidare till ansvarig chef eller bemanningsenhet om det visar sig att en ny 

medarbetare inte fungerar i verksamheten. 

 

Uppmuntrande 

Respondenterna beskrev att de ville skapa en stressfri miljö för de nya medarbetarna 

under deras introduktionsdagar och de uttryckte sig att en introduktion tar tid. Flera av 

respondenterna beskrev att de i sina handledarroller försöker att arbeta utifrån ett 

stödjande förhållningssätt genom att ge tips och råd från sina egna erfarenheter för att 

underlätta för de nya medarbetarna att komma in i yrkesrollen. En av respondenterna 

berättar att denne ser värdet i att dela med sig av sina egna erfarenheter kring hur det var 

att vara ny i yrket och på arbetsplatsen. Detta för att visa förståelse för den process de nya 

medarbetarna går igenom. En annan av respondenterna förklarar att det är viktigt att göra 

de nya medarbetarna uppmärksamma på att de inte får jämföra sin egen insats under 
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introduktionen i förhållande till en medarbetare med längre erfarenhet i yrket. 

Respondenterna lyfter fram att det är viktigt utifrån handledaruppdraget att våga fråga om 

medarbetaren känner sig stressad och ta reda på vad den utlösande stressfaktorn kan bestå 

av. En respondent uttrycker det så här;  

 

” Oftast är det ju så att man stressar sig själv för man tänker att man ska vara….. man 

kan ju inte jämföra sig med en som har gått här i 20 år …det är oftast det man får förklara 

att man inte kan jämföra sig så.. utan man får ta bit för bit så brukar det kännas bättre.”  

 

Flera av de intervjuade handledarna belyste att de ser ett värde av att sitta ned och 

reflektera tillsammans med de nya medarbetarna och att de måste utgå från den enskilde 

individens behov. Några av de intervjuade handledarna uppmärksammade att människor 

lär sig olika fort vilket kan innebära att introduktionen delas upp i mindre bitar. En 

respondent betonar vikten av att arbeta lugnt och metodiskt för att undvika att fel uppstår. 

Respondenterna var eniga om hur viktigt det var att uppmuntrade de nya medarbetarna 

att ställa frågor. Detta beskrev respondenterna var för att minimera risken för att brister 

ska uppstå i handhavande och kommunikation. 

 

 

Uppdrag 

Respondenterna beskriver att handledaruppdraget påverkar dem genom flera olika 

känslor och framför allt påverkas de av hur den nya medarbetaren är, hur omgivningen 

reagerar och hur väl de hunnit förbereda sig inför uppdraget. Faktorer vilka upplevs 

påverka handledarens uppdrag beskrivs nedan av respondenterna utifrån under-

kategorierna känslor och omgivning.  

 

 

Känslor  

Respondenterna förmedlade en mängd olika känslor kring hur de ser på sitt handledar-

uppdrag idag och hur det kändes i början. Några av respondenterna uttryckte att de mer 

eller mindre blivit inkastade i uppdraget men att de sedermera accepterat det och nu 

axlade handledarrollen men med blandade känslor. Andra uppgav att de hade fått 

uppdraget i samförstånd med sin chef. En av respondenterna beskrev sin upplevelse av 

att få handledaruppdraget på följande sätt; 

 

”Både och både spännande man fick ett förtroende, men även blev man lite skraj.. tänk 

om jag gör fel liksom ja.”  

 

Några av respondenten beskrev att de såg väldigt positivt på handledaruppdraget. De 

uppgav att de kände sig trygga i handledarrollen och att handleda var utvecklande för 

deras egen kompetensutveckling. En av respondenterna uttryckte att det är ganska svårt 

att vara en bra handledare. Ett par av respondenterna beskrev att de kände tveksamheter 

i hur de skulle klara av att vara handledare och att rädslan av att göra fel gjorde sig påmind 

när de fick uppdraget. 
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Omgivning  

Hur omgivningen ser på handledarens uppdrag i samband med att en ny medarbetare 

introduceras på arbetsplatsen påverkar respondenternas upplevelse av att vara handledare. 

