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Förord 
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att tacka vår examinator Anna Larsson som givit oss konstruktiv kritik vilket hjälpt oss att 

utveckla vår studie.  
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Sammanfattning  

Bakgrund och problem: En introduktion till arbetsplatsen ger det första intrycket av 

situationen. Introduktionen innefattar de aktiviteter och processer som krävs för att kunna 

genomföra ett arbete (Arbetsmiljöverket, 2018), men även förvärvande av den sociala 

kunskapen och kompetens som krävs i arbetet (Benzinger, 2016). En tidigare studie av 

Arbetsmiljöverket (2018) visar att organisationer har bristande introduktioner av 

bemanningsanställda. Tidigare studier har fokuserat på de brister som finns i 

bemanningsanställdas arbetssituation hos organisationer. Studierna har visat att det finns 

bristande säkerhetsgenomgångar, arbetstrygghet, utvecklingsmöjligheter och socialt stöd för 

bemanningsanställda.  

Syfte och metod: Syftet med denna studien var att undersöka hur kunskapsöverföring och 

gemenskap kan påverka introduktionen av bemanningsanställda. Studien tar utgångspunkt i 

Knowledge Management, Knowledge Sharing, “medarbetarskapshjulet” samt 

inskolningskurvor. Dessa teorier har fungerat som perspektiv för att besvara studiens 

problemformulering. En fallstudie har genomförts med ett företag inom byggämnesindustrin. 

Totalt åtta stycken semistrukturerade intervjuer har genomförts med bemanningsanställda, 

introduktionsansvariga och produktionsledare. Respondenterna har praktisk erfarenhet av hur 

introduktionen utförs hos fallföretaget. Utöver intervjuer har det genomförts observationer, 

samt att företagets introduktionsplan har blivit granskad vilket har givit en bredare empirisk 

grund för denna studie.  

Resultat och slutsatser: Det empiriska materialet resulterade i att en utvecklad 

introduktionsplan till arbetsplatsen underlättade processen att lära sig arbetet och komma in i 

gruppen. Introduktionsplanen tydliggjorde vem som gör vad och vilken kunskap som krävs, 

vilket skapade både klarhet och trygghet för samtliga parter. En introduktionsansvarig 

skapade en känsla av socialt stöd och gör det enklare att komma in i arbetsgruppen.  

 

Nyckelord: Introduktion, bemanningsanställda, kunskapsöverföring, gemenskap, knowledge 

management, knowledge sharing, medarbetarskapshjulet, inskolningskurva 
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Abstract 

Background and problem: An introduction to a workplace gives the first impression of the 

situation. The introduction includes activities and processes required to be able to fulfill the 

work (Arbetsmiljöverket, 2018), but also the acquisition of the social knowledge and skills 

required in the work (Benzinger, 2016). A former study made by Arbetsmiljöverket (2018) 

shows that organizations have inadequate introductions for temporary workers. Previous 

studies have been focused on the shortcomings of temporary workers work situation at 

organizations. The studies have shown that there are inadequate safety briefings, work 

security, development opportunities and social support for temporary workers. 

Aim and method: The purpose of this study was to examine how the transfer of knowledge 

and fellowship can influence the introduction for temporary workers. The study is based on 

Knowledge Management, Knowledge Sharing, “medarbetarskapshjulet” and introduction 

curves. These theories have served as perspectives for answering the study’s problem 

formulation. A case study were conducted with one company in the building material 

industry. A total of eight semi-structured interviews were conducted with temporary workers, 

introduction managers and production managers. The respondents have practical experience 

of how the introduction is carried out at the case company. In addition to the interviews, 

observations have been carried out and the company's introduction plan has been reviewed, 

which provided a broader empirical basis for this study.  

Results and conclusions: The empirical material resulted in that a developed introduction 

plan to a workplace facilitated the process of learning the work and getting into the group. 

The introduction plan clarified who does what and what knowledge that is required, which 

created both clarity and security for all parties. An introductory manager created a sense of 

social support and makes it easier to get into the working group.  

 

Keywords: Work introductions, temporary workers, fellowship, knowledge management, 

knowledge sharing 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Vinstdrivande arbetsförmedling och personaluthyrning blev tillåtet år 1993 i samband med att 

regeringen tog bort det förbud som förelåg mot detta. Bemanningsbranschen arbetar med 

vinstdrivande personaluthyrning (Johnson, 2010). I en undersökning av Arbetsmiljöverket 

(2018) framgår det att bemanningsbranschen sysselsätter cirka 83 000 heltidstjänster. 

Bemanningsanställda definieras som de personer som arbetar genom ett bemanningsföretag 

på uppdrag för ett uppdragsgivande företag som de har avtalat med (Foote, 2004). Enligt 5 § i 

SFS 2012:854 definieras bemanningsföretag på följande sätt: 

“en fysisk eller juridisk person som har arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till 

kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.” 

Branschen har expanderat och utvecklats sedan år 1993. Det finns två grundläggande skäl till 

bemanningsbranschens utveckling. Många organisationer gick från att äga alla resurser till att 

börja förhandla om varor, tjänster och andra resurser som inte ansågs ingå i 

kärnverksamheten. Vidare ville organisationer minska den fasta andelen anställda i 

verksamheten och öka antalet tidsbegränsade anställningar. Detta omfattar bland annat deltid, 

projektanställning, vikariat och uppdragskontrakt (Johnson, 2010). Företag använder sig 

traditionellt sett av inhyrd personal för att kunna hantera oväntade produktionsökningar i 

verksamheten, samt för att ersätta fastanställda vid ledigheter, sjukskrivningar och övrig 

frånvaro (Brady & Briody, 2016).  

Följande citat representerar två olika arbetsplatser och vad arbetsgivare inom 

byggämnesbranschen efterlyser: 

”Vi söker dig som lär dig snabbt” - Arbetsgivare 1 

”Varför lämnar vissa bemanningsanställda efter två veckor men andra är kvar i två år? Hur 

kan introduktionen påverka detta?”- Arbetsgivare 2 

Arbetsgivarna ovan behöver undersöka sina egna egenskaper och behov, men även 

arbetstagarens behov vid introduktionen. Rätt person måste förmedla ut rätt kunskap (Lind, 

2014). En organisation kan erbjuda en god introduktion, men den behöver vara anpassad efter 
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målgruppen. För att kunna anpassa introduktionen efter målgruppen måste deras behov 

identifieras. Individens förmåga att ta in kunskap kan variera. Det kan bland annat bero på 

tidigare utbildningserfarenheter, utbildningsnivå, social bakgrund samt ekonomiska, politiska 

och kulturella förhållanden (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011).  

När en bemanningsanställd kommer till arbetsplatsen behöver hen introduceras till 

arbetsplatsen, arbetsuppgifter och sina nya kollegor. Det är introduktionen som ger ett första 

intryck av situationen som individen befinner sig i (Arbetsmiljöverket, 2018). Introduktionen 

är den process och de aktiviteter som genomförs för att installera den nyrekryterade hos 

uppdragsgivaren (Lindelöw Danielsson, 2003). Denna process innefattar en genomgång av de 

risker som finns i arbetet (Arbetsmiljöverket, 2018), men även förvärvande av den sociala 

kunskapen och kompetens som krävs i arbetet (Benzinger, 2016).  

Arbetsmiljöverket (2018) redogör att 577 av 880 arbetsplatser har en bristande introduktion 

av bemanningsanställda. En bristande introduktion genomgår inte ett välkomnande, 

arbetsuppgifter förklaras inte ordentligt och en riskgenomgång fullföljs inte heller. Det är 

viktigt att introduktionen till arbetsplatsen sker på ett sätt som främjar trivsel och ett säkert 

arbete (Arbetsmiljöverket, 2018). Det sociala mottagandet gynnar trivsel i arbetsgruppen 

(Lindelöw Danielsson, 2003). Bemanningsanställda arbetar integrerat med kärngruppen på 

arbetsplatsen. Organisationer som erbjuder ett socialt stöd kan hjälpa bemanningsanställda att 

hantera sina arbetsuppgifter och bli socialt välkomna i arbetet (Benzinger, 2016). 

Introduktionen påverkar tiden det tar för individen att genomföra ett arbete i linje med 

organisationens intresse och förväntningar (Catasús, Högberg & Johrén, 2013).  

I denna uppsats ligger fokus på hur kunskapsöverföringen genomförs vid en introduktion 

samt gemenskapens betydelse och hur det kan förbättra introduktionen. Denna studie kan 

därmed vara ett ytterligare bidrag på perspektiv för framtida forskning inom ämnesområdet.  

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning kring bemanningsanställda har främst fokuserat på bristande 

arbetstrygghet, utvecklingsmöjligheter, socialt stöd och tillhörighet (Håkansson, Isidorsson & 

Strauss-Raats, 2013). Enligt Viitala och Kantola (2016) visar tidigare studier att 

bemanningsanställda inte upplever tillhörighet inom organisationen de arbetar inom. De 

upplever i många fall att det saknas ett socialt stöd från verksamheten. Det finns även studier 
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kring bristande hälsa och säkerhet bland bemanningsanställda (Gallagher & Underhill, 2012). 

Vidare har Chambel och Sobral (2011) undersökt introduktionens roll för att främja ett socialt 

utbytesförhållande mellan organisationens och inhyrd personal. Utifrån tidigare studiers 

resultat ansågs det relevant att undersöka hur introduktionen av bemanningsanställda kan 

påverka deras arbetssituation.  

En introduktion kan påverka uppfattningen av arbetsplatsen, men även arbetsglädjen och 

arbetsprestationen (Wheelan, 2017). Gemenskapen till arbetsgruppen är central för att trivas 

på arbetsplatsen (Hällstén & Tengblad, 2006). Chambel och Sobral (2011) menar att det är av 

vikt att organisationen erbjuder ett socialt stöd redan vid introduktionen. Detta för att främja 

engagemang, samhörighet och trivsel hos de bemanningsanställda (Chambel & Sobral, 2011). 

Det är utmanande att genomföra ett arbete i linje med organisationens förväntningar om den 

anställda inte vet vad som förväntas (Lindmark & Önnevik, 2011). Arbetsuppgifterna 

behöver tydliggöras och det behöver framgå varför de är viktiga (Wheelan, 2017). Chambel 

och Farina (2015) menar att organisationer kan investera i introduktionen av 

bemanningsanställda för att de ska kunna utveckla sina kunskaper. Introduktionen ger även 

upphov till att föra över färdigheter och kompetens. Vidare belyser Lind (2014) vikten av att 

rätt person förmedlar kunskapen. Det skapar meningsfullhet till arbetet, som i sin tur kan leda 

till ett ökat engagemang hos arbetstagaren för att genomföra uppgifterna (Wheelan, 2017).  

Gemenskapen på arbetsplatsen är ingenting som är självpåtaget, utan den är beroende av 

olika faktorer (Hällstén & Tengblad, 2006). Studien har använt medarbetarskapshjulet för att 

belysa gemenskapens inverkan vid introduktionen till arbetsplatsen. Hällstén och Tengblad 

(2006) illustrerar i ”medarbetarskapshjulet” hur fyra begreppspar är beroende av varandra för 

att medarbetarskapet ska fungera. Dessa fyra delar är; förtroende och öppenhet, gemenskap 

och samarbete, engagemang och meningsfullhet samt ansvarstagande och initiativförmåga. 

Gemenskapen kan bidra till trivsel på arbetsplatsen vilket kan främja engagemang för arbetet 

och verksamheten. Relationen och det ömsesidiga förtroendet mellan kollegor är 

betydelsefullt (Wheelan, 2017). Finns det ett förtroende kan det utvecklas ett engagemang 

från den introduktionsansvariga att förmedla rätt kunskap och den bemanningsanställda kan 

bli villig att ta till sig kunskapen. Det är väsentligt att studera hur gemenskap kan påverka 

bemanningsanställdas upplevelse av introduktion. Detta eftersom tidigare studier om 

bemanningsanställda resulterat i att de upplever en avsaknad av bland annat socialt stöd och 

tillhörighet (Håkansson, Isidorsson & Strauss-Raats, 2013). 
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Kunskapsöverföring handlar om att skapa, spara, överföra och applicera kunskap. I denna 

studie ämnar kunskapsöverföringen att belysa de strategiska fördelar som en utvecklad 

introduktion medför. Rätt kunskap behöver förmedlas (Lind, 2014), vilken kan tänkas 

underlätta med hjälp av en fadder. Den rätta kunskapen kan fungera som ett verktyg för att 

effektivisera arbetet. För att kunna göra detta behöver organisationen identifiera och 

analysera vilken kunskap som är väsentlig för att kunna uppnå organisationens mål 

(Beckman, 1999). Knowledge Management har använts för att ge perspektiv på hur 

kunskapsöverföringen kan utveckla introduktionen. Knowledge Management hjälper företag 

att utveckla nya tillvägagångssätt att använda kunskap på och kan på så vis uppnå framgång, 

innovationer och värdeskapande faktorer (Beckman, 1999). 

Med avstamp i ovanstående teorier ämnar studien att undersöka en introduktion i en autentisk 

organisationskontext. Det resultat som studien givit kan vara användbart för organisationer. 

Arbetsgivare kan utveckla sin introduktionsplan för bemanningsanställda. 

Kunskapsöverföringen kan innebära att färre introduktionstimmar behöver genomföras. Detta 

för att den nyanställda kan lära sig snabbare med hjälp av den pedagogik som används vid 

introduktionen. Pedagogik syftar till förmågan att förmedla och uttrycka särskild information 

(Nilsson et al., 2011). Vidare kan färre introduktionstimmar behöva genomföras då 

personalen trivs på arbetsplatsen och stannar kvar, vilket önskas kopplas till gemenskapens 

betydelse vid introduktionen. 

Det bör observeras att det finns andra faktorer som kan påverka introduktionen. Exempel kan 

vara en digitaliserad introduktion till arbetsplatsen. Uppsatsens problemområde kan dock 

bidra till att arbetsplatser som arbetar med digitaliserade introduktioner utvecklar denna. Det 

ligger däremot utanför denna uppsats fokusområde som är kunskapsöverföring och 

gemenskap. 

1.3 Syfte  

Syftet med studien var att öka förståelsen kring introduktionen av bemanningsanställda 

utifrån ett Knowledge Management-perspektiv samt ett medarbetarskapsperspektiv. 

Uppsatsen kartlägger de behov bemanningsanställda och introduktionsansvariga har vid 

introduktionen rörande kunskapsöverföring och gemenskap. Detta i syfte för att 

organisationer som ger introduktioner kan utveckla introduceringen. 
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1.4 Problemformulering och frågeställning  

Utifrån problembakgrunden och problemdiskussionen ansågs det angeläget att utreda hur en 

introduktion av bemanningsanställda kan utvecklas. Detta för att det tyder på att det 

föreligger ett kunskapsgap kring ämnet då tidigare studier av bland annat Arbetsmiljöverket 

(2018), Håkansson, Isidorsson och Strauss-Raats (2013) samt Viitala och Kantola (2016) 

främst fokuserat på det negativa i bemanningsanställdas situation. Denna uppsats önskar 

därmed bidra till hur organisationer kan arbeta proaktivt med att förhindra sådana situationer 

som exempelvis bristande arbetstrygghet och socialt stöd (Håkansson, Isidorsson & Strauss-

Raats, 2013). För att studera detta fenomen undersöktes följande frågor:  

Fråga 1: Hur genomförs kunskapsöverföringen vid introduktionen mellan 

introduktionsansvarig till bemanningsanställd?  

Denna fråga belyser hur kunskapsöverföringen kan utveckla en introduktion där den inhyrda 

personalen blir informerad om uppgifter och risker i arbetet.  

Fråga 2: Hur kan integrationen skapa en gemenskap på arbetsplatsen mellan kärngruppen 

och bemanningsanställda?  

Gemenskap kan bidra till samarbete och trivsel i arbetet. Integrationen mellan inhyrd 

personal och anställda hos företaget kan påverka detta. 

Frågeställningarna besvarades genom en teoretisk utgångspunkt samt en undersökning hos ett 

fallföretag. Bemanningsanställda, introduktionsansvariga och produktionsledare har 

medverkat i studien. Resultatet presenteras utifrån ett medarbetarperspektiv i syfte att 

organisationer som utför en introduktion ska kunna utveckla en introduktionsplan som kan 

möta de anställdas behov.  

1.5 Avgränsning  

Introduktionen är ett brett ämnesområde och kan innefatta olika aktiviteter och processer. 

Uppsatsen är därmed avgränsad till introduktionen av bemanningsanställda. Många branscher 

arbetar med bemanningsanställda, vilket kan skapa breda och skilda åsikter. Därmed har den 

här studien fokuserat på byggämnesbranschen.  
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Vidare är det av kännedom att det finns flera faktorer som påverkar upplevelsen av 

introduktionen. I denna uppsats har fokus legat på kunskapsöverföring och gemenskap. 

Studien har genomförts i samarbete med ett fallföretag. Det är därmed en avgränsning till 

dem. Avgränsning valdes då insamlingen av det empiriska materialet grundar sig i 

fallföretagets anställdas utsagor, deras introduktionsplan för bemanningsanställda samt 

observationer av lokaler.  

Inskolningskurvor används för att analysera hur bemanningsanställdas introduktion kan 

utvecklas genom kunskapsöverföring och gemenskap. Det har inte undersökts hur de 

bemanningsanställdas individuella inskolningskurvor har utvecklats i denna studie. 

Inskolningskurvorna är inkluderade i denna uppsats då de anses vara väsentliga för hur en 

introduktion kan utvecklas.  
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1.6 Disposition 
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2. Teoretisk referensram  

Detta kapitel redogör för den teoretiska referensramen. Inledningsvis definieras innebörden 

av knowledge, knowledge management och knowledge sharing. Därefter redogörs 

“medarbetarskapshjulet”. Vidare kommer vi att presentera inskolningskurvor. Teorierna har 

hjälpt oss att besvara våra problemfrågor och har varit till hjälp vid analysen. 

2.1 Kunskapsöverföring 

2.1.1 Knowledge 

Davenport och Prusak (1998) förklarar att kunskap är en blandning av kontextuell 

information, värderingar och inramade erfarenheter som bidrar med ett ramverk för 

utvärdering och möjliggör för individen att ta in ny kunskap. Kunskap kommer inifrån 

individen. Inom organisationer sitter kunskapen invävd i de dokument, rutiner, processer och 

normer som råder (Catasús, Högberg & Johrén, 2013).          

Nonaka (1994) delar upp kunskap i två olika kategorier, explicit och implicit kunskap. 

Explicit kunskap innebär “uttalad kunskap”, vilken är den som är överförbar genom muntligt 

språk. Implicit kunskap hänför sig till personliga kvaliteter och kan därför vara svårare att 

formulera och förmedla. Den implicita kunskapen är ofta djupt rotad i kontextspecifika 

handlingar (Polyani, 1966) och kan ses som “ostrukturerad kunskap” då den inte återfinns i 

någon form av dokument eller rutin. Christensen (2007) bekräftar även att den implicita 

kunskapen kräver mer tid och energi att mobilisera.   

