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Sammanfattning 

Att vara nyanställd är inte alltid förenat med glädje, bra självkänsla och trygghet, 

mycket av detta hänger på att bli bemött på ett trevligt och förtroendeingivande sätt. 

Efter att ha intervjuat nyanställd vårdpersonal i kommunal verksamhet har detta visat 

sig vara än tydligare. Svårigheter i att ge ett gott bemötande kan förebyggas genom att 

säkerställa att övrig personal vet vad verksamheten förväntar sig att ge en nyanställd 

under arbetsintroduktionen och på så vis skapa trygghet för den som skall introduceras 

men även för den befintliga personalen.  

Syftet med studien är att undersöka hur den nyanställda vårdpersonalen har upplevt att 

de har blivit bemötta under sin arbetsintroduktion och hur detta bemötande kan ha 

kommit att påverka deras självkänsla för fortsatt anställning. Utifrån Martin Bubers 

dialogpedagogik, Erving Goffmans teorier om interaktionsritualer och George Herbert 

Meads teorier om symbolisk interaktionism har resultatet av studiens syfte analyserats. 

Studien är av kvalitativ metod med intervjuer av semistrukturerad karaktär. Vi har tagit 

en fenomenologisk ansats då fokus ligger på att förstå respondenternas livsvärld.  

Studiens resultat visar, med några få undantag, att det ofta brister i det goda bemötandet 

och att detta skadar så väl självkänsla som önskan om att vilja binda sig till fortsatt 

arbete i verksamheten i stort.  
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Abstract 

Being a new employee is not always associated with happiness, a good self-esteem and 

security, much of this depends on to be treated in a friendly and reassuring manner. 

After interviewing newly recruited health professionals in municipal organizations have 

been shown to be even more clear. Difficulties in providing good treatment can be 

prevented by ensuring that other staff know what the organization expects to give a new 

employee during work introduction and thus create security for those to be introduced, 

but also for the existing staff. 

The aim of the study is to examine how the newly imployed healthcare professionals 

have experienced that they have been treated during their employment introductions and 

how this response may have come to affect their self-esteem for continued employment. 

Based on Martin Buber's dialogue pedagogy, Erving Goffmans theory of interaction 

rituals and George Herbert Mead's theory of symbolic interactionism, the result of the 

purpose of the study were analyzed. 

The study is a qualitative method with interviews of semi-structured nature. We have 

taken a phenomenological approach where the focus is on understanding the 

respondents' life-world. 

Study results show, with a few exceptions, there is often lack of good hospitality and 

this will hurt the self-esteem and as well as the desire to want to commit continue 

working in the organization in general. 
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Förord 

Vi vill framförallt tacka samtliga respondenter som helhjärtat ställt upp på våra 

intervjuer och tagit sig tid att berätta om sina upplevelser. Ett stort tack till er alla! 

Kontaktpersonerna i berörda kommuner ska även ha tack för att de haft vänligheten att 

plocka fram kontaktinformation till oss. 

Eva Juhlin och Carl-Magnus Bengtegård vill vi också tacka för ett stort stöd i 

texthantering.  

Vårt särskilda tack går till Håkan Nilsson som varit vår handledare under studiens 

förlopp. Utan ditt ovärderliga stöd och fantastiska engagemang hade vi varit vilse i 

forskningsdjungeln. Tack! 
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1 INTRODUKTION 

1.1 INLEDNING 
 

Detta examensarbete kommer att belysa hur nyanställd vårdpersonal i kommunal 

verksamhet upplevt bemötandet vid arbetsintroduktionen. Intresset av ämnet ligger i 

vikten av en bra arbetsintroduktion av nyanställda och fokus kommer att ligga på 

bemötandet. Arbetsintroduktion måste ses som en väsentligen viktig ritualiserad 

handling i arbetslivet och det är av socialpsykologiskt intresse att belysa 

samspelsmönstret för denna handling. Arbetsintroduktion, oavsett arbetsplats, handlar 

om bemötande. Detta i sin tur handlar om att socialiseras in i nya arbetsuppgifter och att 

möta en ny organisationskultur. Bemötande som en del av arbetsintroduktionen blir av 

nödvändighet ett viktigt led i denna insocialisering av nyanställda. Ett gott bemötande 

effektiviserar insocialiseringen och ett dåligt bemötande ger motsatsen.  