De allra flesta intervjuade handledarna uttryckte på något sätt att handledaruppdraget är 

direkt känsloberoende utifrån hur omgivningen uppfattar att en introduktion ska 

genomföras. En respondent berättar att det kan vara direkt avgörande för hur det känns 

beroende på vilka de tjänstgörande arbetskamraterna är. En av respondenterna uttryckte 

sig enligt följande; 

 

” ..de hälsar ju på dom välkomna och dom presenterar sig å så….men dom tycker kanske 

att det är jobbigt att det tar lite mer tid när man har någon bredvid sig.” 

 

Respondenterna uttryckte att chefens och kollegornas attityd och delaktighet hade 

betydelse för hur de upplever att lärmiljön är på arbetsplatsen. Att handleda en ny 

medarbetare i en pågående verksamhet kräver enligt respondenterna ett flexibelt 

förhållningssätt.  

 

Lärmiljö 

De intervjuade handledarna beskriver olika strategier för hur de går tillväga i samband 

med att de introducerar en ny kollega på arbetsplatsen. Det går att utläsa i respondenternas 

svar i intervjuerna att det råder en samstämmighet i att de upplever att det är deras ansvar 

utifrån handledarrollen att introduktionen av de nya medarbetarna blir bra även om några 

av respondenterna belyser att de anser att det är ett delat ansvar mellan chef, enskild och 

de övriga kollegorna. Underkategorier; Utbildningsmaterial och uppföljning utvärdering. 

 

Utbildningsmaterial 

På samtliga arbetsplatser där de intervjuade handledarna tjänstgjorde fanns det ett 

utbildningsmaterial att tillgå i samband med introduktion av ny medarbetare. Alla 

respondenterna uppgav att verksamheternas utbildningsmaterial innehåller en checklista 

vilken handledarna beskriver är ett bra verktyg i samband med introduktion av ny 

medarbetare då de uppger att det är mycket information att komma ihåg och lära ut på 

kort tid. 

 

Flertalet av handledarnauttryckte kraftfullt vikten av att förmedla kunskap till de nya 

medarbetarna om att det är brukarens vilja och önskemål vilket är det styrande i hur 

omvårdnaden ska utföras. Flera av respondenterna berättar att de anser att det är viktigt 

att de nya medarbetarna tar del av dokumentationen kring brukarna och låter brukarna 

bekanta sig med dem. I citatet nedan beskriver en av respondenterna vad denne anser vara 

viktigt att förmedla vid introduktion av nya medarbetare; 

”Alltså allt är viktigast. Det som är viktigast är att introducera varför man är på jobbet, 

varför valde man att vara här. Att vara tillgänglig, behjälplig kunden, att förstå att man 

är här för kundens skull, lägga allt annat åt sidan, vad du ska göra för att få kunden att 

må bra, detta är mitt mål när jag introducerar mina nya kollegor. ”  
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En av respondenterna beskrev att det var handledarens ansvar att lära ut arbetsmomenten 

på rätt sätt och förvissa sig om att den nya medarbetaren har förstått. I detta sammanhang 

lyfte en av de intervjuade handledarna fram att det ibland kunde uppstå brister i 

kommunikationen utifrån de nya medarbetarnas erfarenhet och bakgrund. En annan 

respondent lyfte fram att det var viktigt att förklara och visa de nya medarbetarna hur den 

tekniska utrustningen fungerar i verksamheten.   

 

Uppföljning och utvärdering 

En av respondenterna förklarar att hon under introduktionens sista dag brukar inta en 

observerande roll och låta den nya medarbetaren självständigt utföra arbetsuppgifterna. 

Detta för att få en överblick över den nya medarbetarens förmågor att arbeta självständigt 

och ge möjlighet till reflektion. En av respondenterna reflekterade att dennes eget 

handlade också kunde avspegla någon form av utvärdering av den nya medarbetarens 

senare beteende och beskriver det i följande citat; 

”Även om jag kanske inte säger någonting så gör den ju som jag gör…. Det är viktigt att 

jag gör rätt… Sitter jag och leker med min mobil hela tiden, så tror ju min nya kollega 

att det är helt okej.”  