2.1.2 Knowledge Management 

Enligt Gan, Ryan och Gururajan (2006) bör Knowledge Management (KM) definieras som 

ett ramverk som möjliggör för organisationer att dela och skapa kunskap. Vidare delar även 

Gan, Ryan och Gururajan (2006) upp KM i två olika inriktningar, hård och mjuk. Den hårda 

inriktningen fokuserar i stora drag på att sprida kunskap genom informationssystem. Den 

mjuka inriktningen undersöker omvandling och upptagande av kunskap och riktar sig mer 

mot samarbete och personliga relationer. 

SECI-modellen är skapad av Nonaka och Takeuchi (1995) och illustrerar hur ny kunskap kan 

skapas och hur befintlig kunskap kan delas. Dessa delar har jämbördig angelägenhet och båda 
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elementen bör anses tillhöra Knowledge Management (Lee & Choi, 2003). Modellen består 

av fyra processer: socialisation, externalisering, kombination och internalisering. 

● Socialisation: Individer spenderar tid tillsammans och gör sociala aktiviteter. 

Detta steg behöver inte ske på arbetsplatsen och syftar till att skapa tyst kunskap. 

Karim, Razi och Mohamed (2012) menar att erfarenheter är en viktigt faktor för 

att förvärva kunskap. Erfarenheterna kan anses svåra att överföra utan en 

socialisationsprocess.   

 

● Externalisering: Den nyfunna implicita kunskapen ska omvandlas till explicit 

kunskap. Wibowo, Waluyo och Zhabrinna (2018) menar att dokumentering är en 

metod för att omvandla implicit kunskap till explicit kunskap. På så vis kan 

kunskapen förvaras och användas vid lämpliga tillfällen. Dave och Koskela 

(2009) uppger kunskapshanteringssystem är en viktig faktor för att ombilda 

implicit kunskap till explicit kunskap. Systemet behöver vara enkelt att både 

använda och implementera för att den implicita kunskapen ska kunna 

dokumenteras och delas med andra individer i en organisation.        

 

● Kombination: Explicit kunskap kombineras med annan explicit kunskap är   

befintlig inom en organisation sedan tidigare, vilket kan ske genom att omvandla 

kunskapen till en arbetsrutin och lägga in den i en databas (Nonaka & Takeuchi, 

1995). Karim, Razi och Mohamed (2012) uppger att kombinationsprocessen 

skapar ny kunskap genom en systematisering av uttrycklig kunskap. Genom 

databaser och digitala nätverk kan den nya explicita kunskapen spridas vidare.     

 

● Internalisering: Explicit kunskap omvandlas till implicit kunskap och bli en del av 

individens färdigheter. Denna process är ofta relaterad till “learning by doing” 

(Nonaka & Takeuchi, 1995). Karim, Razi och Mohamed (2012) uppger att 

internaliseringsprocessen uppstår då kunskap används i en praktisk situation. 

Internaliseringsprocessen kan liknas vid traditionellt lärande, då en individ 

förvärvar kunskap genom att ta del av erfarenheter som andra upplevt tidigare.       
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2.1.3 Knowledge Sharing 

Enligt Christensen (2007) definieras Knowledge Sharing (KS) som en process för att nyttja 

kunskap som redan finns i organisationen. KS syftar till att identifiera befintlig kunskap för 

att överföra och tillämpa den. Detta för att kunna lösa specifika uppgifter optimalt och 

kostnadseffektivt. KS är av betydelse för att organisationen ska uppnå sina mål (Cabrera & 

Cabrera, 2002). 

Det finns olika faktorer som påverkar KS. Det finns kunskap kan vara svår att överföra till en 

annan individ. Det kan bland annat bero på att kunskapens svårighetsgrad att förmedla. KS 

kan vara enklare att genomföra för individer som har en gemensam identitet. Människor inom 

samma grupp använder ofta ett gemensamt internspråk, vilket underlättar för att överföra 

kunskap. Det eliminerar vanliga hinder för kunskapsutbyte och ökar nivån på KS 

(Christensen, 2007). Gemensamt internspråk ökar ömsesidig förståelse mellan individer och 

skapar en mer effektiv kommunikation (Cabrera & Cabrera, 2005). KS kan påverkas negativt 

om det finns en svag relation mellan kunskapens avsändare och mottagare. En ömsesidig tillit 

mellan parter krävs för att KS ska fungera. Saknas den ömsesidiga relationen finns det en risk 

att mottagaren inte litar på kunskapen som avsändaren förmedlar. Brist på tillit är ett hinder 

för inflytelserik kunskapsdelning (Christensen, 2007). Enligt Cabrera och Cabrera (2005) 

krävs en socialisationsprocess innan individerna upplever varandra tillräckligt trovärdiga för 

att skapa en ömsesidig relation. Swap, Leonard, Shields och Abraham (2001) uppger att 

kunskap fördelaktigt kan delas genom en mentor. Mentorskap innebär en informell lärare 

som hjälper individen att skapa kunskap genom stegen socialisation och internalisering. För 

att dessa steg ska kunna genomföras behöver parterna dela kontext (Nonaka, Toyama, & 

Konno, 2001). Ledningen bör rikta uppmärksamhet mot socialisationsprocessen eftersom 

relationerna ofta kräver lång tid för uppbyggnad, men kan enkelt raseras (Gan, Ryan & 

Gururajan, 2006).  

Företag som visar uppskattning för kunskapsdelande beteende sänder starka signaler till 

organisationens medarbetare (Cabrera & Cabrera, 2005). KS påverkas, alternativt blir 

ineffektiv, om det inte finns kunskap om vilken kunskap som ska förmedlas. De aktiviteter 

som berör KS behöver koordination som styrs i linje med organisationens mål och strategier. 

Klargörandet av roll- och uppgiftskrav är av högsta vikt för att KS ska fungera (Christensen, 

2007).    
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KS behöver vara en kontinuerlig process i organisationen och bör finnas tillgänglig inom 

organisatoriska aktiviteter. Det innebär att kunskapsdelning inte ska vara en separat del av 

organisationen. Under organisatoriska aktiviteter upptäcker medarbetare sin egen brist på 

kunskap vilket skapar ett ömsesidigt beroende mellan medarbetare och organisation 

(Christensen, 2007). Företag med fördelaktig organisationskultur för kunskapsdelning 

upplevs ha en mer kontinuerlig och enhetlig KS (Gan, Ryan & Gururajan, 2006). 

2.2 Medarbetarskap  

Begreppet medarbetarskap innebär att individen bidrar med en helhjärtad och målorienterad 

insats i verksamheten (Møller, 1994). Medarbetarskap grundar sig i att öka medarbetarnas 

känsla av delaktighet genom bemyndigande, spridning och delegering av makt (Hällstén & 

Tengbland, 2006). Företaget behöver utveckla ett klimat som främjar medarbetarskap, det vill 

säga där anställda uppmuntras till att ta ansvar, vara involverade och kreativa i 

utvecklingsarbetet. Anställda ska uppmuntras att använda sin kompetens samt tilldelas 

autonomi i arbetet (Wikström & Dellve, 2009). Medarbetarskapet innefattar hur relationer på 

arbetsplatsen hanteras, hur medarbetaren kan bete sig ansvarsfullt och arbeta i linje med de 

rättigheter och skyldigheter som råder (Hällstén & Tengblad, 2006). Begreppet förklarar och 

skapar en förståelse för medarbetarnas handlingar i arbetet (Andersson & Tengblad, 2015).  

2.2.1 Medarbetarskapshjulet 

Medarbetarskapshjulet illustrerar vad som krävs för att ett medarbetarskap ska fungera och 

utvecklas (Hällstén & Tengblad, 2006). Hällstén och Tengblad (2006) delar in 

“medarbetarskapshjulet” i fyra delar; förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete, 

engagemang och meningsfullhet samt ansvarstagande och initiativförmåga. Hällstén och 

Tengblad (2006) menar att dessa fyra delar är nära integrerade och bygger på varandras 

beroende, om en av delarna saknas påverkar det medarbetarskapet och dess utveckling. Dessa 

fyra delar illustreras i figur 1, medarbetarskapshjulet.  
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Figur 1. Medarbetarskapshjulet. Författarnas egna bild utifrån Hällstén och Tengblad, 

(Hällstén & Tengblad, 2006, s. 15). 

2.2.2 Förtroende och öppenhet 

Denna del syftar till att det ska föreligga ett ömsesidigt förtroende mellan både chefer och 

medarbetare. Hällstén och Tengblad (2006) menar att dessa faktorer skapar en stabil 

arbetsplats bestående av harmoni, mindre konflikter och färre missförstånd. Genom att föra 

en öppen dialog kan konflikter som uppstår hanteras och lösningar kan formuleras 

tillsammans. Dialogen visar att samtliga åsikter är respekterade, vilket kan underlätta 

samspelet mellan medarbetare och chefer. För att upprätthålla förtroende och öppenhet är det 

av vikt att en dialog kan föras mellan chefer och medarbetare. Förtroende utvecklas när 

medarbetare integrerar med varandra (Andersson & Tengblad, 2015). Detta eftersom det är 

värdesättande för de relationer som råder på arbetsplatsen mellan parterna (Hällstén & 

Tengblad, 2006). Vidare är förtroende och öppenhet av betydelse för att arbetet ska fungera 

genom att förlita sig på varandras kompetens (Andersson & Tengblad, 2015). Förekommer 

det ett bristande förtroende på arbetsplatsen kan det uppstå motstånd från medarbetarna i 

arbetet och vid olika beslut (Hällstén & Tengblad, 2006). Öppenhet skapar ett klimat där 

samtliga parter behöver hantera de meningsskiljaktigheter som uppstår, vilket bygger upp ett 

förtroende (Lindelöw Danielsson, 2003).  
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2.2.3 Gemenskap och samarbete 

Den här delen redogör för tillhörighet och trivsel på arbetsplatsen. Hällstén och Tengblad 

(2006) anser att gemenskapen är av värde för trivsel och samarbete mellan olika parter på 

arbetsplatsen. Medarbetare, chefer och olika grupper inom organisationen ska kunna 

samarbeta och använda varandras kunskaper och erfarenheter i arbetet. Samarbetet kan 

stärkas genom gemenskapen på arbetsplatsen. Arbetsgivare kan anordna olika sociala 

aktiviteter som främjar sociala relationer och kan underlätta vardagliga arbetsuppgifter och 

samarbeten. Wheelan (2017) menar att samarbetet kan skapa en god sammanhållning och 

gemenskap, exempelvis genom en vänligare gruppanda, effektivare kommunikation samt att 

det finns en tillit. Vidare syftar även gemenskap och samarbete till vikten av ett ömsesidigt 

åtagande där samtliga parter ansvarar för att genomföra sina uppgifter, men även hjälper 

varandra (Hällstén & Tengbland, 2006).  

2.2.4 Engagemang och meningsfullhet 

Hällstén och Tengblad (2006) beskriver engagemang och meningsfullhet som värdefulla 

faktorer för att medarbetare ska känna motivation i arbetet. Detta begreppspar syftar till att 

arbetsgivaren ska få arbetet att upplevas som intressant och meningsfullt, eftersom det kan 

skapa engagemang för uppgiften och verksamheten (Andersson & Tengblad, 2015). 

Arbetsgivare kan utveckla engagemang och få medarbetare att känna meningsfullhet genom 

att ta reda på vad den enskilda medarbetaren upplever skapa dessa faktorer (Hällstén & 

Tengblad, 2006). Vidare menar Andersson och Tengblad (2015) att arbetsgivare kan vidta 

olika incitament för att skapa engagemang och meningsfullhet hos arbetsgruppen.   

2.2.5 Ansvarstagande och initiativförmåga  

Begreppsparet syftar till medarbetarnas ansvarstagande och egna initiativ i arbetet som kan 

utveckla verksamheten (Hällstén & Tengblad, 2006). Ansvar innebär att medarbetaren 

tillämpar sina handlings- och förhållningssätt i en kontext. Medarbetaren tar ett initiativ till 

att hantera situationen (Andersson & Tengblad, 2015). Denna del behandlar även förmågan 

hos medarbetare att upprätthålla en balans mellan det egna välbefinnandet och 

organisatoriska ansvarstagandet (Hällstén & Tengblad, 2006). Ledningen har en viktig roll i 

denna del. Detta eftersom de behöver stödja och uppmuntra ansvarstagande och 

initiativförmåga och inte bestraffa det. Väljer arbetsgivaren att bestraffa beteendet kan 
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medarbetarnas ansvarstagande och initiativförmåga hämmas, vilket leder till ett bristande 

samspel (Andersson & Tengblad, 2015). 

2.3 Inskolningskurvor 

En inskolningskurva illustrerar hur den nyanställdes effektivitet utvecklas från start till det att 

hen kommer upp i full produktivitet. Dessa kurvor kan variera. Nedan illustreras möjliga 

inskolningskurvor. I “inskolningskurva 1” sker en linjär utveckling av effektiviteten hos den 

nyanställdas arbete. “Inskolningskurva 2” illustrerar hur effektiviteten utvecklas långsamt, 

men sedan mer frekvent. Vidare visar “inskolningskurva 3” hur effektiviteten kan utvecklas 

snabbt under en kortare period. Det är viktigt att komma ihåg att alla medarbetare inte 

kommer upp i full produktivitet oavsett hur lång introduktion som har genomförts, medan 

andra ökar sin effektivitet snabbt. Utvecklingen av produktiviteten kan påverkas av olika 

faktorer. Organisationer kan investera i olika utbildningar och handledningar för att 

genomföra en mer pedagogisk introduktion (Catasús, Högberg & Johrén, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inskolningskurvor. Författarnas egna bilder utifrån Catasús, Högberg och Johrén, (Catasús, 

Högberg & Johrén, 2013, s. 91).  
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2.4 Sammanfattning teoretisk referensram och analysmodell 

Uppsatsens insamlade teori har använts för att analysera det empiriska materialet och för att 

besvara problemformuleringarna utifrån bemanningsanställda, introduktionsansvarigas och 

produktionsledares perspektiv. Detta för att bidra till forskning om hur en introduktion kan 

utvecklas. De valda teorierna fokuserar på kunskapsöverföring, medarbetarskap och dess 

gemenskap samt hur en introduktion kan utvecklas. Teorierna fungerade som perspektiv för 

att kunna identifiera empirins relevanta delar. Kunskapsöverföringen syftar till hur kunskap 

kan förmedlas och spridas mellan informationskällor såsom dokument och individer. Vidare 

illustrerar “medarbetarskapshjulet” hur gemenskapen är beroende av olika faktorer för att 

kunna utvecklas. Inskolningskurvorna visar hur en introduktion kan utveckla individens 

effektivitet. Utvecklingen kan stärkas eller hämmas genom kunskapsöverföring och 

gemenskap. I figur 2 illustreras hur den teoretiska referensramen användes för att tolka det 

empiriska materialet.  

 

Figur 2. Författarnas egna bild.  
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Kunskapsöverföringen bidrar med att belysa vikten av att rätt kunskap förmedlas mellan 

introduktionsansvarig till bemanningsanställd. Vidare användes kunskapsöverföringen som 

ett perspektiv för att visa hur en relation kan utvecklas baserat på förtroende och öppenhet, 

vilket skapar gemenskap enligt Hällstén och Tengblad (2006). Christensen (2007) menar att 

spridningen av kunskap kan underlätta om det finns ett gemensamt språk. Analysmodellen 

har fungerat som ett verktyg för att tolka vad som kan främja detta mellan samtliga parter vid 

introduktionen. Kunskapsöverföring och gemenskap har varit huvudfaktorerna för att 

undersöka hur introduktionen kan påverkas och utvecklas.  
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3. Metod 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens tillvägagångssätt i metodologiska utgångspunkter, 

planering och genomförande, beskrivning av medverkande fallföretag, samt etiska 

överväganden och riktlinjer.  

3.1 Forskningsansats 

Denna studie har utgått från en abduktiv forskningsansats. Den abduktiva ansatsen består av 

både en deduktiv och induktiv metod (Alvehus, 2013). Den abduktiva forskningsansatsen har 

tillämpats för att studien har genomförts i olika steg. Frågeställningarna i studien har en 

teoretisk utgångspunkt men även varit inspirerade av observationer i praktiken. Den 

deduktiva metoden representerar en teoretisk utgångspunkt, medan den induktiva 

representerar en empirisk utgångspunkt.  

Alvehus (2013) menar att en deduktiv ansats bygger slutsatserna enbart på teorin och den 

induktiva ansatsen bygger på det empiriska materialet, utan teoretisk förförståelse. Dessa två 

forskningsansatser har använts i uppsatsen, detta eftersom Alvehus (2013) menar att 

tolkningsprocessen av det empiriska materialet kan bli svårt med en ren deduktiv respektive 

induktiv metod. Tolkningen av uppsatsens resultat växlar mellan en empirisk och teoretisk 

utgångspunkt.  

Den deduktiva metoden har tillämpats eftersom problemformuleringen baserades på en 

teoretisk utgångspunkt. Studien har undersökt om kunskapsöverföringen och gemenskapen 

kan ha en inverkan på introduktionen av bemanningsanställda. För att undersöka detta har 

frågorna till empiriinsamlingen formulerats utifrån befintlig teori inom ämnesområdet. 

Bryman (2018) menar därmed att förhållandet mellan den teoretiska referensramen och 

insamlad data kan studeras. Författarna till studien har självständigt formulerat uppsatsens 

frågeställningar, utan påverkan av fallföretagets inflytande. Detta för att möjliggöra en kritisk 

granskning av en organisations situation kring introduktion av bemanningsanställda.  

Studien har använt en induktiv ansats då det valda studieobjektet varit inspirerat av en 

empirisk utgångspunkt genom observationer i praktiken. Resultatet av det empiriska 

materialet har jämförts mot den teoretiska referensramen, vilket inspirerades av den induktiva 

metoden som Alvehus (2013) redogör för.  
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3.2 Forskningsstrategi  

Uppsatsen har tillämpat en kvalitativ forskningsmetod. Forskningsmetoden gör det möjligt att 

studera hur socialisationen in i en organisation fungerar, vilket bidrar till att kunna utveckla 

en djupare förståelse kring fenomenet (Bryman, 2018). Studien genomfördes i samarbete med 

ett fallföretag. Fokus har varit på de bemanningsanställdas berättelser kring hur de upplever 

verkligheten och den kontext de arbetar i. Intentionen med uppsatsen var att undersöka vad 

som behöver utvecklas och därmed har författarna lyssnat genuint på de medverkandes 

åsikter.  

För att skapa ett bredare perspektiv på hur introduktionen kan utvecklas, samtidigt som den 

möter organisationens krav, medverkade introduktionsansvariga och produktionsledare. De 

bidrog med en förståelse för det organisationen värdesätter vid introduktionen. Bryman 

(2018) menar att förståelsen kring ett ämne kan öka på så vis, men även identifiera samband 

mellan sociala företeelser, vilka uppkom vid empiriinsamlingen. Intervjuerna avslutades med 

en rangordningsblankett i ett deskriptivt syfte. Wallén (1996) menar att en blankett kan 

användas i ett beskrivande syfte för att identifiera behov som individer har. Gellerstedt (1997) 

uppger att en rangordningsmetod kan användas för att skapa deskriptiv data och vanligen 

används vid mätning av upplevelser. I denna studie användes en rangordningsblankett för att 

kunna kartlägga de behov som föreligger vid en introduktion.  