Arbetsintroduktionen är inte bara viktig för individen utan också för organisationen 

eftersom personalen är deras viktigaste resurs. Personalen är både en resurs och en 

kostnad. Organisatoriskt är rekrytering en viktig nyckelprocess där en genomtänkt 

arbetsintroduktion är viktig för personalens trivsel. Som nyanställd är man i behov att 

känna sig behövd och välkommen. Arbetsintroduktionen ska underlätta övergången till 

nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och en ny miljö (Granberg, 2003). I dagens 

snabbt föränderliga samhälle och med den globalisering som pågår har organisationerna 

stort behov av kompetent och motiverad personal för att behålla sin konkurrenskraft på 

marknaden. Brister det i arbetsintroduktionen av nyanställda så är risken att de hamnar i 

en ond cirkel med personal som vantrivs och det leder till ökad personalomsättning. Det 

finns all anledning för företag att satsa på arbetsintroduktionen och att bemöta sina 

nyanställda på ett bra sätt. Risken att nyanställda slutar medför kostnader såsom 

rekrytering av ersättare, ytterligare en arbetsintroduktion av nyanställd, minskad 

avkastning och handledning för att rätta till fel och misstag (Granberg, 2003).                                                                                               

Vi har liksom de flesta andra blivit introducerade till en eller flera arbetsplatser i vårt 

arbetsliv. De arbetsplatser som givit en bra arbetsintroduktion och ett gott bemötande 
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vid nyanställningen minns vi med nöjsamhet och det ger även en positiv bild av 

organisationen. Detta ämne finner vi mycket relevant i dagens samhälle eftersom de 

flesta av oss går igenom detta med att vara nyanställd. Dagens arbetsmarknad är så 

föränderlig och till följd av detta tvingas människan till ständig omställning i arbetslivet. 

Det finns allt att vinna för de organisationer som förstår vikten av ett gott bemötande 

vid arbetsintroduktionen. Hur ska ett gott bemötande se ut för att få den nyanställde att 

trivas och vilja stanna kvar i organisationen?  

Med utgång från det socialpsykologiska perspektivet vill vi bidra till mer kunskap inom 

detta område. Redan befintlig forskning berör bemötandet mellan vårdpersonal och 

vårdtagare och vi finner även forskning i introduktionsprocesser och in socialisering. 

Denna studie har syftet att skapa en förståelse för vikten av ett gott bemötande vid 

arbetsintroduktionen av nyanställd vårdpersonal. Ett fenomenologiskt angreppssätt på 

studien ska försöka förstå respondenternas upplevelse av den egna livsvärlden. 

Fenomenologin försöker förstå sociala fenomen utifrån respondentens perspektiv 

(Kvale, 1997). Utifrån deras upplevelser vill vi komma fram till vad som utmärker ett 

gott bemötande och hur man bemöter en nyanställd under arbetsintroduktionen för att 

det ska vara så tillfredställande som möjligt.  

1.2  SYFTE 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur nyanställd vårdpersonal upplevt att de blivit 

bemötta av personalen i samband med arbetsintroduktion och hur detta bemötande 

påverkat deras självkänsla.  

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Hur upplever nyanställda bemötandet vid arbetsintroduktionen?  

På vilket sätt påverkar detta upplevelsen av arbetsplatsen och det fortsatta arbetet? 

Hur skulle nyanställda vilja bli bemötta vid arbetsintroduktionen? 
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1.4 DISPOSITION 
 

Denna studie är indelad i nio kapitel. I kapitel två tar vi upp vårt teoretiska begrepp, för 

att förklara och förenkla begreppen vi använder oss av i undersökningen. Teorin om 

symbolisk interaktionism och bemötande uppmärksammar detaljerna i samspelet och 

betydelsen av språk och mening. Bubers dialogfilosofi och bemötande som menar att vi 

i mötet med andra människor förhåller oss till den andre antingen som ett objekt eller ett 

personligt väsen, detta tas upp i kapitel tre. 