Respondenterna beskrev att uppföljning och utvärdering av introduktionen skedde genom 

spontana samtal med chef, kollegor och den nye medarbetaren under hela 

introduktionsprocessen. Respondenterna uppgav även att checklistan användes i 

utvärdering och uppföljningssyfte för att säkerhetsställa att den nye medarbetaren 

genomgått alla förkommande moment i checklistan. En av respondenterna berättar att 

ansvarig chef går igenom checklistan efter slutförd introduktion för att stämma av att alla 

moment är genomförda. Några av respondenterna uppgav att de saknade insikt i hur 

respektive verksamhet skötte uppföljning och utvärdering i samband med introduktion av 

ny medarbetare. 

 

Yrkesprofession 

Respondenterna uttryckte att de såg möjligheter till både personlig utveckling och 

verksamhetsutveckling genom handledaruppdraget. Nedan beskrivs respondenternas 

upplevelse av yrkesstolthet och egen kompetensutveckling. 

 

Yrkesstolthet 

Respondenterna beskriver att de tar handledaruppdraget på allvar och uttrycker att det är 

ett ömsesidigt förhållande mellan uppdraget och den egna utvecklingen. Respondenterna 

berättar att de är stolta över yrket de valt och gärna delger sina kunskaper till de nya 

medarbetarna för att visa att det är ett viktigt arbete de utför. Ett par av respondenterna 

lyfte fram vikten av ett gott bemötande när en ny medarbetare kommer till arbetsplatsen 

för att motverka att den nye blir bortskrämd och lämnar yrket. Respondenterna uppgav 

att de känner en stolthet i sitt yrkesval men trots detta upplevde de att det fanns svårigheter 
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i att introducera en ny medarbetare om denne inte visar sig intresserad av yrket. En av 

respondenterna beskriver i följande citat hur denne tar sitt ansvar för att introducera den 

nya medarbetaren i arbetet;  

” mmmm jag tänker att det är en stor vikt som ligger på mig eh men en stor vikt ligger ju 

även på den som kommer eh för jag delar gärna med mig och för jag är stolt över det här 

jobbet. Så jag visar och instruerar mer än gärna om man är intresserad!”  

En respondent uttryckte sig att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för den nya 

medarbetaren genom en välplanerad introduktion och ett gott bemötande. 

Respondenterna uppmärksammade att det var viktigt att ha en balans i informationsflödet 

och ge den nye medarbetaren tid för reflektion och möjlighet att ställa frågor. Flera av 

respondenterna belyste vikten av att inte prata öppet om brukarna utan att arbeta utifrån 

ett professionellt arbetssätt, med detta menas respekt för brukarens integritet. Det 

respondenterna beskrev är det viktigaste utifrån sin yrkesprofession är att respektera den 

enskildes person, bemöta brukarna med respekt och förstå att det är i brukarens hem 

arbetsuppgifterna utförs. En av respondenterna belyser vikten av att ta sig tid att lära 

känna brukarna. 

 

Egen kompetensutveckling 

Respondenterna beskriver att handledaruppdraget är en möjlighet för egen reflektion och 

utveckling. Respondenterna beskriver att det blir en slags egengranskning och 

utvärdering av hur den kunskap de förmedlar tas emot och omsätts i handling av den 

nyanställde medarbetaren. En av handledarna beskrev det på detta sätt; 

 

”Jag tycker att det är kul, man får själv liksom en tankeställare, eller man gör vissa 

moment liksom man tänker sig mer för när man handleder, ja just det, det är såhär jag 

gör, annars så gör man bara, nu måste man tänka efter mer, varför man gör visa saker 

och man får sig en reminder själv… ” 

Att få ett erfarenhetsutbyte av den nyanställde anser flera av respondenterna är 

utvecklande och ett sätt att få till sig ny kunskap.  Några av respondenterna reflekterade 

över sitt eget handlade och att det avspeglade sig på de nya medarbetarna. 

 

DISKUSSION  

Syftet med denna studie var att lyfta fram hur undersköterskor och vårdbiträden inom 

äldreomsorgen upplever att det är att vara handledare vid introduktion av nya medarbetare 

på arbetsplatsen och vilka faktorer de anser vara avgörande för en väl genomförd 

introduktion. Studien har påvisat att respondenterna är engagerade och oftast välvilligt 

inställda till att vara handledare vid introduktion av nya medarbetare men de beskriver 

även att handledaruppdraget är krävande och ofta ensamt att utföra. 