3.2.2 Fallstudie 

En fallstudie är en forskningsstrategi som avser att skapa en djupare och mer detaljerad 

förståelse inom en särskild kontext (Eisenhardt, 1989). Bryman (2018) menar att en fallstudie 

kan användas inom både kvantitativ och kvalitativ metod. Denna studie har tillämpat en 

kvalitativ metod. Forskningsstrategin var lämplig att använda i denna uppsats då ett fenomen 

har undersökts som är beroende av ett särskilt sammanhang, vilket är i linje med vad Jensen 

och Sandström (2016) redogör för. I denna uppsats avser fallstudien en organisation inom 

byggämnesindustrin. De kriterier som ställdes vid val av organisation var att de sysselsätter 

bemanningsanställda samt att det fanns en introduktionsplan för dem. Kriterierna blev 

utformade eftersom det var ett enskilt fallföretag som skulle undersökas samt att det var 

introduktionen som skulle studeras. En fallstudie var lämplig för uppsatsen. Detta eftersom 

studien avsåg att undersöka hur kunskapsöverföringen och gemenskapen kan bidra till 

utvecklingen av introduktion för bemanningsanställda.  
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Enligt Alvehus (2013) är en fallstudie avgränsad till ett system bestående av unika 

egenskaper, där kontexten är av värde för att skapa en förståelse för fenomenet (Jensen & 

Sandström, 2016). Vidare menar Alvehus (2013) att studieobjektets unika egenskaper kan 

komma att belysa större förekommande fenomen utöver studien. Fallstudien kan sedan 

användas för en djupgående förståelse av det studerade fenomenet (Bryman, 2018).  

Det är lämpligt att kombinera datainsamlingen vid en fallstudie, exempelvis genom 

dokument, intervjuer, enkäter och observationer (Eisenhardt, 1989). För att kunna 

underbygga studiens syfte har en kombination av datainsamling genomförts. Detta i form av 

fallföretagets introduktionsplan, observation samt intervjuer och en enkät. Datainsamlingen 

är delvis baserad på introduktionsplanen som fallföretaget använder vid introduktion av 

bemanningsanställda. Det är introduktionen som utgör processen för att genomföra en 

introducering av arbetsplatsen, arbetsuppgifter, risker och kollegor (Arbetsmiljöverket, 2018).  

Vidare har observationer blivit gjorda i samband med besök hos fallföretaget. Författarna till 

studien fick en rundvandring i företagets lokaler där det dagliga arbetet äger rum. Vid 

rundvandringen gjordes observationer av det operativa arbetet, medarbetare, kommunikation, 

risker och klädsel. Det gjordes även observationer i samband med besök hos fallföretag då 

intervjuer genomfördes. Lind (2014) menar att observationen kan utveckla en förmåga att 

begripa fenomenet kring intryck och erfarenheter. Observationerna gav en djupare förståelse 

hos författarna eftersom det givit en tydligare bild av vardagen på arbetsplatsen.  

Det har genomförts intervjuer med bemanningsanställda, introduktionsansvariga och 

produktionsledare. Detta var i syfte för att få en djupare förståelse kring studiens ändamål. 

Samtliga respondenter blev tilldelade en frivillig enkät i slutet av intervjun. Resultatet av den 

insamlade empirin har därmed analyserats genom ytterligare en dimension. 

3.2.3 Beskrivning av fallföretaget  

För att läsaren ska kunna tolka och skapa en förståelse kring resultatet beskrivs fallföretaget 

kort. I överenskommelse med fallföretaget i denna studie kommer de vara anonyma. Detta i 

linje med de forskningsetiska principerna (se avsnitt 3.6). Många branscher arbetar med 

bemanningsanställda, vilket innebär att denna uppsats skulle kunna avse andra branscher. 

Denna studie avser dock ett företag inom byggämnesbranschen.  
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Fallföretaget är verksamt både inom Sverige och internationellt. Företaget är en ledande 

leverantör inom byggämnesindustrin i Europa. År 2016 uppgick nettoomsättningen till 

närmare 380 miljoner euro. Företaget sysselsätter cirka 1800 personer, som är fördelade inom 

verksamheterna i Sverige och internationellt. Företaget har varit verksamt på marknaden i 

mer än 80 år.  

Studien har genomförts vid en av företagets fabriker.  

3.3 Insamlingsmetod 

3.3.1 Litteratursökning 

Vid information- och datainsamling inleddes sökprocessen med relevanta nyckelord för 

studiens forskningsområde och frågeställning. Bland annat användes begreppen Knowledge, 

Knowledge Management, Knowledge sharing, Employmentship, Workplace introduction, 

Temporary worker, Temporary employment, Bemanningsanställd och Bemanningsföretag 

som nyckelord i sökningen. Nyckelorden användes i syfte att hitta relevanta referenser för att 

kunna besvara uppsatsens frågeställning. 

Litteratur och vetenskapliga artiklar har hämtats från bibliotek, Google Scholar och 

Högskolan i Skövdes databaser. Sökningen i Google Scholar syftade till att få inblick i 

utbudet av referenser inom ämnet. Sökmotorn har även använts för att se om artikeln är 

tillgänglig i högskolans databaser. Vidare har Emerald och Worldcat discovery använts. 

Användandet av flera databaser har bidragit till en bredare grund för urval av lämpliga 

referenser för undersökningens ändamål. 

Vid val av relevanta källor har citeringar varit relevanta i sökarbetet. Citeringar innebär att 

den funna publikationen återfinns i andra publikationers referenslistor. Detta kan endast 

genomföras med söktjänster som registrerar referenserna för varje publikation (Göteborgs 

Universitetsbibliotek, 2018). Därmed föll valet på Google Scholar vid undersökning av 

citeringar.   
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3.3.2 Datainsamling 

Uppsatsen har använt både primär och sekundär empiri. Primär empiri är det material som 

skapats för egen undersökning. Den primära empirin skiljer sig från sekundär empiri då den 

sistnämnda skapats i annat syfte än till den egna undersökningen (Ghauri & Grønhaug, 2010). 

Studiens primära empiri har varit baserad på tre delar; semistrukturerade intervjuer, en 

rangordningsblankett samt observationer. 

● Semistrukturerade intervjuer, med frågor formulerade utifrån uppsatsens 

teoretiska referensram och frågeställning samt fallföretagets introduktionsplan. 

Totalt har åtta stycken respondenter blivit intervjuade. Detta eftersom kvalitativa 

intervjuer är både tidskrävande och omfattande (Bryman, 2018). Studiens 

ambition var att genomföra tio semistrukturerade intervjuer, vilket blev åtta på 

grund av tidsbrist hos fallföretaget. En kompletterande intervju genomfördes i 

syfte för att jämföra svaren mot vad tidigare respondenter gav. Den 

kompletterande intervjun gav lika svar mot vad tidigare respondenter angav. 

Därmed ansågs detta antalet vara rimligt inom den givna tidsramen för att uppnå 

en mättnad. Alvehus (2013) menar att en mättnad uppstår då det anses inte finnas 

mer information att hämta. 

 

● Rangordningsblankett, respondenterna fick rangordna sina behov i förhållande till 

introduktionen. Syftet med rangordningsblanketten var att komplettera 

intervjuernas resultat, vilket enligt Bryman och Bell (2013) stärker 

undersökningens trovärdighet. 

 

● Observationer i företagets lokaler har genomförts. Observationer är till för att 

bekräfta företeelser som är relevanta för studiens frågeställning. Bryman och Bell 

(2013) menar att observationer täcker upp för de metodiska verktygens nackdelar 

vid undersökning av socialt beteende, exempelvis genom att lägga märke till 

kroppsspråk och vardagliga rutiner i arbetet.              

Uppsatsens sekundära empiri bestod av den introduktionsplan fallföretaget använder vid 

introduktion av bemanningsanställda. Dokumentet har en direkt koppling till studiens 

ändamål och användes i syfte till att stärka upp den primära empirin. Detta bidrog till att öka 
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precisionen vid utformningen av relevanta frågor till intervjuunderlaget och 

rangordningsblanketten, vilket kan öka trovärdigheten i den primära empirin (Bryman, 

2018).  

3.3.3 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer har varit den övervägande undersökningsmetoden vid insamling av 

empirin. Intervjuerna gav ett resultat om respondenternas upplevelser under 

introduktionsprocessen till arbetsplatsen. De kvalitativa intervjuerna var av semistrukturerad 

art. Utformningen av tematiseringen upprättades med hjälp av välplanerade intervjuguider. 

Tematiserade intervjuer genomförs för att undvika felaktiga uppfattningar och överflödig data 

(Bryman, 2018). Enligt Bryman och Bell (2013) skapar intervjumetoden en inblick i 

respondenternas syn på omvärlden, vilket varit fördelaktigt för undersökningens ändamål. 

Inblicken i intervjupersonernas perspektiv och upplevelse ökar organisationers medvetenhet 

kring arbetstagarnas behov och hur en introduktion kan utvecklas.      

Vald intervjuvariant benämns som respondentintervju och syftar till att människans 

upplevelse och åsikter ska framkomma (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). 

Studiens intervjuer började med bakgrundsfrågor om respondenten. Bakgrundsfrågorna var 

väsentliga av det empiriska materialet för att upptäcka eventuella skillnader i utsagor. Det 

möjliggjorde en precision av upplevda skillnader och likheter mellan ålder, kön, utbildning, 

befattning och anställningsgrad (Bryman & Bell, 2013). Därefter bestod intervjun av ett antal 

frågor med utgångspunkt i studiens teoretiska referensram samt fallföretagets 

introduktionsplan och avslutades med en rangordningsblankett.    

Intervjuer och enkäter skapade en möjlighet att tolka de individuella förutsättningarna för 

lärande och vilka behov individerna efterfrågar. Nilsson et al. (2011) menar att de 

individuella förutsättningarna kan variera och kan grunda sig på social bakgrund, tidigare 

utbildningserfarenheter, utbildningsnivå samt ekonomiska, politiska och kulturella 

förhållanden. Intervjuerna och enkäten bidrog med att skapa en djupare förståelse över vilka 

behov och faktorer som varit återkommande. Det var väsentligt att identifiera dessa behov för 

att möjligen kunna utveckla introduktionen. En organisation kan erbjuda en god introduktion, 

men den måste vara anpassad efter målgruppen, vilket Nilsson et al. (2011) förespråkar. 
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3.3.4 Urval av respondenter 

Respondenterna som deltog har tagit del av fallföretagets introduktionsplan som trädde kraft 

våren 2018. Detta för att säkerställa att de hade erfarenhet av hur den befintliga 

introduktionsplanen fungerar i praktiken men även för att de skulle kunna besvara frågorna. 

Anledningen till detta var för att studiens frågor utformades med hänsyn till den befintliga 

introduktionsplanen hos fallföretaget. Alvehus (2013) menar att en varierad målgrupp kan ge 

en bredare förståelse av fenomenet. Det har därmed inte ställts några krav på ålder, kön, 

etnicitet, anställningstid eller position. Detta eftersom introduktionsplanen ska vara utformad 

på ett sätt som möter flera olika behov. Förståelsen kan öka på så vis att individer fungerar 

olika, vilket skapar olika förutsättningar vid arbetet. Enligt Bryman (2018) skapas det ett 

bredare perspektiv över vad som efterfrågas och kan behöva utvecklas om respondentgruppen 

inte begränsas. Vidare ska respondenterna vara inhyrda respektive anställda hos fallföretaget, 

där de bemanningsanställda är inhyrda och introduktionsansvariga samt produktionsledare är 

anställda hos företaget.  

Bemanningsanställda, introduktionsansvariga och produktionsledare har medverkat i studien 

för att få djupare förståelse för hur introduktionen kan utvecklas. Den inhyrda personalen har 

beskrivit vad som varit bra vid introduktionen och vad som saknats. De 

introduktionsansvariga har representerat vad de anser vara av betydelse vid introduktionen 

för att bemanningsanställda ska kunna genomföra arbetet. Produktionsledare har givit en bild 

av hur arbetsresultatet påverkats sedan den befintliga introduktionsplanen trädde kraft våren 

2018. 

3.3.5 Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ textanalys är den process där olika dokument analyseras i syfte för att utveckla en 

förståelse för fenomenet. Dokumenten gör det möjligt att tolka bakgrunden till studieobjektet, 

vilket kan ge forskaren en insikt i fenomenet (Bowen, 2009). I denna uppsats har 

fallföretagets introduktionsplan för bemanningsanställda blivit granskad. Detta vid 

utformning av precisa frågor i linje med uppsatsens syfte. Enligt Goldstein och Reiboldt 

(2004) kan det utvecklas nya frågor och aspekter som är relevanta för studien. Syftet med 

introduktionsplanen var att utveckla en djupare förståelse kring introduktionsprocessen för 

bemanningsanställda samt stärka datainsamlingen.  
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3.3.6 Analys av empiriskt material 

Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativ data kan analyseras med hjälp av en 

tematisering. Detta innebär att det identifieras återkommande faktorer eller liknande utsagor i 

det empiriska materialet. De intervjuer som genomfördes spelades in i syfte för transkribering 

där författarna skulle kunna gå tillbaka och analysera vad respondenterna berättat. Bryman 

och Bell (2013) förespråkar att spela in intervjuer eftersom materialet kan analyseras 

grundligare. Transkriberingen genomfördes i anslutning till intervjuerna för att förhindra 

glömska (Thuren, 2013). Transkriberingen av intervjuerna granskades först separat och sedan 

tillsammans. Detta i syfte för att jämföra våra enskilda tolkningar och föra en diskussion för 

hur olika delar kan utläsas. Bryman (2018) menar att det stärker studiens trovärdighet. Efter 

transkriberingen genomfördes det en tematisering av materialet. Alvehus (2013) beskriver att 

det kan skapa en övergripande bild. Den överblick som skapades gjorde det även enklare att 

sortera om materialet och analysera det ytterligare. Detta i syfte för att kunna identifiera det 

empiriska material som var relevant för vår studie.  

Resultatet av rangordningsblanketten sorterades in i ett färgschema på datorn för att ge en 

tydlig övergripande bild om hur olika faktorer värderades. Författarna generaliserade 

resultatet av samtliga rangordningsblanketter för att ge en allsidig bild av vad som värdesätts 

vid introduktionen. Generaliseringen gjordes utifrån respondenternas genomsnittliga svar.  

3.4 Kvalitén  

3.4.1 Studiens trovärdighet 

Det har använts olika former av datainsamling för att studera studieobjektet. Att kombinera 

datainsamlingar är väsentligt eftersom det bidrar med ett bredare underlag för studiens 

frågeställning (Bryman & Bell, 2013). För att undersöka studiens företeelser ur olika 

perspektiv har kvalitativa intervjuer, en rangordningsblankett och observationer genomförts. 

Vid intervjuerna och rangordningsblanketten har de bemanningsanställdas respektive 

introduktionsansvarigas perspektiv på introduktionens belysts. Produktionsledares perspektiv 

har varit kompletterande för att bekräfta bemanningsanställda respektive 

introduktionsansvarigas upplevelse av introduktionsprocessen. Intervjuerna bidrog med 

berättelser från verkligheten och det praktiska arbetet, medan rangordningsblanketten gav 
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data om attityder och behov, vilket är i linje med vad Bryman (2018) presenterar. Vidare har 

observationer skett, vilket givit författarna en egen bild av hur det praktiska arbetet fungerar. 

För att skapa en hög trovärdighet av studien har de kriterier som Bryman (2018) förespråkar 

tillämpats. Dessa följande kriterier användes för att öka studiens trovärdighet; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. 

Tillförlitligheten syftar till att författaren ska säkerställa att studien förhållit sig till rådande 

regler i samband med att arbetet genomförts. Vidare innefattar kriteriet att resultatet ska 

rapporteras till de som deltagit i studien. Detta för att samtliga deltagare ska få möjligheten 

att godkänna eller korrigera resultatet som forskaren fått fram (Bryman, 2018). 

Respondenterna har fått möjlighet att godkänna och korrigera det sammanställda resultatet 

innan det presenterades i uppsatsen. Detta för att säkerställa att resultatet stämt överens med 

respondentens enskilda uppfattning av verkligheten (Bryman, 2018). Studiens resultat har 

presenterats för samtliga deltagande. Vidare förespråkar Bryman (2018) överförbarhet som 

handlar om hur studiens resultat kan tillämpas i andra miljöer eller situationer utöver 

studieobjektet. Denna uppsats har utgått från en kvalitativ forskning, vilken fokuserar på att 

se det unika kontextuella djupet och inte på en generell slutsats. Studien har istället strävat 

efter fylligare svar genom intervjuer eftersom detta kan skapa en ökad förståelse kring 

studiens ändamål (Lincoln & Guba, 1985). 

Kriteriet pålitlighet syftar till att studien ska genomföras på ett granskande synsätt. 

Författarna har redogjort för samtliga moment som ingått i forskningsprocessen i samband 

med intervjuerna. I början av intervjun presenterades studiens ändamål. Detta för att ge 

respondenten en inblick i studien och på så vis få möjlighet att inte fullfölja sitt deltagande 

eftersom det varit frivilligt att medverka. Det skickades inte ut någon information i förväg till 

respondenterna. Detta i linje med vad Alvehus (2013) förespråkar för att undvika att 

respondenterna ger ett förskönat svar, vilket kan ge snedvridna resultat. Det empiriska 

resultatet har blivit granskat av utomstående personer. Bryman (2018) menar att granskning 

av utomstående kan öka studiens pålitlighet genom att säkerställa objektivitet och kvalitet av 

innehållet.  

Det sista kriteriet som Bryman (2018) presenterar är konfirmering, vilket syftar till att 

författaren förväntas handla i god tro. Detta eftersom objektiviteten inte kan säkerställas. I 

uppsatsen har personliga värderingar och intressen inte medvetet påverkat arbetet eller 
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resultatet. För att motarbeta detta har den insamlade empirin blivit granskad enskilt av 

respektive författare. Detta för att bekräfta tolkningen av empirin. Vidare har uppsatsen även 

under detta kriterium blivit granskad av utomstående för att säkerställa objektivitet.  

3.4.2 Förförståelse för området 

Studiens författare har tidigare erfarenhet av introduktioner till olika arbetsplatser. Den 

erfarenhet som utvecklats är hur en introduktion genomförs och vad den har för mening. Det 

skapar även ett intryck av både arbetsplatsen och medarbetarna. En av studiens författare har 

erfarenhet av att lära upp nyanställda till arbetet, vilket skapar en förståelse för hur en 

introduktion kan genomföras. Vidare har en av författarna varit verksam som konsult hos ett 

bemanningsföretag som handläggare. Dock har det inte utvecklats någon förståelse kring 

branschen då uppdraget avsåg handläggning åt ett företag som hen redan arbetat vid. Det 

finns ingen tidigare erfarenhet av fallföretaget och den bransch studien avser. Studiens 

objektivitet ökar i samband med att ingen av författarna har förförståelse kring introduktion 

av bemanningsanställda eller erfarenhet från fallföretag. Alvehus (2013) uppger att 

vetenskapliga problem formuleras med hänsyn till teori och inte genom tidigare erfarenhet, 

vilket möjliggör att öka precision i frågeställningen. 