I kapitel fyra går vi in på empiri. Detta kapitel är tänkt att visa på vikten av bemötandet 

mellan människor ur olika perspektiv från tidigare forskning. Kapitlet tar även upp en 

del rapporter inom ämnet. Avgränsningen i studien presenteras i kapitel fem. Vidare 

presenterar vi vilken metod (Kapitel sex) vi använt oss utav för att genomföra studien. I 

detta kapitel redovisar vi även för vårt urval och tillvägagångssätt samt de etiska 

aspekterna vi tagit hänsyn till i studien.  

I Kapitel sju presenteras det vi kommit fram till i, det vill säga resultatet. Resultatet 

presenteras utifrån våra teman Bemötande, Påverkan och Förbättring. I nästa kapitel 

(Kapitel åtta) analyseras resultatet utifrån vårt teoretiska ramverk och den tidigare 

forskningen. På detta följer kapitel nio och vår diskussion. Där avslutar vi vårt arbete 

med diskussion om studien och lyfter fram intressanta aspekter av arbetet. Vi belyser 

våra styrkor och svagheter och lämnar förslag till vidare forskning. 

 

2 TEORETISKA BEGREPP 

2.1 BEGREPPET BEMÖTANDE 
 

Enligt Svenska Akademins ordlista betyder bemötande ” uppträda mot, uppföra sig, 

bete sig mot”. Det är en relation mellan två eller flera parter, en ömsesidig relation eller 

den inställning personer har till varandra. Det ligger nära både termen attityd och 

beteende eftersom det finns en koppling till den bemötandes förhållningssätt, åsikter 
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och det gensvar den som bemöter ger uttryck för. I snart alla områden av samhället 

ställs krav på ett gott bemötande och i yrkeslivet ses det som en kompetens och ibland 

krav i många yrkesområden. Oavsett sammanhang gör det goda bemötandet att 

samspelet människor emellan flyter på mer effektivt och ändamålsenligt sätt. Ett gott 

bemötande uttrycker en vilja att lyssna och se den andre parten och uttrycker en positiv 

inställning (Echeverri, 2010).  

2.2 BEGREPPET SJÄLVKÄNSLA 
 

Med självkänsla menas i denna studie att vara medveten om sitt eget värde. 

Självkänslan är socialt bestämd och fungerar som en spegel där man i spegeln 

reflekterar över andras värderingar av en själv (Cooley, 1992). 

2.3 ARBETSPLATSINTRODUKTION 
 

En arbetsplatsintroduktion är en process som underlättar för en nyanställd att börja 

arbeta på ny arbetsplats. Den nyanställde introduceras till arbetsplatsen och 

arbetsuppgifterna och denna process kan variera i tid beroende på yrke och arbetsplats. 

Enligt Önnevik och Lindmark (2012) är arbetsintroduktionen viktig för att den 

nyanställde snabbt skall komma in i arbetsgruppen och på så vis lära känna 

organisationskulturen och snabbt bli effektiv. Det ger en trygghet för den nyanställde att 

känna sig som en del av gruppen och förstå oskrivna lagar och rutiner. Detta bygger 

med andra ord på ett gott bemötande från ledning och arbetsgrupp. Första dagen på 

arbetet är en viktig del av processen. Det gäller då att få den nyanställde att känna sig 

välkommen. Det är viktigt att informera om rutiner och arbetsuppgifter så att den 

nyanställde vet vad som förväntas av denne i den nya yrkesrollen. Detta ger en trygghet. 

All denna information kan man ge den nyanställde genom att ha ett mentorssystem. 