 

Utifrån respondenternas svar i studien tolkar vi författare att respondenterna är 

engagerade och välvilligt inställda till att delge sina erfarenheter och att lära upp 
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nyanställda medarbetare. Huvudansvaret för introduktionen av nya medarbetare ansåg 

respondenterna i studien var deras utifrån att de fått uppdraget att handleda av sina chefer. 

Även Snell (2006) beskriver att handledarens uppdrag är att förmedla kunskap. Därmed 

anser författarna till studien att de tillfrågade respondenterna är en tillgång för 

verksamheten och dess kompetensförsörjning.  

 

En handledarsituation ställer krav på handledaren. Respondenterna identifierar själva att 

handledarrollen påverkar dem med olika känslor och det kan variera från individ till 

individ beroende på vem de introducerar och vilka kollegor det är i tjänst. Respondenterna 

beskrev att den respons de får av chef, kollegor och de nya medarbetarna påverkar dem i 

deras upplevelser i att vara handledare vid introduktion av ny medarbetare. Morris (1993) 

lyfter också fram att det inte räcker med bara en bra planering för introduktionen utan 

handledningssituationen påverkas även av attityderna hos chef, kollegor och den blivande 

medarbetaren. Författarna till studien gör här en reflektion utifrån studiens resultat där 

det framkommit att respondenterna genomför de flesta delarna av introduktionen själva 

utan något större engagemang från kollegor vilket är motsatsen till vad Cesário och 

Chambel (2019) vilka beskriver vikten av att skapa en välkomnande atmosfär där både 

chef och medarbetare visar ett engagemang för den nya medarbetaren för att skapa 

möjligheter för en lyckad introduktion.  

 

Checklistor finns i samtliga verksamheter och respondenterna uppgav att de har bra stöd 

av dem vid introduktion av nya medarbetare. De uppgav dock att materialet används olika 

beroende på vem handledaren är och i vilket utgångsläge den nya medarbetaren befinner 

sig i erfarenhet och kunskapsmässigt. Detta kunde leda till brister beskrev respondenterna 

vilka brukade visa sig i samband med uppföljning av checklistan eller när den nye 

medarbetaren påbörjade sitt självständiga arbete i verksamheten. Delar av Bauers modell 

lyfter flera av respondenterna fram att de anser vara viktiga faktorer vid introduktionen 

av nya medarbetare (Bauer 2010). Respondenterna berättar att de i mån av tid försöker gå 

igenom allt introduktionsmaterial under introduktionsdagarna för att på så vis skapa 

förståelse för arbetsplatsens regler och kultur. Framförallt beskriver respondenterna att de 

lär ut organisationens förväntningar och skapar förståelse för de olika arbetsuppgifterna. 

Respondenterna sätter ett värde i att mötet mellan brukaren och den nya medarbetaren 

blir bra vilket även Bauer (2010) lyfter fram genom att belysa introduktionsprocessen 

delar utifrån förståelse, klargörande, kultur och kontakt. 

 

I studiens resultat framkommer det att respondenterna utifrån sin handledarroll upplever 

att de har stor press på sig från sina kollegor att de nya medarbetarna ska fungera bra ute 

i verksamheterna efter genomförda introduktionsdagar. Utifrån dessa uppgifter vilka 

framkommit i studiens resultat reflekterar författarna kring antalet introduktionsdagar 

handledarna har till sitt förfogade och jämför dem mot det antal vilka lyftes fram i 

bakgrunden och vill därmed uppmärksamma på de krav handledaren upplever sig ha vid 

introduktion av ny medarbetare. Faktum är att vi författare ser en möjlighet i att minska 

denna press ifall verksamheten tillämpar det Andrew, Sanders, Brian och Kleiner (2002) 

lyfter fram att det inte enbart kan vila på handledaren att introduktionen blir bra utan att 

samtliga medarbetare bör ha kunskap om vilka förväntningar de har på sig i samband med 

att en ny medarbetare lärs upp i verksamheten. 
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Hur ser resursfördelningen ut i samband med introduktion av ny medarbetare? 