3.5 Kritiska reflektioner  

3.5.1 Kritik till studien 

Studien har genomförts i samarbete med ett fallföretag, vilket minskat generaliserbarheten. 

Samarbetet innebar ett nära arbete med tillgång till företagets arbetsmaterial, anställda och 

observation av deras vardag. Det har givit författarna en bild av just deras situation och inte 

skapat en nyanserad bild av hur introduktionen kan se ut hos andra uppdragsgivande 

organisationer. 

Kritik kan riktas till uppsatsens avgränsning. Studien är avgränsad till att undersöka 

introduktionens utvecklingsmöjligheter genom kunskapsöverföring och gemenskap. Övriga 

faktorer som påverkar upplevelsen av introduktionen har lämnats utanför. Bland annat har 

digitaliseringens roll blivit utesluten. Digitaliseringen kan effektivisera medarbetarnas 

prestation (Kalifha, Yu & Shen, 2008), vilket författarna är medvetna om. Det har medfört en 
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nackdel, även om avgränsningen skapades för att möjliggöra studiens genomförande inom en 

given tidsram.  

Kritik kan delas ut till valda teorier av kunskapsöverföring eftersom dessa teorier inte tar 

hänsyn till människors individuella inlärningsförmåga. Alla individer har olika 

inlärningsförmåga, vilket kan göra det svårt att fastställa vilken grad kunskapsöverföringen 

påverkar medarbetarna i en organisation (Armstrong & Cambell, 2013). 

SECI-processen från Nonaka och Takeuchi (1995) är en modell som används frekvent inom 

Knowledge Management-forskningen över större delen av världen. Modellen har dock mött 

kritik från olika forskare. Gourlay (2006) kritiserar beläggen för modellens objektiva bevis. 

Forskaren tar även upp att Nonaka och Takeuchi (1995) utesluter den kunskapsprocess som 

sker i vardagslivet. Vidare kritiserar Tsoukas (2005) SECI-processen för att modellen inte 

involverar flera olika typer av kunskap och betonar att alla varianter av implicit kunskap inte 

kan omvandlas till en explicit form. Dessutom har modellen utvecklats i Japan och forskare 

har upplevt att modellen varit svår att applicera på andra kulturer (Li & Gao, 2003). Trots 

denna kritik är modellen fortfarande en av de mest tillämpade verktygen för att undersöka 

olika kunskapsöverförande initiativ och aktiviteter (Lee & Kellar, 2013).        

Vidare har respondenternas bakgrund och ålder varierat. Detta har resulterat i varierande svar 

vid den empiriska insamlingen.  

3.5.2 Metodkritik    

Den kvalitativa metoden ansågs bäst lämpad för uppsatsen. Val av metod bestämdes för att 

skapa en djupare förståelse för hur organisationer kan förbättra introduktionen för 

bemanningsanställda. Kritik som i många fall riktas mot den kvalitativa forskning är att den 

präglas av forskarens egna åsikter. Det antas vara omöjligt för en forskare att ha full kontroll 

över sina värderingar genom hela forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2017). 

Kvalitativ forskning kritiseras eftersom den uppnår färre generaliserbara resultat än 

kvantitativ forskning. Den kvalitativa metoden innebär i många fall ett begränsat antal 

respondenter. Detta antal kan aldrig anses vara tillräckligt stort för att representera en hel 

population, vilket drar ner den kvalitativa metodens generaliserbarhet (Bryman & Bell, 

2013). Ovanstående kritik kan riktas mot denna uppsats då forskningsmetoden är kvalitativ. 

Vidare är denna studie en fallstudie som avgränsats till ett fallföretag inom en specifik 
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bransch. Det innebär ännu större svårighet att dra generella slutsatser av studiens resultat 

(Alvehus, 2013). 

Det genomfördes totalt åtta kvalitativa intervjuer och besvarade rangordningsblanketter, 

vilket inte kan anses motsvara en större population. Det kan därmed vara svårt att dra en 

generell slutsats om studiens resultat. Rangordningsblanketten utgör ett generaliserat resultat 

som författarna ställt upp utifrån respondenternas svar. Detta gör att alla medarbetarnes 

specifika åsikter inte har belysts.  

3.5.3 Källkritik  

För att möjliggöra bedömning av källornas tillförlitlighet tillämpades Thuréns (2013) fyra 

källkritiska principer vid urval av källor. De källkritiska principerna består av äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 

Äkthet innebär att källan är vad den utger sig för att vara. Vid förfalskningar av källor inom 

vetenskapen kan gränsdragningen för en förfalskad publikation vara svår att identifiera. 

Medvetenhet kring förfalskning är därför relevant för undersökningens äkthet (Thuren, 2013). 

Studiens vetenskapliga artiklar har därför jämförts mot citeringar för att kontrollera att 

referenserna återfinns i andra publikationer.     

Tidssamband, en källas trovärdighet ökar desto mer samtidig den är. Vid mer detaljerad 

kunskap ökar kravet på samtidighet. Orsaken till detta är glömska och minnets förändring 

(Thuren, 2013). För att minska glömskan spelades intervjuerna in. Detta säkerställer att 

relevant information inte går förlorad, samt att ursprunglig data kan återupprepas (Thuren, 

2013). Transkribering av intervjuer genomfördes direkt efter intervjutillfället för att tolka och 

minnas samtida intryck från respondenterna.         

Oberoende syftar till källans oberoende och obundenhet. Inom källkritik separeras 

primära och sekundära källor. Primära källor innebär ursprungskällor och anses vara 

oberoende. Sekundära källor har genomgått tradering, vilket innebär att källans information 

har tolkats i flera steg. I huvudregel är primära källor mer tillförlitlig än sekundära på grund 

av att traderingen minskar graden av oberoende och obundenhet (Thurén, 2013). Studien 

innefattar både primära och sekundära källor. Uppsatsens primära och sekundära källor har 

kompletterat varandra i syfte att stärka studiens trovärdighet.   
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Tendensfrihet innebär att källan ska vara tendentiös (opartisk). Källan får inte ha ett 

egenintresse i att skapa en falsk bild av verkligheten. Principens problem är att tendentiösa 

källor är förekommande även i vetenskapens värld. Det är inte möjligt att tillämpa 

tendensfrihet fullt ut. Studien har tagit hänsyn till att muntliga och skriftliga källor kan vara 

partiska. Vid misstanke av tendentiös källa bör den kompletteras med en opartisk källa som 

kan bekräfta uppgifterna (Thurén, 2013). 

Thuren (2013) menar att ovanstående principer inte kan tillämpas mekaniskt och det finns 

svårigheter att använda dem i praktiken. Det finns ingen möjlighet att säkerställa att de 

källkritiska principerna är fullt uppfyllda. Sannolikheten för att uppnå principernas krav ökar 

genom tillämpningen av dessa källkritiska regler. Författarna har strävat efter att uppnå dessa 

kriterier i högsta möjliga grad för att öka kvalitet och tillförlitlighet. 

3.6 Etiska reflektioner 

Det finns flera etiska principer att förhålla sig till inom den företagsekonomiska forskningen. 

Bryman (2018) redogör för några av dessa principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa etiska krav finns för att 

medverkande i studien inte ska utsättas för skada eller men som kan uppstå i samband med 

undersökningen. Författaren ansvarar för att minimera risken för att skada kan uppstå i 

samband med studiens genomförande. De skador som kan uppstå hos deltagande är bland 

annat stress, fysisk skada och sämre självkänsla (Bryman, 2018). I denna uppsats har de 

forskningsetiska principerna tillämpats som Bryman (2018) förespråkar för att proaktivt 

undvika skada som kan uppstå. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera medverkande om undersökningens 

syfte och de moment som ingår i studien. Respondenterna får inte tilldelas felaktig 

information om de moment som ingår i studien samt studiens syfte (Bryman, 2018). Samtliga 

respondenter har tagit del av studiens moment och syftet med undersökningen, vilket gav 

dem medvetenhet om studien. Vidare redogör Bryman (2018) för samtyckeskravet. I denna 

studie har samtyckeskravet fullföljts, vilket syftar till att författarna informerade deltagande 

personer om att deras medverkan varit frivillig. Respondenterna i studien blev tilldelade 

rätten att tacka nej till deltagande samt möjlighet att avbryta undersökningen. Detta för att 

deltagandet varit frivilligt och ingen skulle behöva fullfölja medverkan om det upplevdes 

vara icke-angenämt. Det kan exempelvis vara personliga skäl som gör att respondenterna inte 
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besvarar vissa frågeställningar (Diener & Crandall, 1978). Respondenterna som deltog i 

undersökningen blev tilldelade rätten att enbart svara på vissa frågor som forskarna ställer. 

De behövde därmed inte besvara alla frågor som ställdes vid undersökningen.  

Uppsatsens empiri är uppbyggd utifrån en fallstudie hos ett företag. På grund av 

integritetsskäl har företaget och samtliga deltagande i studien anonymiserats. Detta i linje 

med vad Lind (2014) förespråkar då det empiriska materialet grundar sig på information 

kring företagets processer samt berättelser från enskilda individer hos företaget. Författarna 

har hanterat samtliga personuppgifter konfidentiellt samt anonymiserat respondenterna. De 

uppgifter som samlats in för studiens syfte har förvarats där obehöriga inte kan ta del av 

uppgifterna. Detta i enlighet med kravet på konfidentialitet och anonymitet som Bryman 

(2018) förespråkar. De uppgifter som beskrivs i uppsatsen är deltagandes arbetsposition. 

Anledningen till att detta presenteras är för att få en förståelse av bemanningsanställdas, 

introduktionsansvarigas och produktionsledares perspektiv. Bemanningsanställda presenteras 

som ”respondent 1”, introduktionsansvariga som “respondent 2” och produktionsledare som 

“respondent 3” i följd av en bokstav. Detta i enlighet med vad Lind (2014) förespråkar för att 

anonymisera deltagande genom löpnummer. Vidare har inte fler uppgifter blivit presenterade, 

detta för att undvika att deltagande kommer till skada. De uppgifter som forskarna samlat in i 

samband med studien har enbart nyttjas för uppsatsens ändamål och sprids inte vidare, vilket 

är i linje med nyttjandekravet som Bryman (2018) förespråkar. 
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4. Empiri  

Följande kapitel är baserat på utsagor från bemanningsanställda, introduktionsansvariga 

samt produktionsledare. Kapitlet avser en redogörelse av resultatet från de genomförda 

intervjuerna och rangordningsblanketten som genomförts i förhållande till dokument som 

erhållits från fallföretaget. Avsnittet beskriver respondenternas syn på introduktionen, hur 

kunskapsöverföringen fungerat samt hur de ser på gemenskapen i arbetet. 

4.1 Tabell över respondenterna 

Respondent Befattning 

Respondent 1a Bemanningsanställd 

Respondent 1b Bemanningsanställd 

Respondent 1c Bemanningsanställd 

Respondent 1d Bemanningsanställd 

Respondent 1e Bemanningsanställd 

Respondent 2a Introduktionsansvarig (fadder) 

Respondent 2b Introduktionsansvarig (fadder) 

Respondent 3a Produktionsledare 

 

Tabell 1. Studiens respondenter. 

Övrig information om respondenterna redogörs inte på grund av de forskningsetiska skäl som 

Bryman (2018) förespråkar (se avsnitt 3.6).  

4.2 Hur upplever respondenterna introduktionen?  

Respondenterna ansåg att introduktionen var utvecklad och planerad på ett sätt där det fanns 

tid för att lära sig arbetet och bli självständig. Det fanns en tydlig struktur på hur 

introduceringen skulle genomföras vilket skapade en trygghet. Introduktionen sker i 

samarbete med en introduktionsansvarig (fadder) som agerar fast utbildare. Den 

introduktionsansvariga arbetar i nära samarbete med produktionsledare vilket möjliggör för 

organisationen att få nödvändig insyn i de bemanningsanställdas inskolning. Inblicken kan 

vara nödvändig för att ge medarbetaren det stöd som behövs i samband med utveckling. 
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“Vi har gjort en checklista helt enkelt och fått med alla de här bitarna och när vi betar av 

den, då blir det också tydliga förväntningar och då de har också levererat därefter.” - 

Respondent 3a. 

Respondent 3a förklarade att fallföretaget inte haft en introduktionsplan för 

bemanningsanställda tidigare. De valde då att utveckla en plan som implementerades våren  

2018. Introduktionen hos fallföretaget utgår från en checklista som författarna tagit del av. 

Listan är strukturerad med aktiviteter och steg som ska genomföras olika dagar och veckor. 

De olika stegen innefattar vad den bemanningsanställda behöver lära sig för att kunna 

genomföra ett arbete i linje med organisationens förväntningar. Checklistan innehåller bland 

annat en säkerhetsgenomgång, tilldelning av fadder, vardagliga rutiner som schema och 

sjukfrånvaro, visning av lokalen, arbetsinnehåll och arbetsrutiner samt introducering till 

kollegor. Det arbetet som genomförs har beskrivningar om vad som ska göras och hur. 

Respondent 2b förklarade att checklistan underlättar introduktionen eftersom det blir som en 

mall alla utgår ifrån, vilket minskar risken att olika delar glöms bort.  

Respondent 1a förklarade att hen gått en utbildning inom säkerhet och risker i arbetet. Under 

utbildningen hade utbildaren med sig rekvisita som samtliga deltagare kunde testa och läsa 

innehållsförteckningar. Respondent 1a ansåg utbildningen vara lärorik eftersom den 

medförde kunskap om att identifiera situationer och material i arbetet som handlar om 

säkerhet. Vidare har medverkande respondenter beskrivit att många risker finns i det 

praktiska arbetet, exempelvis trucktrafik och maskindelar. Författarna observerade att det 

fanns uppmärkta banor för truck- och gångtrafik för att minimera risken att medarbetare 

skadar sig. Respondent 2b berättade att företaget har en hög skyddsfaktor och att säkerheten 

är det viktigaste. I det vardagliga arbetet behöver medarbetare arbeta på ett sätt där de 

undviker olyckor. Detta genom att vara uppmärksam och använda de hjälpmedel som finns 

tillgängliga. Författarna observerade under en rundvandring att alla medarbetare hade på sig 

skyddsuniform, hjälm och skyddsskor för att synas och inte skada sig. När författarna fick 

rundvandringen förklarade medföljande anställd från fallföretaget att ingen får gå in i lokalen 

utan dessa skyddskläder. Respondent 1d förklarade att fallföretaget utvecklar sitt arbete med 

att proaktivt undvika olyckor vid maskiner genom att exempelvis installera lås som gör att 

ingen obehörig kan ställa om maskinen. Vidare beskrev respondent 2b att hen aktivt 

informerar alla om säkerhet och risker i arbetet vid start av introduktionen, men även 

dagligen i arbetet. Detta genom att bland annat påpeka de brister eller fel som kollegor kan 

göra.  
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“Säkerheten är A och O i arbetet, du ska ju komma hem hel igen.” - Respondent 2b.  

Vid rundturen av lokalen i samband med introduktionen går skyddsombudet i många fall med 

den bemanningsanställda förklarade respondent 3a. Skyddsombudet kan därmed även visa 

säkerhetsrutiner under tiden som hen går runt. Det beskrivs även att de bemanningsanställda 

får möjlighet att hälsa på sina nya kollegor under rundvandringen. De bemanningsanställda 

blir tilldelad en fadder (introduktionsansvarig) efter rundvandringen som primärt lär upp dem 

i arbetet. De bemanningsanställda blir dock successivt upplärda av samtliga medarbetare på 

skiftet, vilket de ansåg vara bra eftersom de kunde lära känna alla genom att arbeta en dag 

eller mer med varandra. 

Introduktionen till arbetet innehåller flera olika delar och skiljer sig från andra företag inom 

samma bransch, menar respondent 1c. Fallföretaget använder sig av ett särskilt system som är 

viktigt att ha kunskap om och hur det fungerar för att kunna genomföra sitt arbete ordentligt 

förklarade även respondent 1c. Både respondent 1c och respondent 1d tryckte på vikten av 

att introduceras så att arbetet kan genomföras i linje med vad företaget önskar. I den första 

delen av introduktionen fanns det tillgång till en utsedd fadder som var med hela tiden och 

gick igenom arbetsuppgifterna. Vidare menar samtliga medverkande att kollegor alltid finns 

tillgängliga för att fråga om hjälp.  

“De är alltid beredda på att hjälpa till.” - Respondent 1d. 

Vidare beskrev respondent 2a att det som skulle kunna utvecklas vid introduktionen är att 

den kan vara mer individanpassad tidsmässigt, vilket även bekräftades av respondent 2b. Det 

finns bemanningsanställda som kan lära sig arbetet på en halv vecka men andra skulle behöva 

två veckor. Anledningen till denna skillnad menar respondent 2a kan bero på bakgrund och 

individuella förutsättningar i arbetet. Vidare beskrev respondent 2b att genomgången av vissa 

uppgifter kan bli hastiga. Respondenten menar att som medarbetare är det av vikt att vara 

uppmärksam när olika moment går för snabbt eller blir missade. Detta för att kunna korrigera 

misstaget i efterhand så den bemanningsanställda kan få en grundlig genomgång, även om det 

kan ta extra lång tid. I början av introduktionen kunde det upplevas vara mycket information 

om arbetet i det interna datasystemet som var av vikt för att kunna genomföra arbetet. Det 

kunde vara mycket att lära sig utantill eftersom det inte finns någon dator tillgänglig i det 

operativa arbetet där information kan sökas upp vid behov.  
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4.3 Hur upplever respondenterna kunskapsöverföring? 

De faktorer som respondenterna tog upp vad gällde kunskapsöverföring på arbetsplatsen var 

arbetsinstruktioner, upplärning av kollegor, prova på arbetsuppgifter, mentorskap, samt att 

företaget introducerar max två stycken samtidigt.  

Respondent 1e berättade att arbetsinstruktioner delas ut i pappersform varje morgon. 

Instruktionen visar vilka arbetsuppgifter som ska utföras under arbetsdagen och vilken 

maskin som ska användas. Respondent 1a bekräftade detta och berättade att den 

introduktionsansvariga förklarat hur instruktionen ska läsas. Bemanningsanställda får en 

efterföljande visning i fabriken om vad instruktionen beskriver och arbetsuppgiften 

genomfördes i nästkommande steg, förklarade respondent 2a. På så vis lär organisationen 

bemanningsanställda inläsningen av pappersinstruktionen som är en daglig rutin i arbetet.   

“Jag har ju blivit introducerad av i princip alla på skiftet. Alla har ju olika kompetens och då 

har man varit med den som är mest kompetent för att lära sig maskinen på bästa sätt.” - 

Respondent 1b. 

Respondenterna uppgav att stora delar av upplärningen av arbetsuppgifter sker av kollegor. 