Mentorns syfte är följaktligen att få den nyanställde att känna sig bekväm och underlätta 

socialisationsprocessen. Mentorskap handlar om en målinriktad relation där en erfaren 

person i organisationen ger vägledning till en ny utvecklingsbar person. Det är en 

relativt billig och enkel metod att genomföra och underhålla, det gäller bara att mentorn 
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och adepten träffas och håller kontakten på ett eller annat sätt. Arbetsintroduktionen är 

en process som är viktig för individen och organisationen och bör behandlas med 

omtanke och noggrannhet. Enligt Önnevik och Lindmark (2012) kan 

arbetsintroduktionen delas in i olika steg:  

 

1. När den nyanställde kommer till arbetsplatsen första gången är det oerhört viktigt att 

detta mottagande är planerat.  

2. Själva arbetsintroduktionen bör innehålla bland annat följande delar: Verksamhetens 

mål och visioner. Arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. Regler och normer. 

Möjlighet att träffa ledning, chefer och medarbetare och visning av lokaler. Om den 

nyanställde är ny på orten kan det passa bra att göra en liten guidad tur på staden.  

3. Arbetsintroduktionen fortsätter i form av att den nyanställde får gå bredvid en annan 

medarbetare under en tid för att lära sig den nya yrkesrollen. Dessa uppgifter bör vara 

lätta. 

4. När den nyanställde börjar jobba för egen hand bör det finnas en person som 

”bollplank” för hjälp och stöd.  

5. Avslutningsvis ska organisationen göra en uppföljning av arbetet. Helst varje dag, för 

att sedan övergå till mer sporadiska träffar för avstämning.  

6. Allra sist gör man en uppföljning av själva arbetsintroduktionen som helhet. 

 

Vid en bra arbetsintroduktion känner den nyanställde att medarbetare och ledning vill 

att personen ska få en bra start. Annars kan det bli att personen ”kastas” in i arbetet utan 

varken stöd eller riktlinjer och för stora krav ställs på att klara av arbetsuppgifterna på 

egen hand. Risken är att den nyanställde kan känna sig otrygg och detta kan leda till 

otrivsel vilket kan leda till att det kostar organisationen mer än om man hade satsat på 

en bra arbetsintroduktion. 
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Alla organisationer har en kultur som präglar arbetet. Alla individer och grupper i 

organisationen bär med sig en del beteenden som de är medvetna om. Arbete som utförs 

styrs ofta utifrån rutiner och gammal vana som ingen reflekterar över. När en 

utomstående, det vill säga en nyanställd kommer till jobbet, uppmärksammar denne lätt 

beteenden som organisationens medlemmar inte längre tänker på. Det finns då tillfälle 

för organisationen att nyttja den nyanställdes intryck innan den personen har in- 

socialiserats in i organisationskulturen (Önnevik & Lindmark, 2012). 

Granberg (2003) beskriver om den nyanställdes behov av att känna sig välkommen, att 

komma in i arbetsgruppen, att få pröva på arbetsuppgifterna och att vara nyttig. Detta 

handlar om bemötandet från personalen. När man som nyanställd börjar sitt arbete vet 

man sällan någonting om de som arbetar där och arbetsgruppen som sådan. Medlemmar 

i arbetsgruppen har vissa förväntningar på hur en nyanställd ska uppträda och det kan 

kännas otillfredsställande för den nyanställde att inte känna till dessa ställda 

förväntningar. Man försöker därför snabbt lära sig hur gruppen fungerar, det vill säga 

dess arbetsmetoder och relationerna mellan medlemmarna. Undersökningen syftar till 

att ta fram underlag för arbete med bra arbetsintroduktion med fokus på ett gott 

bemötande. Det är en användbar del i arbete med Retention management. Det vill säga 

att arbeta för att behålla kompetensen i företaget. 

 

3 TEORI  
I detta avsnitt kommer vi att presentera våra teoretiska utgångspunkter utifrån litteratur, 

teorier och begrepp.  