Tid är en resurs vilken respondenterna är eniga om är en bristvara i samband med 

introduktion och även en faktor vilken handledarna uppmärksammar kan påverka dem 

negativt när de upplever att de inte hinner gå igenom alla förekommande moment enligt 

introduktionsmaterialet. Introduktionstiden är kort vanligen bara några få dagar och 

respondenterna påpekar att det är ”korvstoppning” vilket går stick i stäv med det som 

tidigare lyfts fram i bakgrunden kring vikten av att den nye medarbetaren under 

introduktionen bör kunna vara delaktig i att reglera informationsflödet under 

introduktionen. Jokisaari (2014) belyser att en nyckelfaktor för utfallet är relationen 

mellan handledaren och den nyanställde medarbetaren. 

 

Frågan är om det handlar om tidsfaktorn och brist på tid eller om det är att tiden inte 

används optimalt med rätt förutsättningar? 

Detta behöver lyftas fram i verksamheterna anser författarna för att minska stress och 

skapa förståelse för vad det handlar om vid introduktion av nya medarbetare. Författarna 

ställer sig frågan om ifall alla medarbetare har förmågan att handleda ny personal eller 

handlar det bara om okunskap att kollegorna inte är delaktiga i introduktionsprocessen av 

en blivande kollega i verksamheten. I detta sammanhang beskriver Geier (2018) att det 

är viktigt att vara uppmärksam på att en medarbetare vilken utför sina arbetsuppgifter på 

ett föredömligt sätt inte per automatik passar till handledare utan att det är viktigt att 

medarbetaren har viljan och förmågan att kunna lära ut till andra. 

 

Handledarna i studien har identifierat förutsättningar för ett gott handledarskap genom att 

identifiera ett antal förmågor och faktorer vilka har presenterats i studiens resultat och 

vilka bland annat belyser vikten av att kunna vara inkännande och ha förstående för den 

nye medarbetarens situation och att ha förmågan att stödja och uppmuntra denne genom 

introduktionsprocessen. Det framkommer i intervjuerna att respondenterna liknar 

handledaruppdraget med egen kompetensutveckling och en möjlighet att belysa yrket och 

att ta vara på de nya medarbetarnas kunskaper och låta dem bidra till att verksamheten 

utvecklas. Detta belystes även i bakgrunden till studien där handledaruppdraget beskrevs 

vara utvecklande. 

 

 

Metoddiskussion 

Efter reflektion och diskussion mellan de båda författarna till studien landade valet i en 

kvalitativ studie. Valet av studie grundar sig i tanken att kunna komma närmre 

verksamheten, känna av arbetsmiljön och den tjänstgörande personalen (Widerberg 2002, 

s 106). Genom närvarande intervjuer öppnas möjligheter för olika typer av respons, å ena 

sidan kan det ge respondenterna utrymme för öppenhet och ärlighet, medan det i annat 

fall kan leda till att respondenterna håller inne med information för att skydda sig mot 

opponering men också för att vara till lags och ge de svaren de tror intervjuarna vill ha 

(Dahlberg 1997, s. 101). Intervjuformen kan liknas vid en guidad konversation till att få 

fram en undermening genom ett noggrant lyssnande (Ibid, s. 99). Intervjuerna bestod av 

öppna frågar, med fokus på att sätta respondenten i främsta rummet, agera in lyssnande 

och inte lägga egna tankar och värderingar i deras svar (Olsson & Sörensen 2007, s. 82). 

Respondenterna bjöds på fika för att avdramatisera mötet mellan intervjuarna och 

respondenterna för att på så vis skapa en trygg atmosfär (Dahlberg 1997, s. 101). Intervjun 
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kan påverkas av att respondenten fokuserar på intervjuarnas tonläge, skratt, gester och 

ansiktsuttryck. Från början bestod materialet utav en stor mängd blandad information, 

denne sammanställdes och benades ut till konkret information och ställningstaganden 

(Widerberg 2002, s. 137).  