Detta innebär att de bemanningsanställda blir upplärda av personer med hög kompetens på 

varje maskin. De bemanningsanställda roterar bland maskinerna vid olika dagar förklarar 

respondent 3a. Respondent 1d uppgav att majoriteten av egna lärdomar kring arbetsuppgifter 

har lärts ut genom en mer erfaren kollega. Respondent 2a förklarade även att hen brukar fråga 

om hjälp för att lära sig mer om arbetet och att hen på så vis kan utveckla sin egna kunskap 

och föra vidare sin egna erfarenhet till andra. Respondenten menade att det är enklare att lära 

upp nya medarbetare genom egen erfarenhet snarare än genom givna steg i en instruktion 

eftersom teorin och praktiken kan skilja sig ibland. 

Upplärningen fungerar på så vis att kollegan visar hur maskinen fungerar och övervakar 

därefter arbetet när en bemanningsanställd tar över maskinen. Författarna har observerat ett 

tillfälle då en person styr maskinen och en annan person står bredvid. Respondent 2a menar 

att hen låter de bemanningsanställda testa själva och göra fel i arbetet och även lära sig den 

vägen. Respondenternas upplevelse av att prova på arbetsuppgifterna själva var positiva. 

Respondent 2a ansåg att det var det mest uppskattade under hela introduktionen. Respondent 

1a bekräftade detta och la till att både erfaren kollega och bemanningsanställd ansvarar för 

resultatet. Respondent 1a:s egna upplevelse av situationen beskrivs som ömsesidigt 
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samarbete för att skapa ett bra resultat. Respondent 2a uppgav att bemanningsanställda ofta 

reagerar entusiastiskt då personerna själva ser att de behärskar användningen av maskinerna. 

Reaktionen ansågs även vara ett bra tecken på val av upplärningssätt. 

“Så gick jag och hen omkring och hen visade hur maskinen fungerade, start, stopp, paketera 

pallen, hur systemet fungerar.” - Respondent 1c. 

Samtliga bemanningsanställda beskrev att en person alltid fanns bredvid och hade en 

genomgång av maskiner och arbetsuppgifter under en till två veckor. Respondent 3a 

förklarade att organisationen har en fadderverksamhet vilket innebär att det finns en fast 

utbildare under varje introduktion. De bemanningsanställda som deltog i studien beskrev att 

faddern varit pedagogisk under upplärningen. Respondent 1a och respondent 1e beskrev att 

utbildaren var pedagogisk då hen varit lugn och förklarat alla stegen ordentligt. Vidare 

beskrev respondent 2a att hen förklarar maskinens funktioner ordentligt vid upplärningen, 

exempelvis vad en särskild knapp gör för att skapa framtida förståelse.  

“Det svåra är att avgöra om den bemanningsanställda är en person som kommer lära sig 

fort eller om det är någon som behöver mer tid.” - Respondent 2a. 

Det är faddern som avgör huruvida den bemanningsanställda personen har tagit in kunskapen 

som krävs för de inledande arbetsuppgifterna. Faddern avgör även om den 

bemanningsanställda är redo för att introduceras till nya arbetsuppgifter. Respondent 2a 

beskrev att inlärningstiden för olika personer varierar.    

“För att undvika att få nya bemanningsanställda i en stor klump så introduceras två i taget.” 

- Respondent 2a. 

Respondenterna uppgav att det är fyra bemanningsanställda i den nuvarande arbetsgruppen, 

men att de inte börjat i organisationen samtidigt. Respondent 1a berättade även att hen kom 

till företaget som ensam bemanningsanställd i sin arbetsgrupp. Vidare beskrev respondent 2a 

att organisationen introducerar två personer i taget och undviker att lära upp ett större antal 

bemanningsanställda samtidigt. Organisationens val av att introducera fåtalet 

bemanningsanställda per introduktion grundas i att öka kvalitén på inlärningen förklarade 

respondent 3a.  

Respondent 2b har förklarat att i närheten av varje maskin finns arbetsinstruktioner och 

checklistor som fungerar som hjälpmedel vid behov. Författarna observerade dessa under 
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rundvandring i lokalen. Dessa arbetsinstruktioner innehåller utförliga arbetsbeskrivningar. 

Användningen av beskrivna hjälpmedel varierar mellan respondenterna. Respondent 1c 

uppgav att hen använder dessa stöd dagligen. Respondent 1b uppgav att hen inte använder 

stöden och ersätter dessa med frågor till kollegor. Resterande bemanningsanställda har 

beskrivit att användning av de upphängda arbetsbeskrivningarna och checklistorna endast 

sker vid speciella arbetsuppgifter.  

4.4 Hur upplever respondenterna gemenskap? 

De faktorer som respondenterna tog upp vad gäller gemenskapen på arbetsplatsen var 

mentorskap, rotering, hjälpsamhet, tillmötesgående, kommunikation samt att 

bemanningsanställda inte skiljs från de anställda som är fastanställda hos organisationen.  

De bemanningsanställda beskrev att en fadder lärde upp och var med dem i början av 

introduktionen. 

“Den första inblicken av företaget var ju av faddern.” - Respondent 1c.  

Respondent 3a förklarade att företaget arbetar med en “fadderverksamhet” som är till för att 

stötta de bemanningsanställda i arbetet. De bemanningsanställda kunde skapa en relation med 

deras fadder, vilket beskrevs som en trygghet eftersom det fanns ett vänskapligt ansikte i 

gruppen. Respondent 1d ansåg även att hen kände sig välkommen till arbetsplatsen då en 

fadder alltid var tillgänglig.  

“Även om introduktionsperioden är slut är jag kvar som fadder hela tiden och är 

tillgänglig.” - Respondent 2a. 

Respondent 3a förklarade att organisationen aktivt arbetar med rotering av personalen för att 

medarbetarna ska kunna bygga relationer, vilket bekräftades av samtliga respondenter. 

Roteringen innebär att de anställda byter plats och uppgift för att variera vem de arbetar med. 

I början av introduktionen fick de bemanningsanställda möjlighet att arbeta med en ny person 

som de kunde lära känna utöver deras fadder. Roteringen upplevdes främja vänskapliga 

relationer i arbetet där de anställda kan lära känna nya personer som de exempelvis kan äta 

tillsammans med beskriver respondent 2a.  

Vid de första dagarna av introduktionen får den bemanningsanställda hälsa på sina nya 

kollegor i samband med att de går runt i lokalen.  
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“Som anställd uppskattar jag att få chansen att hälsa på bemanningsanställda för då ser jag 

vilka jag ska arbeta med.” - Respondent 2a. 

Respondent 2a beskrev att detta är positivt för både den bemanningsanställda men även de 

fastanställda. Detta eftersom de får ett ansikte på vem de ska arbeta tillsammans med 

framöver. Vidare förklarade respondent 1d att alla i gruppen hälsar på varandra när de 

kommer till jobbet och när de träffar på varandra under dagen. Författarna har observerat att 

medarbetare står och pratar samt hämtar kaffe om det finns tid över och även att de hälsar 

glatt på varandra i det dagliga arbetet. Genom att få ett ansikte på sina kollegor och hälsa på 

dem upplevdes det enklare att prata med varandra på exempelvis raster, men även vid 

kommunikationen i det dagliga arbetet eftersom de får en bild om vem som gör vad.  

Respondenterna upplevde att samspelet mellan medarbetarna fungerar på ett sätt där 

majoriteten är hjälpsamma sinsemellan. Alla respondenter beskrev att de alltid kan fråga sina 

medarbetare om hjälp i arbetet. De bemanningsanställda menar att de hjälper varandra i det 

dagliga arbetet, exempelvis genom att flytta undan material beskrev respondent 1b. De som 

varit anställda längre kunde dock uppfattas vara inkörda på sitt arbete och var därmed inte 

lika villiga att göra mer än vad som står i deras uppgifter. Detta upplevdes däremot inte vara 

ett problem eftersom det går att fråga någon annan om hjälp i sådana fall.  

Vidare skiljs inte bemanningsanställda från den gruppen som är fastanställda hos fallföretaget 

vad gäller utbildningar och aktiviteter. Alla respondenterna har fått ta del av de utbildningar 

som berör arbetet, exempelvis säkerhetsutbildning. Respondent 3a menar att det är av vikt att 

alla går utbildningen eftersom den proaktivt kan förhindra bland annat olyckor i arbetet. 

Vidare inkluderas alla i arbetsgruppen i de sociala aktiviteter som genomförs utanför arbetet 

med företaget. Detta i syfte för att bygga upp relationer mellan medarbetarna. Dessa 

aktiviteter genomförs en till två gånger per år beskriver respondent 3a. Vidare beskrev 

respondent 2b att små vardagliga aktiviteter främjar gemenskapen på företaget. Det upplevs 

skapa trivsel och att medarbetarna kan skratta med varandra, att det räcker med småsaker i 

stället för bara större arrangemang.  

“Vi har ju våra högtalare, kommer det någon bra låt så hörs det ibland att folk sjunger med 

från alla maskiner.” - Respondent 2b.  

Det som skiljer bemanningsanställda från de som är anställda hos fallföretaget är klädseln, 

vilket författarna observerade vid en rundvandring i lokalen. De bemanningsanställda har sina 
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kläder från bemanningsföretaget medan de andra har fallföretagets kläder på sig. Majoriteten 

av respondenterna menade att klädseln inte påverkar samhörigheten i arbetet eller 

arbetsuppgifterna de blir tilldelade. Respondent 1a sa dock följande:  

“Den är en bemanningsanställd så hen kan vi sätta på grovgöra.” - Respondent 1a. 

Respondenten menar dock att det inte är så i verkligheten och att det bara är ett skämt 

eftersom alla gör samma uppgifter. Vidare beskrev respondent 2a att det blir en liten 

undermedveten klyfta i och med att de har olika kläder på sig. Däremot beskrev respondent 

2a att det fanns fördelar med att de har olika kläder eftersom det skapas en annan förståelse 

över att de inte har full koll på allting.  

4.5 Vad värdesätter respondenterna vid introduktionen?  

I slutet av intervjuerna besvarade respondenterna en rangordningsblankett (se bilaga 3) som 

bestod av olika faktorer som ingår vid introduktionen. Författarna utformade 

rangordningsblanketten utifrån fallföretagets introduktionsplan samt den teoretiska 

referensramen. Rangordningsblanketten bestod av tolv stycken valmöjligheter där en punkt 

var ”annat” för att respondenten skulle kunna fylla i en egen faktor om hen upplevde att något 

saknades. Det var ingen av respondenterna som valde att fylla i något annat än de angivna 

faktorerna. Resultatet utgörs av totalt åtta stycken respondenter. Respondenterna ansåg att 

alla faktorer var viktiga och att det var svårt att rangordna ett till elva. Utifrån en 

generalisering av respondenternas svar blev det följande rangordning: 

 

1.      Säkerhet 

2.      Arbetsrutiner och arbetsinnehåll 

3.      Introducering till kollegor 

4.      Maskingenomgång och maskinstyrning 

5.      Hjälpmedel och arbetsbeskrivningar 

6.      Tydliggörande av förväntningar i arbetet 

7.      Möjlighet att fråga om hjälp 

8.      Mentorskap 

9.      Utbildning 

10.   Produktkännedom 

11.   Sociala aktiviteter 



47 
 

4.6 Sammanfattning empiri 

4.6.1 Introduktion  

Sammanfattningsvis visar det empiriska materialet att introduktionsplanen tillfört en 

utveckling av introduktionen. Vissa respondenter såg för- och nackdelar med att 

introduktionen blivit standardiserad. Samtliga respondenter såg fördelar med introduktionens 

form. Denna form tillför en hög grad av säkerhet, utbildning och välkomnande av 

bemanningsanställda. Introduktionens grundläggande delar för arbetet faller inte mellan 

stolarna. Nackdelen med en standardiserad introduktion är att den kan vara svår att 

individanpassa utifrån personliga anledningar som inlärningstid.  

4.6.2 Kunskapsöverföring 

Intervjuerna visade att det kan vara betydelsefullt att låta nya bemanningsanställda examinera 

arbetsuppgifterna under introduktionen. Genom detta moment involveras medarbetare och lär 

sig det praktiska arbetet. Respondenterna var eniga om att medarbetarna i arbetsgruppen haft 

en betydande roll vid upplärning. De introduktionsansvariga illustrerade arbetsrutiner och 

lärde ut andra moment under introduktionen. Respondenternas svar kring mest lämpad metod 

för att söka kompletterande kunskap varierar. Respondenterna förklarade att de kan dela med 

sig av sin kunskap i det vardagliga arbetet, men de kan även söka upp information via 

fallföretagets interna databas.    

4.6.3 Gemenskap 

Organisationen arbetar aktivt för att arbetsgrupperna ska uppleva samhörighet. De använder 

sig av en fadderverksamhet, vilket innebär att en fadder är med den bemanningsanställda 

under hela introduktionen. Detta för att underlätta socialisationsprocesser och 

kommunikation. Samtliga respondenter ansåg att det var betydelsefullt att få arbeta med flera 

olika personer eftersom det utvecklar gemenskap. Respondenterna var även eniga om att 

ingen särbehandling tillåts mellan bemanningsanställda och fastanställda. Alla medarbetare 

får ta del av bland annat utbildningar och sociala aktiviteter.    
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5. Analys och diskussion 

Följande kapitel jämför den insamlade empirin och teoretiska referensramen i förhållande 

till uppsatsens syfte för att besvara problemställningarna. Analysen tar grund i hur 

kunskapsöverföring sker vid introduktionen samt hur integrationen mellan 

bemanningsanställda och kärngruppen kan påverka gemenskapen. Avsnittet avslutas med hur 

kunskapsöverföring och gemenskap kan påverka den bemanningsanställdas 

inskolningskurva.  

 

5.1 Modell över introduktionsprocessen  

 

Figur 3. Författarnas egna modell över introduktionsprocessen. 

Figur 2 i avsnitt 2.4 har reviderats till ovanstående modell (figur 3) utformats utifrån den 

insamlade empirin. Modellen illustrerar hela introduktionsprocessen av bemanningsanställda. 

Introduktionsansvariga (faddrar) har framstått som värdefulla inom introduktionsprocessen 

där de har en aktiv roll inom samtliga delar. I det första steget när den bemanningsanställdas 

introduktion startar finns faddern redan med i processen. Introduktionen går sedan mot det 

andra steget där kunskapsöverföringen blir central. Faddern ska säkerställa att den 

bemanningsanställda lär sig den kunskap som behövs för att utföra arbetet. I samband med 

introduktionen och kunskapsöverföringen utvecklas det en gemenskap i ett tredje steg. 

Gemenskapen utvecklas i förhållande till faddern men även till hela arbetsgruppen. Dessa 

steg kan sedan påverka den bemanningsanställdas inskolningskurva.  
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5.2 Introduktion till arbetsplatsen  

Lindmark och Önnevik (2011) beskriver att det är svårt för medarbetare att genomföra ett 

arbete i linje med organisationens mål om de inte vet vad som förväntas. Finns det ingen 

introduktionsplan kan det uppstå konsekvenser som innebär att viktiga delar faller mellan 

stolarna. Fallföretaget har upprättat en introduktionsplan som innefattar arbetsinnehåll och 

arbetsrutiner, en säkerhetsgenomgång, tilldelning av fadder, vardagliga rutiner som schema 

och sjukfrånvaro, visning av lokalen samt introducering till kollegor. En organisation inom en 

annan bransch kan ha en annan struktur på introduktionsplanen som inkluderar andra 

relevanta delar för arbetet. Genom att använda en introduktionsplan kan den uppdragsgivande 

organisationen påverka de bemanningsanställdas upplevelse av organisationen. Lindmark och 

Önnevik (2011) menar att en introduktion kan påverka uppfattningen av arbetsplatsen. Det 

kan tänkas skapa en trygghet då organisationen lagt ned tid på att ge den bemanningsanställda 

en introduktion. Detta så den bemanningsanställda kan genomföra sitt arbete på ett säkert sätt 

samtidigt som hen levererar i linje med de förväntningar som finns.  

Tydliggörande av arbetsuppgifter skapar meningsfullhet och engagemang hos arbetstagaren, 

enligt Wheelan (2017). Resultatet av rangordningsblanketten visade att medarbetarna rankade 

”tydliggörande av förväntningar” i mitten av vad som ansågs vara viktigast vid 

introduktionen. Fastanställda kan tänkas ha värderat detta annorlunda. Det kan tänkas vara av 

större betydelse för en fastanställd att ha kunskap om förväntningarna så de kan leverera i 

linje med organisationens intresse. Detta eftersom det kan tänkas öppnas möjligheter till en 

karriärmässig utveckling om den fastanställda lever upp till förväntningarna. En 

bemanningsanställd kan i stället tänka att hen kommer lämna företaget inom en snar framtid 

och värderar därmed inte faktorn tydliggörande av förväntningar lika högt.  

Utifrån de observationer och intervjuer som har genomförts i den här uppsatsen kan arbetet 

anses vara standardiserat, det vill säga att det finns inte så mycket handlingsutrymme till att 

tolka vad fallföretaget förväntar sig. Varje morgon får samtliga medarbetare ett papper med 

arbetsinstruktioner om vad som ska göras och hur mycket som ska produceras. Detta kan 

kopplas till vad Nilsson et al. (2011) förklarar om att pedagogiska tillvägagångssätt kan 

användas för att den nyanställda ska lära sig snabbare. Pappersinstruktioner kan anses vara 

pedagogiska eftersom det blir tydligt vad som ska göras. Liknande instruktioner kan även 

tänkas skickas ut digitalt där arbetsledaren (produktionsledaren) inte arbetar lika integrerat 
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med arbetsgruppen. Det kan dock leda till att missförstånd kan uppstå om arbetsgruppen inte 

kan fråga sin arbetsledare om oklarheter i instruktionerna.  

Vidare har fallföretaget ett särskilt utvecklat system som alla medarbetare behöver lära sig för 

att kunna utföra arbetet i linje med vad företaget förväntar sig. Det kan anses skapa en 

arbetstrygghet att ha ett system som medarbetare kan falla tillbaka till för att se hur de ska 

genomföra sina uppgifter. Det kan minska risken till feltolkningar eller konflikter om hur 

arbetet bör utföras. Det befintliga systemet består av många beteckningar och fackspråk, 

vilket kan göra det svårt för nya medarbetare att förstå det. Christensen (2007) menar att det 

kan vara ett hinder för att lära sig ny kunskap.  

Faktorn “säkerhet” hamnade på första plats enligt resultatet av rangordningsblanketten. 

Säkerheten anses vara A och O i arbetet. Fallföretaget prioriterar säkerheten eftersom de 

arbetar i en relativt utsatt miljö med maskiner och material som kan orsaka olyckor i arbetet. 

Organisationer behöver informera om risker som finns i arbetet för att minimera risken att 

medarbetare skadar sig (Arbetsmiljöverket, 2018). Fallföretaget i denna studie har aktivt 

arbetat med att göra personalen medvetna om risker och hur de kan arbeta säkert. Faktorn 

säkerhet kan tänkas värderas olika mellan branscher och yrken eftersom de kan innefatta 

olika många risker. Hade studien genomförts i samarbete med ett kontor kan säkerheten 

tänkas ha värderats annorlunda. Detta eftersom de i många fall inte arbetar fysiskt med farliga 

föremål eller vätskor.   