3.1 SYMBOLISK INTERAKTIONISM OCH BEMÖTANDE 
 

Symbolisk interaktionism visar på betydelsen av språk och mening. Den amerikanske 

filosofen George Herbert Mead var den som ansåg att språket är det som gör det möjligt 

för oss att bli medvetna om vår egen individualitet och på så vis kan betrakta oss genom 

andras ögon. Symbolisk interaktionism uppmärksammar detaljerna i samspelet mellan 
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människor och hur dessa detaljer skapar meningen i det som sägs och görs (Giddens, 

2007). Mead (1976) skriver om ”självet” som är uppdelat i ”mig” och ett ”jag”. ”Jaget” 

är det som handlar och handlingen leder till att människan börjar reflektera över sitt 

”jags” handling. Detta gör att ett ”mig” uppstår. ”Mig” är då en reflekterad del av 

”självet”. På så vis kan människor förstå hur andra uppfattar dem, genom att använda de 

reflekterande tankarna om ”mig” skapat baserat på andras reaktioner på ”jagets” 

handlingar. Dessa två i relation med varandra bidrar till att skapa ”självet”. I den sociala 

ordningen i samhället och alla de sociala interaktioner som ständigt pågår, växer ”jaget” 

fram och formas i relation till andra. När man som nyanställd kommer till arbetet och 

träffar nya människor, reflekterar vi över de andras reaktioner och på så vis bildar en 

uppfattning om hur övrig personal ser på en. Genom medvetenhet skapar sig individen 

en bild av vad andra tycker och tänker. Genom att vara medveten och reflektera kan vi 

skilja på oss själva och andra, även mellan ”jag” och kroppen. Detta är betydelsefullt för 

att kunna skilja på sig själv och den man framställer sig att vara. Man ser sig själv då 

objektivt och denna objektivitet finns i vår förmåga att reflektera som skapas i 

begreppen ”jag” och ”mig”. Individer får alltså sin uppfattning om sig själv genom 

interaktion med andra. Hur man då blir bemött av övrig vårdpersonal på det nya arbetet 

är av stor betydelse för sin självuppfattning. Är deras reaktioner negativa reflekterar vi 

över våra handlingar och självet formas efter det. Mead menar att man formas genom 

reflektionen över sina egna och andras handlingar. Vi kan tala verbalt med varandra 

men vi kan också tala mentalt med oss själva i våra egna tankar.  (Mead, 1976).  

Det går inte att se medvetandet enbart från individens ståndpunkt, utan det är ett socialt 

fenomen. Människor måste betrakta medvetandet som framstående och utvecklat i den 

sociala processen och från sociala interaktioner. Det är genom reflektion, det vill säga 

att vända erfarenhet mot individen själv som hela den sociala processen förs in i 

erfarenhet hos individer som deltar i processen. Det är med sådana erfarenheter som det 

sedan görs möjligt för individer att anpassa sig till processer (Mead, 1976, s.107). 

 Att bli bemött med ett meningsfullt språk och kroppsspråk gör att vi på ett positivt sätt 

kan betrakta oss genom andras ögon och på så vis behålla eller få en bra självkänsla. 

Människan försöker hela tiden, i samspel, tolka den andres symboler och på så vis 
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avgöra avsikten bakom vad den andre säger. Vi försöker också finna ledtrådar till hur 

det är lämpligt att bete sig i sammanhanget. Vid en ny anställning har förmodligen 

personen bra självkänsla i och med att han/hon har fått en anställning. Denna 

självkänsla kan snabbt krympa vid ett bemötande som inte anses som professionellt. 

Rollen i dessa samspel är stor när det gäller uppkomsten av samhället. Vid ett möte med 

nya människor kan man då förstå vikten av språket och på det sätt vi blir bemötta på 

formar vi vår självkänsla. 

3.2 BUBERS DIALOGFILOSOFI OCH BEMÖTANDE 
 

Martin Buber skrev 1923 om grundorden Jag- Du och Jag- Det. Med detta menade han, 

att i mötet med andra människor förhåller vi oss till den andre antingen som ett 

personligt väsen, ett Du eller som ett objekt, ett Det. Bildar man en Jag- Det relation 

känner man ingen empati för den andre och lyssnar inte till personens subjektiva 

verklighet. Jag ser på denne, jag talar om denne och jag använder denne, inget mer. 