 

Ur materialet letades mönster och sammanhang oberoende av arbetsplats (Widerberg 

2002, s. 135). Genom att fånga upp nya vinklar krävs lyhördhet, öppenhet och att skapa 

utrymme för olika resonemang. Upplevelsen av att genomföra intervjuer var övervägande 

bra, detta kan bottna i det Widerberg (2002, s. 109) beskriver; god kunskap i uppdraget 

gällande handledning i samband med introduktion av ny medarbetare. Det fanns inget 

krav från författarna att respondenterna skulle ha handledarutbildning. Trots detta visade 

det sig att alla av de tillfrågade deltagande respondenterna förutom en hade någon form 

av handledarutbildning. En avvikelse som blev direkt påtaglig var respondenternas 

påverkan av att intervjuerna ägde rum ute på arbetsplatserna, detta utifrån tidsaspekten 

men också det faktum att intervjun blev avbruten mer än en gång när personer gick in i 

intervjurummet. Ur ett etiskt förhållningssätt var intervjuarna noga med att lyfta med 

varje enskild respondent hur denne upplevde och vad de tyckte om frågeställningar de 

precis hade fått besvara, intervjuarna lyfte också frågan om det var något mer 

respondenten ville delge och inte redan framkommit under intervjun. Widerberg (2002, 

s. 94) beskriver att lite småpratande efter en intervju kan leda till att respondenterna gör 

ytterligare tillägg i ämnet. 

 

I analysen har intervjuerna speglats och betraktats utifrån de olika arbetsförhållandena i 

hemtjänst och äldreboende men författarna har valt att inte ta med det då handledarrollen 

finns oavsett verksamhet (Widerberg 2002, s. 109). Respondenterna bar på olika 

erfarenheter och alla utom en hade handledarutbildning för elever vilket resulterade i att 

det var svårt att avgöra hur varje enskild respondent uppfattade frågeställningarna. Olsson 

och Sörensen (2007, s. 81) lyfter fram att det ibland kan förekomma felkällor i samband 

med intervjuer utifrån de enskilda respondenternas inställning och kunskaper. 

Intervjuerna gjordes i två olika kommuner inom två olika verksamhetsområden inom 

äldreomsorgen. Fickminne användes för att spela in intervjuerna vilka därefter 

transkriberades vilket innebär att de ordagrant skrivs ner för att sedan 

meningskondenserats för att få en hanterbarare mängd text att arbeta med (Olsson & 

Sörensen 2007, s. 80). Intervjumaterialet var omfattande och för att undvika att göra 

felskrivningar har den transkriberade texten stämts av genom att lyssna av de inspelade 

intervjuerna flera gånger (Dahlberg, s. 106). De transkriberade intervjuerna lästes igenom 

ett antalgånger för att hitta kraftfulla citat (Widerberg 2002, s. 154 - 155). 

 

 

SLUTSATSER 

En välutformad introduktion lägger grunden till den nya medarbetarens inställning och 

attityd. Att förstå värdet och betydelsen av det arbete personal inom äldreomsorgen utför. 

För att handledaren ska kunna genomföra en saklig introduktion behövs vägledning och 

rätt verktyg. Introduktionen behöver vara utformad på så sätt att verksamhetens 

värdegrund och metod är tydlig. Checklistorna och övrigt informationsmaterial bör vara 

väl genomtänkt, utvärderat och uppdaterat. Handledarna behöver få möjlighet att 

reflektera och utvärdera gemensamt med kollegor, chef och andra handledare kring deras 
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upplevelse av att introducera nya medarbetare för att identifiera om det är något de 

behöver utveckla i handledaruppdraget.  

 

Studiens kliniska betydelse 

Vården står inför en utmaning att göra arbetet mer attraherat för kommande generationer. 

Medarbetare inom vården behöver få höjd status och ges möjlighet att visa på den breda 

kompetens äldreomsorgens medarbetare besitter. Genom att utveckla 

introduktionsprocessen ges en rättvis bild av den betydelse som yrket innebär för alla de 

människor vårdens medarbetare arbetar för och den gemenskap kollegor känner gentemot 

varandra. Studien har påvisat att alla de medarbetarna författarna har pratat med känner 

stolthet i sitt arbete och vill göra ett gott arbete med brukarens rätt till självbestämmande 

och välmående som utgångspunkt. 

 

Förslag till vidare forskning 

Vid intervjuerna framkom det att respondenterna hade en önskan om att vidareutveckla 

processen kring introduktion av ny medarbetare. Respondenterna uppgav att de behövde 

ha mer tid till sitt förfogade i samband med uppdraget att handleda vid introduktion av ny 

medarbetare och att det bör finnas ett genomgående stöd från chefer och kollegor.  

Förslag till vidare forskning: Vad vill handledarna använda tiden till och vilken typ av 

stöd efterfrågas? 