Fallföretaget i denna studie kan anses erbjuda ett socialt stöd. Benzinger (2016) redogör att 

ett socialt stöd från organisationen är av vikt för att en bemanningsanställd ska kunna 

genomföra sitt arbete och känna sig välkommen. Fallföretaget använder sig av en så kallad 

fadderverksamhet där de bemanningsanställda blir tilldelade en fadder som tar dem genom 

introduktionen. Detta kan upplevas uppfylla ett socialt stöd eftersom det finns någon som den 

bemanningsanställda kan vända sig till vid frågor. Finns det inte någon som kan hjälpa den 

bemanningsanställda kan det skapas en känsla av att organisationen inte vill ha hen där. Det 

kan då leda till att den bemanningsanställda väljer att lämna organisationen efter en kort tid. 

Arbetsgivare 2 (se avsnitt 1.1) funderade över varför vissa bemanningsanställda stannar och 

andra inte. Det kan bland annat tänkas bero på att de inte fått ett bra mottagande från start. 

Arbetsmiljöverket (2018) beskriver att det är introduktionen som ger det första intrycket av 

arbetsplatsen. Enligt respondenterna är det faddern som ger det första intrycket av 

organisationen. Det kan vara på grund av att faddern representerar organisationen och det är 
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även hen som ger den första inblicken i den praktiska verksamheten. Möjligheten att erbjuda 

en fadder till en nyanställd kan däremot anses vara begränsat. Det finns många faktorer som 

behöver innefattas för att en fadderverksamhet ska kunna fungera. Dessa faktorer kan beröra 

bland annat personal, tid och kostnader.   

Under intervjuerna beskrev respondenterna att de som introduceras får en rundvandring i 

lokalen i början av introduktionen. Det kan främja en arbetstrygghet eftersom de 

bemanningsanställda kan bli bekanta med arbetsplatsen, hur det ser ut och vilka som arbetar 

där. Får den nyintroducerade en bild av lokalen kan det underlätta arbetet eftersom hen kan 

hitta enklare och exempelvis undvika gå vilse eller utsätta sig för risker. Håkansson, 

Isidorsson och Strauss-Raats (2013) har gjort en studie där bemanningsanställda upplever 

bristande arbetstrygghet. Organisationer kan arbeta proaktivt med att skapa arbetstrygghet 

genom exempelvis en rundvandring av lokalen där den bemanningsanställda kan se sig 

omkring samt introduceras till sina kollegor. 

Resultatet av rangordningsblanketten visar att medarbetarna värdesätter “introducering till 

kollegor”. Det kan bero på att medarbetarna upplever att det blir enklare komma in i 

arbetsgruppen när de vet vilka som ingår i den, vilket kan främja gemenskapen och 

samarbetet. Blir medarbetare inte introducerade till varandra i början kan det upplevas som 

ett hinder i arbetet att inte veta vilka ens kollegor är. Medarbetarna kan bli en grupp okända 

människor. Detta kan hämma trivseln på arbetsplatsen, vilket kan leda till att arbetstagaren 

väljer att avsluta sin anställning. Att bli introducerad till sina kollegor kan tänkas värderas på 

annat sätt inom en bransch där medarbetarna ständigt har ensamarbete. Medarbetarna 

integrerar då inte med varandra och kan eventuellt känna att de inte finner ett större värde i 

denna faktor.  

En introduktion kan vara utformad på olika sätt beroende på bransch och arbete. Det finns 

yrken som kan vara enklare att lära sig än andra arbeten som innefattar mer moment och 

detaljer. Nyanställda kan lära sig olika snabbt, vilket kan bero på olika anledningar. En av de 

introduktionsansvariga menar att individens bakgrund och individuella förutsättningar kan 

påverka tiden det tar för att bli upplärd, vilket är i linje med vad Nilsson et al. (2011) 

beskriver om hur olika individuella faktorer påverkar inlärningsförmågan. Detta kan påverka 

den bemanningsanställdas utveckling vid introduktionen. Organisationer kan i samråd med 

den bemanningsanställda gå igenom introduktionsplanen för att få en tidsuppfattning om hur 

lång tid det krävs för upplärning. Under intervjuerna framgick det att introduktionen hade 
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kunnat vara mer individanpassad tidsmässigt. Dock kan det vara svårt eftersom det är 

tidskrävande och kostsamt att lära upp en nyanställd. 

Catasús, Högberg och Johrén (2013) förklarar att det är viktigt att komma ihåg att alla inte 

kommer upp i full effektivitet. Detta kan grunda sig i olika faktorer. Dels kan det bero på att 

individen inte har förmågan att lära sig allting i arbetet. Det kan även bero på att individen 

inte fått den introduktion som krävs för att utföra ett arbete som organisationen förväntar sig. 

Under intervjuerna framgick det att medarbetare behöver uppmärksamma varandra när de lär 

upp en bemanningsanställd. Detta för att vissa moment kan bli missade eller inte förklarade 

på ett pedagogiskt sätt. Vid situationer som dessa kan den bemanningsanställdas utveckling 

vid introduktionen hämmas genom att gå ned eller stanna av. För att hantera detta kan 

organisationen se till att vid ett senare tillfälle förklara arbetsuppgiften på ett grundläggande 

sätt. Fallföretaget menar att det kan hända att olika delar blir missade, men då får den 

bemanningsanställda en grundlig genomgång efter ett par dagar. Catsús, Högberg och Johrén 

(2013) menar att en organisation kan investera i utbildningar för att genomföra en mer 

pedagogisk introduktion.  

5.3 Kunskapsöverföringen vid introduktion   

Tidigare studier har uppgett att bemanningsanställda upplever bristande 

utvecklingsmöjligheter och arbetstrygghet (Håkansson, Isidorsson & Strauss-Raats, 2011; 

Arbetsmiljöverket, 2018). Empirin i denna studie visar att bemanningsanställda får goda 

utvecklingsmöjligheter till att lära sig arbetet i form av individanpassning, upplärning och 

tillsyn.  

Introduktionsansvariga använder en introduktionsplan som har utformats av fallföretaget. 

Denna introduktionsplan säkerställer att bemanningsanställda inte får kunskap som varken är 

onödig eller för komplicerad för att förstå. Christensen (2007) menar att en organisation 

behöver ha kunskap om vad som behöver läras ut. Utan denna vetskap kan en organisation 

uppleva svårigheter med att välja rätt person för utförande av upplärningen. Fallföretaget 

använder sig av introduktionsansvariga som genomgått en utbildning på maskinerna. De 

introduktionsansvariga kan även nyttja egna erfarenheter till upplärning av en ny 

bemanningsanställd. Detta eftersom de besitter erfarenheter om det praktiska arbetet. De kan 

även tänkas ha vetskap om vilken kunskap som krävs i början av arbetet. Detta kan kopplas 
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till vad Nonaka (1994) beskriver om hur kunskap i många fall är djup och kontextspecifik 

och sitter inom individen.  

Rangordningsblanketten visade att faktorn “maskingenomgång och maskinstyrning” 

värderades högt av respondenterna. I intervjuerna framkom det att en ny bemanningsanställd 

lär sig arbetsuppgifter genom utförande under övervakning av en mer erfaren kollega. Utifrån 

Nonaka och Takeuchis (1995) resonemang kring internaliseringsprocessen kan det tänkas 

vara viktigt för en ny bemanningsanställda att få praktisk erfarenhet av organisationens 

arbetsuppgifter. Polyani (1966) betonar även svårighetsgraden i att överföra den kunskap som 

är svår att uttala. Att en mer erfaren kollega övervakar processen kan anses vara gynnsamt för 

inlärningen (Karim, Razi & Mohamed, 2012). Det kan vara av värde för både arbetstagare 

och arbetsgivare att gå igenom maskinerna och hur de styrs eftersom det kan effektivisera 

arbetet. Bemanningsanställda som inte får en genomgång kan behöva genomföra detta steg på 

andra sätt, vilket kan skapa en längre inlärningstid. Vidare kan värderingen av denna faktor 

bero på att det är en kunskapsdelande metod som även kan skapa samarbete mellan 

fastanställd och bemanningsanställd.   

Fallföretaget som utformat introduktionsplanen har lagt faktorn produktkännedom i ett tidigt 

skede under introduktionen. Faktorn “produktkännedom” rankades däremot lågt av 

respondenterna. Det kan bero på att produktkännedom är något som utvecklas under arbetets 

gång. Det kan alltså innebära att produktkännedom inte är något bemanningsanställda måste 

ha detaljerad kunskap om innan de börjar arbeta. Det kan tänkas finnas många detaljer om 

produkterna som produceras och det är något som samtliga medarbetare lär sig löpande under 

sin arbetstid. Det kan kopplas till vad Davenport och Prusak (1998) beskriver om att kunskap 

hos en individ skapas i en kontext med erfarenheter.  

Respondenterna värderade “arbetsrutiner och arbetsinnehåll” som värdefull. Inom 

fallföretaget illustreras arbetsrutiner och arbetsinnehåll av introduktionsansvarig genom 

visning. Detta innebär att introduktionsansvarig visar bemanningsanställda hur 

arbetsuppgifterna ska utföras samt hur arbetsinstruktioner ska läsas. Detta kan anses vara en 

variant på hur tyst kunskap kan skapas för en bemanningsanställd då introduktionsansvarig 

delar erfarenheter (Karim, Razi & Mohamed, 2012). Individen kan därmed fånga den nya 

kunskapen genom observation och inte genom muntligt språk (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

Illustration av arbetsuppgifter kan därför tänkas vara ett användbart sätt för upplärning för 

flera verksamhetsområden. När denna visning sker bör introduktionsansvarig och 
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bemanningsanställd dela kontext. Detta innebär möjliggörande för den bemanningsanställda 

att tolka den observerade informationen och placera den i ett sammanhang (Nonaka, Toyama, 

& Konno, 2001). Introduktionen kan vara en situation där bemanningsanställda skapar sina 

första och grundläggande lärdomar inom organisationen. Utan denna kontext kan 

bemanningsanställda få svårt att omvandla information till kunskap (Swap et al., 2001).  

Rangordningsblanketten visade att faktorn “hjälpmedel och arbetsbeskrivningar” rankades i 

mittenskiktet. I intervjuerna framkom det varierande svar om hur mycket hjälpmedlen 

används, vilket kan vara en förklaring till värderingen. Christensen (2007) tar upp att 

människor söker ny kunskap endast vid den tidpunkt personerna själva inser den egna bristen 

på vetskap. Det kan vara en förklaring till att användning av hjälpmedel och 

arbetsbeskrivningar varierar, då tidpunkten för behov av kompletterande kunskap kan vara 

svår att förutse. Vidare lär introduktionsansvariga de bemanningsanställda att läsa olika 

arbetsinstruktioner under ett tidigt skede i introduktionen. Det möjliggör för 

bemanningsanställda att lära sig mer om arbetet på ett kontinuerligt och självständigt sätt då 

hjälpmedel finns tillgängliga vid varje maskin. Detta exemplifierar hur Christensen (2007) 

menar att kunskapsdelning behöver vara en kontinuerlig process i organisationen. För att 

denna process ska förbli kontinuerlig behöver dessa hjälpmedel vara tillgängliga vid 

utförande av arbetsuppgifter.  

Tillgängliggörandet av hjälpmedel kan vara en utmaning för organisationer inom 

byggämnesindustrin. Detta för att arbetstagarna inte utför arbetsuppgifter vid en dator som 

möjliggör att söka upp arbetsbeskrivningar digitalt på samma sätt som i ett kontorslandskap. 

Saknas dessa hjälpmedel skulle spridningen av kunskap i organisationen minska. 

Medarbetare i en organisation skulle få svårare att söka den kunskap de saknar. Cabrera och 

Cabrera (2005) menar att om tillgängligheten att finna ny kunskap minskar, så minskar även 

möjligheten för individer att dela kunskap till andra personer. Utifrån empirin kan 

organisationer tänkas arbeta med detta proaktivt genom att tillgängliggörande 

arbetsbeskrivningar. Exempelvis genom att introduktionsansvariga lär bemanningsanställda 

använda arbetsinstruktionerna redan vid introduktion.  

Vidare framgick det att fallföretagets introduktionsansvariga utvecklar en egen 

utlärningsförmåga i syfte att förbättra introduktionen för bemanningsanställda. I intervjuerna 

framkom det att denna utvecklingen sker då medarbetare delar erfarenheter med varandra och 

kan då applicera nya upplärningssätt. Flera olika tillvägagångssätt kan öka möjligheten till en 
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individanpassad introduktion. Det kan tänkas att varje introduktionansvarig anammat en stor 

mängd outtalad kunskap genom deras erfarenheter av tidigare introduktioner. Genom 

Nonakas och Takeuchis (1995) SECI-process kan externaliseringsprocessen identifieras. 

Dock förespråkar Wibowo, Waluyo och Zhabrinna (2018) att externaliseringsprocessen sker 

genom dokumentering. På så vis kan introduktionsansvarigas kunskap lagras och göras 

tillgänglig för flera individer. Fördelen med att dokumentera den kunskap som 

introduktionsansvariga skapar är att den kunskapen finns kvar i organisationen även om dessa 

individer skulle sluta i organisationen (Wibowo, Waluyo & Zhabrinna, 2018). Dokumenteras 

inte kunskapen kan det ge en negativ påverkan på de bemanningsanställdas introduktion då 

kunskapen kan försvinna ur organisationen.    

Bemanningsanställda får lära sig använda verksamhetssystemet under introduktionen. 

Respondenterna upplevde att verksamhetssystemet delger en stor mängd information som kan 

användas till organisationens arbetsuppgifter. Gan, Ryan och Gururajan (2006) menar att 

fördelen med ett verksamhetssystem är att det kan dela större mängd information än kollegor. 

Karim, Razi och Mohamed (2018) menar även att systemet möjliggör för en organisation att 

sprida konceptualiserad kunskap. Dock visar empirin att ingen dator finns tillgänglig under 

operativa arbetet, vilket kan anses vara missgynnsamt för organisationen. Enligt Dave och 

Koskela (2009) behöver ett kunskapsöverförande system vara enkelt att använda. Den 

dokumenterade kunskapen bör kunna användas vid lämpliga tillfällen, annars kan en 

organisation gå miste om den fördel det innebär att ha kunskap lagrad (Wibowo, Waluyo & 

Zhabrinna, 2018).  

Cabrera och Cabrera (2005) menar att organisationer kan öka spridning av kunskap genom att 

stimulera medarbetare till kunskapsdelande beteende. Respondenterna uppgav att 

fallföretaget uppmuntrar till att dela kunskap. I intervjuerna framkom det att samtliga 

respondenter upplever att frågor kring arbetsuppgifter alltid kan ställas till sina medarbetare. 

Detta illustrerar hur Gan, Ryan och Gururajan (2006) menar att tillit existerar mellan dessa 

personer. Empirin indikerar att medarbetarna anser varandras förmågor tillräckligt trovärdiga 

för att ställa rådfrågor. Saknas tillit uppstår det hinder för kunskapsöverföringen. Individer 

kan välja att inte tro på kunskapen en viss avsändare försöker förmedla (Christensen, 2007). 

Tilliten mellan medarbetare kan därför anses vara en viktig faktor för att kunskap ska kunna 

spridas från person till person.  
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Resultatet från rangordningsblanketten visade att faktorn “möjlighet att fråga om hjälp” 

rankades relativt lågt. Det bör dock nämnas att vissa respondenter rankade denna faktor som 

en av de viktigaste faktorerna. Anledningen till variationen kan troligen bero på att 

respondenterna skiljer sig i personliga preferenser, då tidigare beskrivna hjälpmedel kan 

användas istället för att fråga om hjälp. Arbetstagare inom ett kontorsyrke kan tänkas värdera 

denna faktor annorlunda. Detta för att digitala hjälpmedel kan finnas mer lättillgängliga då 

arbetstagarna befinner sig framför en dator. Fallföretaget arbetar i en fysisk fabrik och kan 

därför ha större behov av möjlighet till rådfrågor. Nonaka och Takeuchi (1995) menar även 

att erfarenheter kan bytas sinsemellan genom den socialisationsprocessen det innebär att 

ställa en fråga.  

Det framkom att bemanningsanställda introduceras max två stycken i taget. Detta kan anses 

vara fördelaktigt för de individernas upplärning, då organisationen kan ägna full 

uppmärksamhet på de nya bemanningsanställda. De bemanningsanställda delar på så vis 

kontext med resterande fastanställda. Nonaka, Toyama, och Konno (2001) menar att 

individer som delar kontext utvecklar ett gemensamt språk. Christensen (2007) tar upp att ett 

gemensamt internspråk kan främja kunskapsöverföringens effektivitet på grund av att 

personernas ömsesidiga förståelse för varandra ökar. I intervjuerna använde flertalet 

respondenter arbetsrelaterade begrepp som är okända för studiens författare. Det kan tänkas 

att respondenterna har lärt sig dessa arbetsrelaterade begrepp av arbetsgruppen. 

Faktorn “utbildning” rankades antingen högt eller lågt av respondenterna i 

rangordningsmetoden och hamnade därför i mittenskiktet av värderade faktorerna. 

Variationen tänkas kan bero på att viss preferens i upplärningssätt skiljer sig mellan 

respondenterna. Fallföretaget använder olika former av kunskapsdelning, exempelvis genom 

kollegor, fadderverksamhet, verksamhetssystem och hjälpmedel. Detta kan innebära att 

undersökningens plats haft inverkan på resultatet eftersom branschen kan anses möjliggöra 

flertalet olika metoder för kunskapsdelning. Christensen (2007) menar att det inte finns en 

bästa metod för att dela kunskap på eftersom kunskapsdelning alltid tar flera former. Det kan 

även vara en anledning till att fallföretaget har valt att dela kunskap på flera olika sätt.           

5.4 Gemenskap på arbetsplatsen  

Gemenskap är ingenting som är självpåtaget, utan det är beroende av andra faktorer som 

bygger på varandra (Hällstén & Tengblad, 2006). Under studiens intervjuer framkom det att 
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fallföretaget arbetar med olika steg och aktiviteter för att främja gemenskapen i 

arbetsgruppen. 

Fallföretaget arbetar med en fadderverksamhet i syfte att skapa en trygghet för den 

bemanningsanställda. Det kan underlätta för organisationer med en socialisationsprocess som 

välkomnar den bemanningsanställda. Faddern bör ha en förmåga att få en individ att bli sedd 

och känna sig välkommen. För att en organisation ska kunna ta reda på detta kan de fråga 

arbetsgruppen om vem de anser besitter dessa egenskaper och är lämpad för att agera fadder. 

Faddern visar att den bemanningsanställda är välkommen till arbetet och att hen har en plats i 

gruppen. Likväl bör den bemanningsanställda visa att hen vill vara hos organisationen. Det 

kan främja medarbetarskapet på arbetsplatsen, vilket innebär att en anställd bidrar med en 

helhjärtad och målorienterad insats i verksamheten (Møller, 1994). Om en individ visar att 

hen vill vara på ett ställe och uppskattar sitt umgänge kan det underlätta arbetet genom 

förtroende och öppenhet.  