Människan blir som ett ting – ett Det. Bildar man en Jag- Du relation så finns ett visst 

mått av empati för den andre. Man är lyhörd och förhåller sig till den andre som ett 

personligt väsen. Det är lätt i dagens samhälle att glida in i Det- perspektivet i mötet 

med andra, vi är stressade, har brist på fokus och brist på närvaro. Det gör att vi har fullt 

upp med förhållandet till vår egen självbild och inte har orken eller förmågan att se 

djupet i relationen med andra (Ezra, 2010). 

Buber (1994) skriver om människans olikhet och hur denna olikhet kan bidra till stora 

möjligheter för människosläktet, men bara för att vi på ett grundläggande sätt är jämlika 

med hänsyn till att vi accepterar varandra som likställda parter i ständig relation. 

Olikheten och jämlikheten kompletterar varandra. Jämlikheten är en förutsättning för 

mötet mellan ”Jag” och ”Du” och i detta möte blir den andre inte ett objekt, han/hon är 

ett subjekt som är med att skapa mitt ”Jag”, liksom jag deltar i att skapa ”Du”. Vid en 

nyanställning bör man sträva efter en jämlikhet för att mötet ska utvecklas till en Jag- 

Du relation som i sin tur leder till att bemötandet upplevs som positivt, då man bli sedd 

som ett subjekt. Det borde finnas en självklarhet i att man vill ha denna relation på en 
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arbetsplats och värna om varandra och se varandras värde. Detta eftersom större delen 

av de flesta människors sociala relationer finns i arbetslivet. ”Människans hållning är 

tvåfaldig alltefter tvåfalden i de grundord hon kan uttala. Jaget i grundordet Jag- Du är 

ett annat än det som finns i grundordet Jag-Det. I överensstämmelse därmed är också 

människans Jag tvåfaldigt” (Buber, 1994, s. 7). 

Buber (1994) skriver i sin bok, för att förstå innebörden av Jag och Du och Jag-Det 

måste vi anta att världen är tvåfaldig i sin hållning. Finns det ett gott finns det ett ont 

och finns det ett jag måste det finnas ett du och så vidare. Människan kan utifrån sin 

tvåfaldiga hållning använda sig av två grundord som utgör förutsättningen för hela 

världsbilden och perceptionen. Dessa grundorden är Jag- Du och Jag- Det. Det finns 

inget Jag för sig utan endast i relation till antingen Du eller Det, som även kan vara Han 

eller Hon. I mötet mellan människor, alltså ”Jag” och ”Du” är de andra inte för min 

erfarenhet ett objekt, utan ett subjekt som deltar i att skapa mitt ”Jag”, liksom jag deltar 

i att skapa dennes ”Du”. Betydelsen av erfarenhet bör här betonas. Erfarenhet för icke-

världen till människan. Den för människan till en värld som består av Det, honom eller 

henne. Vi erfar världen och har på så vis redan i erfarenheten backat för att kunna titta 

på världen. Men vi angår inte världen eftersom världen inte har någon del i 

erfarenheten. På samma vis erfar vi människor, betraktar färgen på håret, utseendet, 

längd och vikt m.m. När vi plockar ut dessa egenskaper ur människan betraktar vi denne 

som ett Det. Personen är inget annat än ett ting som vi kan begagna. Om personalen 

bemöter en nyanställd objektivt med inställningen ”bara den nya vikarien” och inte ens 

bryr sig om att lära sig namnet på den nyanställda, leder detta enligt Buber till att man 

blir sedd som ett Det. Säger jag Du till en människa är denne inte ett ting bland alla 

andra. Den människa man säger Du till kan inte vara för oss en erfarenhet. Samtidigt 

som vi säger Du träder vi in i en relation som kännetecknas av att Jag möter Du och Du 

möter Jag och i detta möte upphör all erfarenhet. Det går alltså inte att plocka isär och 

erfara Duet men man kan samtidigt veta allt om det. Relationen som blir vid mötet är 

omedelbar, förutsättningslös och fördomsfri. Mellan Jag och Du finns ingen fantasi och 

förkunskap (Buber, 1994). Denna teori i dialogpedagogiken är intressant för 

undersökningen. Att bli bemött med en Jag- Du relation kan vara viktigt för den 
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nyanställdes självkänsla, att uppfatta sig själv som intressant och ett personligt väsen. 