 

I och med detta skulle förslagsvis regelbundna workshopar kunna genomföras där samtal 

förs kring upplevelsen av att agera handledare vid introduktion av ny medarbetare. 

Samtalen kan föras utifrån handledarnas egna erfarenheter från goda och mindre bra 

exempel, utvecklingsförslag och övriga tips. En processkarta kan ritas och beskriva hela 

händelseförloppet i introduktionsprocessen steg för steg utifrån handledarens perspektiv.  
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Bilaga 1 

Verksamhetschefens godkännande av datainsamling   

Vi som skriver detta brev heter Josefina Larsson och Maria Örtevall. Vi är två studenter 

som studerar vård- och omsorgsadministration vid Akademin för vård, arbetsliv och 

välfärd vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 

på kandidatnivå.  

Syfte med examensarbetet är att undersöka handledarens upplevelser och tankar kring 

hur det är att introducera en ny medarbetare/kollega. Detta därför att äldreomsorgen har 

ett ständigt behov av nya medarbetare och introduktioner sker fortlöpande och 

framförallt till sommar/semester perioderna. För att kunna belysa detta planerar vi att 

intervjua åtta undersköterskor/vårdbiträden från två olika kommuner som någon gång 

ansvarat för att introducera ny medarbetare på sin arbetsplats. Varje intervju beräknas ta 

30 - 45 min och i möjligaste mån ske på eller i närheten av den egna arbetsplatsen (efter 

överenskommelse). 

Metoden i examensarbetet är en kvalitativ studie med semistrukturerade frågor. 

Datainsamling kommer att ske genom intervjuer som kommer att spelas in och skrivas 

ned för att sedan bearbetas i den skrivna formen. 

Ett samtycke från deltagarna kommer att inhämtas och deltagandet är frivilligt och kan 

när som helst avbrytas utan närmare förklaring. Uppgifter som kan identifiera deltagare 

kommer att tas bort och ingen obehörig kommer att ha tillgång till det insamlade 

materialet. 

Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 

 

Hälsningar 

_______________________ __________________________ 

Josefina Larsson   Maria Örtevall 

E-post: S161093@student.hb.se E-post:  S163536@student.hb.se 

Tfn 070-2202577  Tfn 070-4838546 

 

Handledare: Agneta Kullén Engström, Lektor. 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: agneta.kullen_engstrom@hb.se  0334354000 

 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Josefina Larsson och Maria 

Örtevall genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

     

      /         - 2019 

_______________________________ 

Namn   Titel/Verksamhet/Ort 
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Bilaga 2 

 
Informationsbrev angående examensarbete om handledarens 

upplevelser och tankar kring hur det är att introducera en ny 

medarbetare/kollega. 

 
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete under vårterminen 2019. Vi är två 

studenter som studerar vård och omsorgsadministration vid Akademin för vård, 

arbetsliv och välfärd på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete på kandidatnivå. 

 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?  
 
Det finns studier som uppmärksammat hur nya medarbetare upplevt sin 

arbetsplatsintroduktion/yrkesintroduktion. Vi vill komplettera detta med att lyfta fram 

hur handledarens upplevelser är i detta sammanhang. Syfte med detta examensarbete är 

att undersöka handledarens upplevelser och tankar kring hur det är att introducera en ny 

medarbetare/kollega. Detta därför att verksamheter inom vård och 

omsorg/äldreomsorgen har ett ständigt behov av nya medarbetare. Introduktion av 

nyanställd personal sker fortlöpande ute i verksamheterna och framförallt till 

sommar/semester perioderna. Handledarens roll vid 

arbetsplatsintroduktion/yrkesintroduktion är därför betydelsefull. För att kunna belysa 

handledarens upplevelse av en introduktion planerar vi att intervjua åtta 

undersköterskor/vårdbiträden från två olika kommuner som har introducerat ny 

medarbetare/kollega på sin arbetsplats. 

Du har tillfrågats att deltaga genom att du uppfyller studiens kriterier genom att du har 

introducerat minst en ny medarbetare/kollega på din arbetsplats samt tjänstgör den 

dagen vi planerat besöka din arbetsplats/organisation.  Huvudman för examensarbetet är 

Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med huvudman menas den 

organisation som är ansvarig för studien. 