Hällstén och Tengblad (2006) menar att förtroende och öppenhet kan leda till att mindre 

konflikter och missförstånd uppstår. Är det en destruktiv stämning på arbetsplatsen kan det 

tänkas uppstå motstånd från personal eller andra hyss. Enligt Hällstén och Tengblad (2006) 

kan det bero på ett bristande förtroende. En organisation kan hjälpa den bemanningsanställda 

att komma in i arbetsgruppen för att främja gemenskapen. Detta genom att låta medarbetarna 

hälsa på varandra och låta dem kommunicera i arbetet från start. Wheelan (2017) menar att 

samarbetet är av vikt för gemenskapen. Hällstén och Tengblad (2006) beskriver även att 

känslan av gemenskap kan öka trivseln och samarbetet. 

I denna studie upplevde både kärnpersonal och bemanningsanställda fadderverksamheten 

som positiv eftersom den formade en trygghet. Detta eftersom det kunde byggas upp en 

relation mellan faddern och den bemanningsanställda, vilket kan skapa en trygghet där 

faddern även blir ett vänligt ansikte i gruppen. Detta kan tänkas skapa en känsla av 

tillhörighet och trivsel, vilket Hällstén och Tengblad (2006) menar är av vikt för att 

gemenskap och samarbete ska utvecklas. De bemanningsanställda upplevde att faddern 

skapade en välkomnande känsla. Detta kan leda till att ett förtroende skapas mellan parterna. 

Enligt Andersson och Tengblad (2015) skapas förtroende då medarbetare integrerar med 

varandra.  
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Fallföretaget arbetar med rotering vid maskinerna vilket kan främja gemenskapen eftersom 

den bemanningsanställda då står tillsammans med en från kärngruppen. De får då möjlighet 

att lära känna varandra under arbetet. Hällstén och Tengblad (2006) menar att det kan skapa 

gemenskap, vilket även kan stärka samarbetet. Roteringen bör dock inte ske för hastigt. Det 

kan då upplevas som mycket nytt för den bemanningsanställda vilket kan ge motsatt effekt 

till syftet där medarbetarna inte lär känna varandra och inte kan bygga upp en relation. Det 

kan leda till att den bemanningsanställda upplever en avsaknad av gemenskap och socialt 

stöd från organisationen, vilket är i linje med vad Viitala och Kantola (2016) redogör för. Det 

kan bero på att organisationer inte aktivt arbetar med att få in de bemanningsanställda i 

gruppen. Anledningen till det kan vara för att bemanningsanställda ersätter kärnpersonal. 

Brady och Briody (2016) redogör för att bemanningsanställda används vid exempelvis 

sjukdom, helgdagar eller för att hantera oväntade produktionsökningar.  

Hällstén och Tengblad (2006) beskriver att arbetsgivare kan anordna sociala aktiviteter i och 

utanför arbetet för att utveckla gemenskapen. Respondenterna menar att roteringen 

underlättat socialisationsprocessen. Det framgick under intervjuerna att det upplevdes enklare 

att prata med varandra under raster och i dagliga arbetet när de fått ett ansikte på sina 

kollegor. Produktionsledare planerar aktivt roteringen vid introduktionen av 

bemanningsanställda så att de hamnar med en ny person då de byter maskin. De kan då bygga 

upp en vänskaplig relation samtidigt som de lär sig arbetet. Relationen kan tänkas vara 

värdefull för att underlätta samarbetet vid produktionen. Gemenskapen och samarbetet är 

grundläggande för att medarbetare ska genomföra sina uppgifter, men även för att de ska 

hjälpa varandra. Samarbetet kan underlätta eftersom det kan effektivisera arbetet (Hällstén & 

Tengblad, 2006; Wheelan, 2017). Det kan vara svårt att arbeta med rotering eller ett 

integrerat arbete med bemanningsanställda beroende på branschen. Den bemanningsanställda 

kan exempelvis arbeta inom ett ensamarbete och integrerar därmed inte med sina kollegor, 

vilket hämmar känslan av gemenskap i arbetet.  

Respondenterna upplevde att samarbetet mellan majoriteten av medarbetarna fungerade på ett 

sätt där medarbetarna är hjälpsamma mot varandra. Detta genom att de hjälper varandra 

utöver vad de måste göra enligt deras arbetsuppgifter. Det fanns medarbetare som inte ville 

vara behjälpliga åt sina kollegor, framförallt mot nyanställda. Äldre medarbetare i 

kärngruppen kunde upplevas vara inkörda på sitt arbete och ville inte göra mer än det som 

står i deras arbetsinstruktioner. Detta kan tänkas bero på en avsaknad av trivsel, förtroende 
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eller gemenskap. Hällstén och Tengblad (2006) menar att det kan uppstå konflikter och 

missförstånd om förtroende inte finns. Det kan grunda sig i att medarbetarna inte har en 

öppen dialog med varandra vilket kan leda till missar i kommunikationen. Respondenterna 

menar att kommunikationen i det dagliga arbetet är betydelsefull för att få en bild om vem 

som gör vad. Gemenskapen kan hämmas om medarbetarna inte kommunicerar med varandra. 

Detta eftersom de då inte integrerar med varandra vilket är grunden till att skapa en relation 

som kan utveckla en gemenskap, enligt Hällstén och Tengblad (2006). 

Vidare framgick det att bemanningsanställda inte skiljs från kärngruppen vad gäller 

arbetsuppgifter, utbildningar och aktiviteter. Särskiljs de bemanningsanställda kan det skapas 

en känsla av utanförskap och att organisationen inte bryr sig om deras arbete, säkerhet eller 

trivsel. Vid exempelvis sociala aktiviteter kan medarbetarna bygga upp relationer, vilket 

Hällstén och Tengblad (2006) menar kan bidra till gemenskap och ett samarbete. Blir de 

bemanningsanställda exkluderade kan det skapas en stämning på arbetet där personalen 

värderas olika. Vidare kan organisationen uppleva att bemanningsanställda inte bör 

inkluderas vid sociala aktiviteter eftersom de enbart kan vara hos organisationen under en 

kortare tidsperiod. Det kan då upplevas kosta mer än vad det ger att bygga upp en relation 

och gemenskap med någon som kommer lämna inom en snar framtid. Studiens resultat visar 

att företaget anordnar sociala aktiviteter utanför arbetet en till två gånger per år, där samtliga 

medarbetare är inbjudna.  

Resultatet av rangordningsblanketten visar att faktorn “sociala aktiviteter” rankades lågt. 

Detta kan bero på att arbetet sker i en social atmosfär som medarbetarna upplever vara 

tillräcklig. Fallföretaget arbetar exempelvis med små vardagliga sociala aktiviteter som att 

spela kort och sjunga tillsammans vilket upplevs främja en gemenskap. Det behöver inte 

alltid vara stora arrangemang där medarbetare behöver göra sig till. Gemensamma sociala 

aktiviteter i arbetet kan vara av vikt för att skapa en avslappnad stämning i arbetet där 

medarbetare vågar ge till lite extra. Wheelan (2017) menar att gemenskapen kan ha en positiv 

verkan på samarbetet i det dagliga arbetet genom bland annat en vänligare gruppanda. Vidare 

beskriver även Hällstén och Tengblad (2006) att sociala aktiviteter kan användas för att skapa 

sociala relationer, vilka kan underlätta arbetet och samarbetet. I ett yrke där medarbetare inte 

arbetar integrerat kan faktorn sociala aktiviteter tänkas bli rankad annorlunda. De sociala 

aktiviteterna kan vara mer värderade eftersom det är då medarbetare får möjlighet att lära 

känna varandra. De sociala aktiviteterna kan göra stämningen mer avslappnad eftersom de 
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äger rum utanför arbetet och vardagen. Genom att anordna sociala aktiviteter kan även 

atmosfären på arbetsplatsen lättas upp eftersom medarbetarna har något gemensamt som de 

kan prata om utöver det vardagliga arbetet.  

5.5 Hur kan kunskapsöverföring och gemenskap påverka 

inskolningskurvan?  

Catasús, Högberg och Johrén (2013) beskriver att en individs inskolningskurva kan utvecklas 

olika. Utifrån studiens empiriska resultat kan denna utveckling tänkas påverkas av 

kunskapsöverföring och gemenskap. Kunskapsöverföringen kan anses påverka 

bemanningsanställdas utveckling på så vis att individens kunskap och färdigheter kring 

arbetet utvecklas i högre takt. Catasús, Högberg och Johrén (2013) tar upp att alla individer 

behöver olika lång tid för att komma upp i full effektivitet. Genom möjliggörande av flera 

olika kunskapsöverförande metoder vid introduktion kan en bemanningsanställd utveckla den 

egna kunskapen utifrån individuella förutsättningar. Detta kan bidra till att den 

bemanningsanställdes inskolningstid minskar. Erbjuder en organisation enbart ett 

upplärningssätt kan det bli ett ensidigt tänkande där nya inlärningssätt och perspektiv inte 

belyses. Det kan leda till att en organisations introduktion hämmas. Christensen (2007) menar 

att organisationer som praktiserar kunskapsdelning behöver utvärdera den egna processen och 

åtgärda de faktorer som hämmar kunskapsdelningen.  

Vidare menar Christensen (2007) att delning av kunskap bör ses som en kontinuerlig process. 

Denna process gynnas av att bemanningsanställda får möjlighet att finna den kunskap de 

saknar för att uppnå full effektivitet. Dessa möjligheter kan vara väsentliga för den 

individuella inskolningskurvan då en bemanningsanställd kan fortsätta utvecklas även efter 

att introduktionen har genomförts. Rutiner, hjälpmedel och erfarna kollegor kan anses utgöra 

exempel på fortlöpande element inom den kunskapsöverförande processen som bidrar till att 

en bemanningsanställd uppnår full arbetseffektivitet. Saknas dessa möjligheter kan 

inskolningstiden öka. Organisationer bör prioritera den långsiktiga effekten (Catasús, 

Högberg & Johrén, 2013). Sker kunskapsöverföring enbart vid enskilda tillfällen kan det 

påverka inlärningen. Detta eftersom inlärningen sker i en kontext utanför det vardagliga 

arbetet vilket kan skapa svårigheter att sätta in lärdomar i praktiken. Vidare kan det även 

finnas en risk att de nyvunna kunskaperna blir förlorade då individerna hinner glömma av 

lärdomarna. Det kan tänkas utspela sig i en kontext utanför det vardagliga arbetet vilket kan 
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göra det svårt att sätta in lärdomarna i praktiken. Utövas kunskapen kontinuerligt i praktiken 

kan medarbetare lära sig under tiden de utför uppgiften (Nonaka & Takeuchi, 1995). De kan 

exempelvis se hur de ska hantera arbetsutrustningen och observera olika moment.  

Gemenskapen kan tänkas påverka introduktionens utveckling. Wheelan (2017) menar att 

gemenskapen påverkar samarbetet, vilket är av betydelse för arbetsresultatet. Kan den 

bemanningsanställda få det stöd som krävs kan arbetet underlätta och hen kan därmed lära sig 

snabbare och leverera resultat som organisationen önskar. Saknas detta kan inskolningstiden 

ta längre tid. Detta eftersom den bemanningsanställda behöver lära sig arbetet på egen hand 

utan hänvisningar och hjälp. Catasús, Högberg och Johrén (2013) förklarar det finns olika 

faktorer som påverkar en individs utveckling vid en introduktion.  

Hällstén och Tengblad (2006) beskriver att känslan av gemenskap kan öka trivseln och 

samarbetet på arbetet. Detta kan därmed tänkas främja utvecklingen av inskolningskurvan. 

Finns det en avsaknad av gemenskap kan bemanningsanställdas engagemang hämmas. Det är 

av betydelse att en organisation får arbetet att kännas motiverande hos arbetstagaren eftersom 

det kan skapa engagemang (Andersson & Tengblad, 2015). Det kan vara av betydelse för en 

uppdragsgivande organisation att arbeta med att främja en gemenskap mellan samtliga 

medarbetare i arbetsgruppen. Detta för att förhindra en destruktiv stämning mellan 

medarbetare som kan påverka arbetet. Vidare kan gemenskapen påverka 

kunskapsöverföringen då Christensen (2007) beskriver att individer som delar kunskap 

behöver ha en gemensam identitet.  

  



62 
 

6. Slutsats 

Detta avslutande kapitel fastställer uppsatsens slutsats, bidrag och förslag till vidare 

forskning. Slutsatserna är baserade på det empiriska materialet som analyserats med 

utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Studiens slutsats kommer enbart vara giltig 

utifrån denna studiens perspektiv och syftar inte till att vara generaliserbara.  

6.1 Återkoppling till studiens syfte och problemformulering 

Syftet med studien var att öka förståelsen kring introduktion av bemanningsanställda. 

Undersökningen ämnade att kartlägga bemanningsanställdas och introduktionsansvarigas 

behov vad gäller kunskapsöverföring och gemenskap vid introduktionen. Detta för att den 

uppdragsgivande organisationen kan utveckla introduceringen av bemanningsanställda. 

För att undersöka denna kunskapslucka kring hur introduktionen av bemanningsanställda kan 

utvecklas formulerades följande frågeställningar:  

- Hur genomförs kunskapsöverföringen vid introduktionen mellan 

introduktionsansvarig till bemanningsanställd?  

- Hur kan integrationen skapa en gemenskap på arbetsplatsen mellan kärngruppen och 

bemanningsanställda?  

6.2 Studiens slutsats 

Resultatet av föreliggande studie skiljer sig från tidigare studiers resultat. Tidigare studier har 

belyst brister som finns i den bemanningsanställdas introduktioner om bland annat 

arbetstrygghet, utvecklingsmöjligheter, säkerhet och gemenskap (Håkansson, Isidorsson & 

Strauss-Raats, 2013; Viitala & Kantola, 2016; Gallagher & Underhill, 2012; Chambel & 

Sobral, 2011). Fallföretaget i denna studie har vidtagit åtgärder genom att implementera en 

introduktionsplan för att motarbeta en bristande introduktion. 

6.2.1 Hur genomförs kunskapsöverföringen vid introduktionen mellan 

introduktionsansvarig till bemanningsanställd? 

Studiens resultat visar att en utvecklad introduktionsplan underlättar genomförandet av 

kunskapsöverföringen. Introduktionsplanen gör det tydligt för samtliga inblandade parter om 
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vilka aktiviteter som ska genomgås, exempelvis som säkerhet, arbetsinstruktioner, rutiner och 

introducering till kollegor. Det framgår även explicit om vilken kunskap den 

bemanningsanställda bör ha om arbetsuppgifterna för att bli självständig. Det kan leda till att 

den bemanningsanställde lär sig snabbare om introduktionen är välplanerad och strukturerad.  

Vid utformning av introduktionsplanen är det av betydelse att ta hänsyn till framförallt tre 

olika parter; uppdragsgivande organisation, introduktionsansvariga och bemanningsanställda. 

Parterna ger olika perspektiv vilket kan skapa en introduktionsplan som möter olika behov. 

Den uppdragsgivande organisationen kan då anpassa introduktionen efter målgruppen. 

Det är av vikt att den introduktionsansvariga är pedagogisk för att kunna förmedla kunskap 

på ett lämpligt sätt. För att göra detta möjligt behöver den introduktionsansvariga förstå 

kontexten kunskapsöverföringen sker i. Det behöver finnas kunskap om verksamheten men 

även en förståelse för de bemanningsanställdas situation. Den introduktionsansvariga bör 

kunna motivera den bemanningsanställda att lära sig arbetet och vilja utvecklas. Vidare bör 

kunskapen kunna förmedlas genom olika kanaler, exempelvis genom en mentor, hjälpmedel 

och interna databaser. Detta eftersom individer har olika inlärningssätt men även för att stödja 

kunskapsöverföringens process. 

6.2.2 Hur kan integrationen skapa en gemenskap på arbetsplatsen mellan 

kärngruppen och bemanningsanställda?  

Integrationen mellan bemanningsanställda och kärngruppen har visat sig påverka 

gemenskapens utveckling. För att arbeta med detta kan den uppdragsgivande organisationen 

erbjuda en mentor eller fadder som hjälper den bemanningsanställda att komma in i 

arbetsgruppen. Faddern ger det första intrycket av arbetsplatsen. En organisation kan erbjuda 

ett socialt stöd genom att arbeta med en fadderverksamhet. Upplevelsen av gemenskap har i 

denna studie varit kopplad till kärngruppen och bemanningsanställda. De 

bemanningsanställda uppger att det handlar om att vara en del av arbetet samt integrering 

med andra medarbetare. Bemanningsanställda bör inte särskiljas från kärngruppen eftersom 

det kan skapa ett arbetsklimat som skapar grupperingar.  

Vidare var gemenskapen kopplad till sociala aktiviteter både i och utanför arbetet. Alla 

medarbetare bör inkluderas vid sociala aktiviteter för att främja gemenskap. Gemenskapen 

kan skapa en harmoni i arbetsgruppen vilket skapar trivsel och underlättar samarbetet. 

Samtliga bemanningsanställda i denna studie upplevde att de fick ett socialt stöd av 
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organisationen, vilket grundades på att introduktionen till arbetsplatsen skapade en trygghet. 

Den första inblicken i organisationen kan påverka den bemanningsantälldes upplevelse av 

arbetsplatsen. Det är därmed av vikt att den uppdragsgivande organisationen välkomnar den 

bemanningsanställde i ett tidigt skede vid introduktionen. Det bör observeras att fallföretaget 

i den här uppsatsen har berört ett yrke där samtliga medarbetare arbetar integrerat, vilket kan 

underlätta utvecklingen av gemenskapen. 

6.3 Studiens bidrag 

Studien bidrar med en ökad förståelse om vad som kan påverka introduktionen av 

bemanningsanställda inom byggämnesbranschen. Den visar att kunskapsöverföringen och 

gemenskapen kan påverka introduktionen, vilket givit positiva resultat på arbetsprestationer 

och trivsel. Denna studie redogör för ett resultat om hur organisationer kan arbeta med att 

motarbeta de brister i bemanningsanställdas situation som tidigare studier presenterat. 

Studien belyser även individuella skillnader i bemanningsanställdas läroprocess.   

Vidare kan studien bidra med kunskap för framtida studier inom och företagsekonomisk 

forskning. Studien har använt Knowledge Management, Knowledge Sharing, 

“medarbetarskapshjulet” och inskolningskurvor för att belysa detta, vilket tidigare studier 

inte har gjort inom forskningsområdet. 

6.4 Rekommendationer för praktisk verksamhet 

Genom denna studie kan organisationer inspireras till att arbeta med att utveckla 

introduktionen för bemanningsanställda. Detta genom att granska sig själva och vad 

bemanningsanställda värdesätter vid en introduktion. Det kan underlätta för både 

organisationen och de bemanningsanställda att det finns en utvecklad plan för hur 

introduktionen ska gå till och vad den bör innefatta. Praktiska verksamheter rekommenderas 

att ha som målsättning att anställa de bemanningsanställda i framtiden. Detta för att få 

utdelning på den investering det innebär att anpassa en introduktion efter denna målgrupp, 

samt erhålla motiv till att motarbeta de faktorer som hämmar ett gott mottagande. Denna 

studien kan fungera som inspiration för organisationer hur de proaktivt kan arbeta för att 

erbjuda en icke-bristande introduktion för bemanningsanställda. Organisationer kan 

inspireras av de intervjumallar samt rangordningsblanketten som tillämpats i studien för att 

utveckla en introduktion som är anpassad efter deras kontext. Utöver detta kan organisationer 
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utse medarbetare som ansvarar för introduktionen. Detta för att erbjuda en standardiserad och 

pedagogisk introduktion.  

6.5 Förslag för vidare forskning 

Föreliggande studie har fokuserat på hur kunskapsöverföring och gemenskap kan påverka 

introduktionen av bemanningsanställda. Förslag till framtida forskning är att undersöka en 

fokusgrupp som blir introducerade med en introduktionsplan samt en som blir introducerade 

utan en plan. Detta kan anses vara intressant då organisationsstorlek kan påverka den mängd 

resurser som används till utbildning av viss fokusgrupp (Wiens-Tuers & Hill, 2002).   

Vidare forskning kan beröra kostnader för omsättning av bemanningsanställda som är 

orsakad av en bristande introduktion. Det kan även studeras vilka störningskostnader som 

uppstår då bemanningsanställda inte lever upp till det grundläggande arbetet. Detta eftersom 

lägre skicklighet i arbetet kan leda till att endast enklare arbetsuppgifter kan genomföras 

(Techawitboonwong, Yenradee & Das, 2006).  

Det skulle även kunna vara intressant  att studera de bemanningsanställdas förväntningar på 

arbetet inom en viss bransch. Detta kan bidra till att organisationer får nya perspektiv på 

vilken typ av arbetsgivarvarumärke som kan anses attraktivt, samt hur dessa förväntningar 

kan påverka utvecklingen av introduktion till bemanningsanställda. Hur väl organisationens 

värderingar överensstämmer med en persons egna värderingar påverkar jobbsökandes 

upplevelse av arbetsgivarens attraktivitet (Cable & Judge, 1996). 

Denna studie har inte undersökt hur kunskap sprids mellan olika skift, vilket kan anses vara 

angeläget att undersöka då kunskap tenderar att stanna i olika grupper (Dave & Koskela, 

2009). Detta kan anses vara ett problem då olika grupper inom samma organisation kan 

behöva återuppfinna kunskap som andra skift redan besitter, trots att de tillhör samma 

organisation. Ett tydligare exempel på denna problematik kan återfinnas inom den 

projektorienterade delen av byggbranschen. Tidigare studier visar att mycket implicit 

kunskap ofta stannar kvar inom de pågående projekten, samt går förlorad om projektgruppen 

separerar. Byggbranschen är högt informationsintensiv och därmed förlorar organisationer tid 

och resurser på att återfinna den identiska kunskap som anskaffats i tidigare projekt (Dave & 

Koskela, 2009). 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Författarnas egna reflektioner  

8.1.1 Edwin Gothin 

Arbetet med att skriva examensarbete har varit en utmaning då omfattningen skiljer sig tid- 

och storleksmässigt gentemot tidigare uppgifter jag genomfört. Processen har krävt mycket 

energi, men har samtidigt varit väldigt lärorikt. Under intensiva perioder har jag behövt 

påminna mig själv om att ta pauser för att upprätthålla koncentrationsförmågan.         

 

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Mathilda och lyfta fram de goda förmågor hon 

besitter. Mathilda har en fantastisk organiseringsförmåga och är en väldigt skicklig skribent! 

Jag vill tacka Mathilda för hennes starka engagemang, drivkraft och målmedvetenhet som 

funnits genom hela arbetsprocessen.     

 

Jag och Mathilda träffades i början av detta år och bestämde oss för att skriva examensarbetet 

tillsammans. Genom arbetsprocessen har vi arbetat både väldigt synkroniserat och på eget 

initiativ, detta har skiljt sig beroende på vart i arbetsprocessen vi befunnit oss. En liten 

variation i arbetsfördelning har uppstått, då vi haft olika strategier och angreppssätt, men i 

syfte att komplettera varandras styrkor och svagheter.  

 

Insamling av empiri var det moment jag upplevde allra mest spännande. Det finns begränsat 

med litteratur och studier kring ämnet introduktion till arbetsplats. Därför var det väldigt 

givande att få höra respondenternas upplevelser och vad dessa respondenter återkommande 

tog upp. Detta väckte ett stor intresse för ämnet introduktion, samt för de teorier vi använt för 

att analysera empirin. Flertalet av våra valda teorier illustrerades i praktiska exempel under 

insamlingen av empiri. Jag tyckte detta var väldigt givande då jag hade förväntat mig en 

större skillnad mellan teori och praktik. Då vi använt teorier kring Knowledge Management i 

vår uppsats har denna arbetsprocess lärt mig att kunskap ofta är kontext specifikt och kan ta 

många olika former. Arbetet med examensarbete har givit lärdomar om flertalet 

kunskapsöverförande sammanhang, vilket jag tar med mig inför framtiden.       

 

Den största skillnaden jag personligen upplevt i arbetet med examensarbete, gentemot mina 

tidigare erfarenheter av studier, var att denna arbetsprocess inkluderade flertalet moment som 
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krävde hög självständighet. Feedback från seminarier och handledare behövde tolkas, 

värderas och tas ställning till i förhållande till den egna planen. Vidare har jag upplevt en viss 

förvirring kring specifika riktlinjer i metodkurs och metodlitteratur. Dessa riktlinjer 

framställdes som relevanta att eftersträva, men avslutades med en förklaring om att den 

benämnda riktlinje inte är möjlig att genomföra fullt ut i praktiken. Detta har dock givit en 

viktigt lärdom om vikten av att göra egna avvägningar, samt att en viss flexibilitet kan 

behöva användas i stunder då framtiden kan vara svår att förutse.  

 

Avslutningvis vill jag säga att arbetet med examensarbete har varit väldigt utvecklande och 

det är inte förens nu som jag faktiskt inser hur mycket jag har lärt mig under denna tid. Av 

flera lärdomar kommer jag ta med mig användbarheten av reflektion i arbetet. Reflektion har 

varit ett funktionellt verktyg för att förstå arbetsprocessens olika faser. Det har även varit 

användbart för att hitta vigande tankegångar vid de tillfällen då inläsningen av det egna 

arbetet skapat en närsynthet.                       

     

8.1.2 Mathilda Östensson  

Jag har alltid föredragit att skriva inlämningar eftersom jag tycker det främjar ett djupgående 

lärande. För mig är struktur, organisering och tydlighet viktigt. I en uppsats kan jag gå in och 

strukturera om och förtydliga, till skillnad från en tentamen där det bara att skriva och skriva 

under en given kortare tid. Jag har aldrig riktigt förstått mig på tentamen, för mig blir det 

mestadels ett ytligt inlärande. Det har funnits blandade känslor inför examensarbetet men jag 

framförallt sett det som något som utvecklat mig och mitt lärande. Det har funnits 

målmedvetenhet, engagemang och hängivenhet under hela resan. 

Introduktionen till en arbetsplats är något som ligger mig nära i hjärtat. Utbildningen 

personal, organisation och ledarskap behandlar olika personalfrågor och det kändes därmed 

som ett självklart val att skriva om introduktionsprocessen.  

De förkunskaper jag haft från praktiken och utbildningen har varit till stor hjälp under 

examensarbetets resa. Mina förkunskaper för att skriva akademiskt och uttrycka mig anser 

jag har varit till en fördel under denna resa. Det har underlättat för att kunna framställa en 

lämplig text i denna kontext. Tillvägagångssättet för att genomföra den empiriska delen 

kändes given. Det kändes värdefullt att sätta arbetstagarnas perspektiv i fokus eftersom det är 

de som ska arbeta med vad introduktionen ska tillföra. Under intervjuerna upplevde jag att 
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motivationen i arbetet var hög eftersom det var äntligen då som vi fick ett realistiskt 

perspektiv på arbetets frågor. Eftersom att tidigare studier främst fokuserat på det negativa i 

introduktionen av bemanningsanställda ansågs det vara intressant att undersöka hur och vad 

en organisation kan göra för vända detta. Det ansågs finnas ett tydligt problem och det 

önskades därmed skapas en djupare förståelse för hur det kan åtgärdas. 

Den mest utmanande delen av examensarbetet var analysen. Detta har däremot varit den mest 

lärorika delen för mig och det har varit där som vi kunnat visa vad vi går för. I analysen har 

vi kunnat visa hur vi analyserar ett särskilt problem från olika perspektiv.  

Den erfarenhet som jag tar med mig från uppsatsskrivandet är att alltid kontrollera flera 

gånger att det finns en gemensam tolkning av uppgiften. Detta har varit av betydelse för 

prestation och effektivitet. Jag tar även med mig att saker och ting inte alltid blir som tänkt 

och vikten av att vara öppen för nya perspektiv. Dessutom tar jag med mig erfarenheten av 

betydelsen av att välja sin skrivkamrat. Under handledning och seminarier har jag även lärt 

mig att stå fast vid olika tillvägagångssätt och argumentera för det. Vidare tar jag med mig att 

en introduktionsplan bör utformas utifrån samtliga inblandades aktörers perspektiv. 

Under arbetets gång har arbetsfördelningen varierat. I början av denna resa strukturerade jag 

en checklista med deadlines. Dessa deadlines kom jag och Edwin fram till gemensamt och 

satte då datum för när vi ville vara klara med olika delar innan slutgiltiga inlämningar som 

var satta i kursen. I samband med detta fördelade vi olika uppgifter som behövde genomföras 

för att kunna starta igång examensarbetet. Jag tar med mig betydelsen av att ha en tydlig 

struktur på hur en stor arbetsuppgift ska bearbetas. Det har varit en lärorik men även 

utmanande uppsatsperiod som har inneburit mycket eget ansvar. Jag är tacksam för de 

lärdomar jag fått med mig från detta examensarbetet. 

Det fantastiska är att jag kommer kunna använda denna uppsatsen som inspiration i min 

anställning där jag kommer ansvara för introduktion av nya kollegor till arbetsgruppen.  

Slutligen vill jag tacka Edwin för hans hängivenhet under hela denna resa! 
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8.2 Bilaga 2 - Intervjumallar 

8.2.1 Intervjumall 1 (Bemanningsanställd) 

Inledning 

  

● Intervjun börjar med en redogörelse för studiens syfte och dess processer. Detta 

för att medverkande ska få en bild av studien och kan ta ställning till om hen vill 

delta eller inte. 

 

● Respondenten blir informerad om de forskningsetiska principerna. I uppsatsen 

kommer endast arbetsbefattning att presenteras. Det kommer finnas möjlighet för 

medverkande att validera materialet innan det presenteras i uppsatsen. 

 

● Medgivande för inspelning av intervju. Inspelningen kommer användas i syfte för 

att underlätta transkriberingen samt minimera risken för att glömma vad Du som 

medverkande berättat. Inspelningen kommer enbart användas i syfte för 

uppsatsens ändamål. Godkänner du att vi spelar in intervjun? 

 

Bakgrundsfrågor 

● Hur gammal är du? 

● Kvinna, man eller annat? 

● Har du någon utbildning? 

● Hur länge har du arbetat inom bemanningsbranschen?  

● Vad har du för befattning?  

● Hur mycket arbetar du?  

 

Bakgrundsinformationen är viktigt för att kunna sätta personens svar i ett sammanhang 

Bryman och Bell (2013).  

 

Frågor kring introduktionen  

Introduktion syftar till den process och de aktiviteter som genomförs då en nyanställd ska 

installeras på arbetsplatsen.  
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● Hur är dina tidigare erfarenheter av att bli introducerad som bemanningsanställd?  

● Hur upplevde du introduktionen till arbetsplatsen?  

● Vad fick du med dig av introduktionen? 

Följdfråga: Vad var bra?  

● Finns det något särskilt du saknade vid introduktionen? 

● Fick du ta del av introduktionsplanen?  

 

Frågor kring kunskapsöverföring  

● Kan du beskriva genomgången av de risker som finns i arbetet?  

● Kan du beskriva genomgången av arbetsuppgifter? 

● Fick du möjlighet att prova arbetsuppgifter under övervakning?  

● Finns det hjälpmedel som du kan använda efter introduktionen? Exempelvis 

rutinbeskrivningar eller informationsblad.  

● Följdfråga: Vet du var dessa hjälpmedel finns och hur de fungerar? 

● Upplevde du att den som lärde upp dig kunde förmedla kunskapen som krävs i 

arbetet?  

 

Frågor kring gemenskap  

● Upplevde du att en relation skapades mellan dig och personerna som 

introducerade?  

● Följdfråga: kan du beskriva på vilket sätt?  

● Introduceras du till dina kollegor?  

● Fanns det fler bemanningsanställda i gruppen?  

● Hur upplever du att arbetsgruppen kommunicerar med dig?  

● Upplever du samhörighet och gemenskap idag? 

● Anser du att klädseln påverkar gemenskapen?  

● Följdfråga: Hur påverkar klädseln i så fall?  

 

Rangordningsblankett  

● Vad anser du vara viktigt vid en introduktion till arbetsplatsen? (Se bilaga 3) 

 

Avslutning 

● Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 
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8.2.1 Intervjumall 2 (Introduktionsansvarig) 

Inledning 

  

● Intervjun börjar med en redogörelse för studiens syfte och dess processer. Detta 

för att medverkande ska få en bild av studien och kan ta ställning till om hen vill 

delta eller inte. 

 

● Respondenten blir informerad om de forskningsetiska principerna. I uppsatsen 

kommer endast arbetsbefattning att presenteras. Det kommer finnas möjlighet för 

medverkande att validera materialet innan det presenteras i uppsatsen. 

 

● Medgivande för inspelning av intervju. Inspelningen kommer användas i syfte för 

att underlätta transkriberingen samt minimera risken för att glömma vad Du som 

medverkande berättat. Inspelningen kommer enbart användas i syfte för 

uppsatsens ändamål. Godkänner du att vi spelar in intervjun? 

 

Bakgrundsfrågor 

● Hur gammal är du? 

● Kvinna, man eller annat? 

● Har du någon utbildning?  

● Vad har du för befattning?  

● Hur mycket arbetar du?  

 

Bakgrundsinformationen är viktigt för att kunna sätta personens svar i ett sammanhang 

Bryman och Bell (2013).  

 

Frågor kring introduktionen  

Introduktion syftar till den process och de aktiviteter som genomförs då en nyanställd ska 

installeras på arbetsplatsen.  

 

● Har du en utbildning för att hålla en introduktion?  

● Har du genomfört introduktioner tidigare?  
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● Kan du beskriva hur en introduktion genomförs hos företaget?  

● Finns det något du anser vara särskilt bra med introduktionen?  

● Finns det något som är mindre bra med introduktionen? 

● Använder du den introduktionsplan som företaget utformat?  

 

Frågor kring kunskapsöverföring 

● Hur arbetar du för att förmedla ut kunskapen till bemanningsanställda?  

● Intar eller blir du tilldelad du en mentorroll?  

● Kan du beskriva genomgången av arbetsuppgifterna?  

● Får den bemanningsanställda möjlighet att prova arbetsuppgifter under 

övervakning? 

● Kan du beskriva genomgången av de risker som finns i arbetet?  

● Upplevde du att kunskapen du ville förmedla togs emot? 

● Hur kan du göra för att få den bemanningsanställda att lära sig arbetet?  

● Finns det några hjälpmedel för den bemanningsanställda att ta vid efter 

introduktionen? Exempelvis rutinbeskrivningar eller informationsblad.  

● Följdfråga: Visar du var dessa hjälpmedel finns och hur de fungerar?  

 

Frågor kring gemenskapen 

● Upplevde du att en relation skapades mellan dig och personerna som 

introducerades? 

● Följdfråga: Kan du beskriva på vilket sätt?  

● Hur kommunicerar du med de bemanningsanställda?  

● Introducerade du den bemanningsanställda till arbetsgruppen? 

● Anser du att klädseln påverkar gemenskapen?  

● Följdfråga: Hur påverkar klädseln i så fall?  

 

Rangordningsblankett 

● Vad anser du vara viktigt vid en introduktion till arbetsplatsen? (Se bilaga 3) 

 

Avslutning 

● Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 
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8.2.3 Intervjumall 3 (Produktionsledare) 

Inledning 

  

● Intervjun börjar med en redogörelse för studiens syfte och dess processer. Detta 

för att medverkande ska få en bild av studien och kan ta ställning till om hen vill 

delta eller inte. 

 

● Respondenten blir informerad om de forskningsetiska principerna. I uppsatsen 

kommer endast arbetsbefattning att presenteras. Det kommer finnas möjlighet för 

medverkande att validera materialet innan det presenteras i uppsatsen. 

 

● Medgivande för inspelning av intervju. Inspelningen kommer användas i syfte för 

att underlätta transkriberingen samt minimera risken för att glömma vad Du som 

medverkande berättat. Inspelningen kommer enbart användas i syfte för 

uppsatsens ändamål. Godkänner du att vi spelar in intervjun? 

 

Bakgrundsfrågor 

● Hur gammal är du? 

● Kvinna, man eller annat? 

● Har du någon utbildning? 

● Hur länge har du arbetat inom bemanningsbranschen?  

● Vad har du för befattning?  

● Hur mycket arbetar du?  

 

Frågor kring introduktionen 

● Vad är din roll vid introduktionen?  

● Hur aktiv är din roll vid en introduktion?  

● Anser du introduktionen påverkar arbetet? 

● Följdfråga: På vilket sätt?  

 

Frågor kring kunskapsöverföring 

● Lär du ut något till bemanningsanställda?  

● Följdfråga: I så fall vad?  
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● Hur kan du göra för att de bemanningsanställda ska få den kunskap som krävs för 

arbetet?  

 

Frågor kring gemenskap 

● Hur arbetar du för att främja relationer på arbetet?  

 

Rangordningsblankett 

● Vad anser du vara viktigt vid en introduktion till arbetsplatsen? (Se bilaga 3) 

 

Avslutning 

● Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 
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8.3 Bilaga 3 - Rangordningsblankett  

Rangordningsblankett   

Nedan presenteras tio stycken aktiviteter och processer som ingår i introduktionen. Du som 

respondent ska välja fem av dessa påståenden och rangordna dessa från ett till fem, där ett 

är det som är viktigast.  

 

Säkerhet         _____ 

 

Arbetsrutiner och arbetsinnehåll      _____ 

 

Tydliggörande av förväntningar i arbetet     _____ 

 

Möjlighet att fråga om hjälp      _____ 

 

Introducering till kollegor       _____ 

 

Maskingenomgång/Maskinstyrning     _____ 

 

Sociala aktiviteter        _____ 

 

Produktkännedom        _____ 

 

Mentorskap         _____ 

 

Hjälpmedel/Arbetsbeskrivningar      _____ 

 

Utbildning         _____ 

 

        

 

 

 