 

Hur går examensarbetet till? 

Metoden i examensarbetet är en kvalitativ studie med semistrukturerade frågor. Det vill 

säga att du kommer att deltaga i en intervju med förplanerade frågor som kan komma att 

vidare-utvecklas under samtalets gång för att på så vis kunna skapa en fördjupad 

förståelse i ämnet. Datainsamling kommer att ske genom intervjuer som kommer att 

spelas in och skrivas ned för att sedan bearbetas i den skrivna formen. Varje intervju 

beräknas ta 30 - 45 min och kommer att genomföras den xxxxxxx enligt 

överenskommelse med chef. 
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Hur får jag information om resultatet av studien? 

När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner för 

examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om du önskar, 

kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer 

att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte 

heller att påverka ditt arbete. För att delta behöver du lämna ditt muntliga samtycke. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för examensarbetet eller 

handledaren [kontaktuppgifter se nedan]. 

Vad händer med mina uppgifter? 

I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter eller 

resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i examensarbetet. Allt 

material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det, i enlighet med gällande 

lagstiftning. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna handlingar som kan komma 

att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 

Det datamaterial som samlats in såsom bakgrundsinformation och intervjuer, fältanteckningar 

eller liknande kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat och godkänt. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen 

(samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som deltagare har du ett antal 

rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 16 - 18, 20 och 22, som bland annat innebär 

att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som behandlas i studien samt få dessa rättade 

eller raderade. Du har också rätt att få behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta 

ansvarig handledare [se kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 

Om du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter kan du 

kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har också alltid rätt att 

klaga på högskolans behandling av personuppgifter till Datainspektionen, som är 

tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  

Hälsningar 

_______________________                  __________________________ 

Josefina Larsson                    Maria Örtevall 

E-post: S161093@student.hb.se       E-post: S163536@student.hb.se 

Tfn 070-xxxxxx        Tfn 070-xxxxxx 

 

Handledare: Agneta Kullén Engström, Universitetslektor. 

Sektionen för arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås 

E-post: agneta.kullen_engstrom@hb.se  xxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 3 

 
Handledarens upplevelse av introduktionsprocessen 

 

Bakgrundsfrågor:    Ålder                   Kön                      Utbildning                    Antal år i yrket 

 

 

• Hade du valt själv att vara handledare vid introduktion av ny medarbetare eller var det 

din chef som gav dig uppdraget?  

 

• Kan du berätta om hur du upplever det att vara den person som ska introducera en ny 

kollega på din arbetsplats? 

 

• Ser du någon skillnad på introduktionsprocessen beroende på om det är en 

tillsvidareanställning eller en vikarieanställning personen har som ska introduceras i 

arbetet?       (Yrkesintroduktion eller arbetsplatsintroduktion)   

Om ja kan du beskriva varför du gör det: 

Om nej kan du beskriva varför du inte gör det: 

 

• Har du något skriftligt material från din arbetsgivare att tillgå? 

Kan du ge något exempel på bra saker i det: 

Kan du ge något exempel på mindre bra saker/dåliga i de: 

 

• Vad anser du vara de viktigaste delarna att lära ut i en introduktion? 

 

• Hur lägger du som handledare upp introduktionen; 

Ex: Medicinrutiner, rutiner kring krissituationer, förebyggande åtgärder, arbeta med 

händerna på ryggen,  

 

• Vems ansvar är det tycker du att introduktionsprocessen blir bra, hur resonerar du kring 

detta? 

 

• Hinner ni under introduktionstiden gå igenom allt material eller behöver ni fortsätta 

efter det att den nyanställda börjat arbeta självständigt, om det är så hur hanterar du/ni 

det (styrkor/svagheter)? 

 

• Hur ser stödet ut från din chef i samband med att du introducerar ny medarbetare? 

 

• Får du stöd av dina kollegor när du har en introduktion med dig, på vilket sätt vid ja om 

nej hur skulle du önska att det var? 

 

• Om du upplever den nyanställda osäker hur hanterar du det? 

 

• Har din organisation någon form av uppföljning efter introduktionen? 

 

• Finns det något som du själv tycker är viktigt i introduktionsprocessen som vi inte lyft 

fram i intervjun som du vill förmedla till oss? 