Att bli bemött som Det, det vill säga ett ting är allt annat än trevligt.  

3.3 INTERAKTIONSRITUAL OCH BEMÖTANDE 
 

Erving Goffman (2005) beskriver sin teori interaktionsritualer. Enligt Goffman lever 

varje person i en värld av sociala möten som involverar denne antingen ansikte mot 

ansikte, eller förmedlar kontakt med andra deltagare i interaktion. Goffman menar att 

det är viktigt för människan att alltid upprätthålla en med verkligheten 

överensstämmande fasad. Goffman kallar denna interaktion ”facework”. Detta 

”facework”, på svenska översatt till ansiktsarbete handlar då om att upprätthålla det 

rätta ”ansiktet” och det är ett arbete som är förbundet med starka känslor. Definitionen 

av face är ett positivt socialt värde en person effektivt kan hävda för sig själv genom 

interaktionen med andra. Till exempel kan man tappa ansiktet om informationen 

rörande situationen inte passar in i den bild som i övrigt fungerar i situationen. Eller 

man kan vara ansiktslös, om man inte har ett ansikte klart som förväntas av personer i 

en viss situation till exempel yrkesroller. Som nyanställd har man förmodligen en viss 

förväntan på övrig vårdpersonals ansikte ”facework”, att de utifrån detta agerar 

professionellt och bemöter de nyanställda värdigt. Man kan också spela över i en viss 

situation och utföra ett aggressivt ansiktsarbete som leder till att förstöra för andra, 

alltför att hävda sin egen plats och image. Det aggressiva beteendet har ett pris av att 

andra accepterar det för stunden men till slut kan det leda till att det kommer en framtida 

hämnd. Goffman menar att detta ”facework” är ett upprätthållande av ritualer, likt ett 

rituellt spel där det är heligt att hålla fasaden uppe för att behålla sitt ansikte.  

En person har en benägenhet att uppleva ett omedelbart känslomässigt gensvar till det 

ansikte som en kontakt med andra tillåter denne att ha. Denne investerar sitt ansikte och 

dennes känslor blir fästa vid just den interaktionen. Om denna kontakt upprätthåller den 

bild av sig själv som sedan länge är befäst i personen, kommer man troligen uppleva få 

känslor i den kontakten. Men om händelsen gör gällande att ansiktet man möter har en 

bättre bild av personen än förväntat kommer man troligen att må bra. Uppfylls däremot 
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inte förväntningarna kan man förvänta sig att personen kommer att må dåligt eller känna 

sig sårad. Sammanfattningsvis menar Goffman att om man blir bemött med ett ansikte 

som förväntat, uteblir känslomässiga reaktioner. Men om ansiktet uttrycker mer eller 

mindre än förväntat sker det känslomässiga reaktioner på gott eller ont. Här kan vi se 

vikten av ett gott bemötande och ”facework” från övrig vårdpersonal, eftersom den 

nyanställda förmodligen investerar sitt ansikte känslomässigt i interaktionen med övrig 

vårdpersonal. Ansiktsuttrycken är av stor vikt vid detta första bemötande vid en 

nyanställning för att de känslomässiga reaktionerna ska bli goda. 

När det kommer till gruppdynamik är det är gruppens regler och de regler som reglerar 

situationen som bestämmer hur mycket känslor någon kan ha och hur dessa känslor ska 

fördelas mellan de inblandade ansiktena (Goffman 2005).  

I vår studie är detta intressant utifrån att det kommer en nyanställd in i en redan 

etablerad grupp, och att det då kan vara svårt att veta om man får visa känslor och hur 

mycket av dessa känslor som får synas. 

 

4 TIDIGARE FORSKNING 

4.1 SJUKSKÖTERSKORS INTERAKTION VID NYANSTÄLLNING  
 

I en artikel om nyutexaminerade sjuksköterskors interaktion på nya arbetsplatsen kan 

man läsa om vikten av interaktion med de erfarna sjuksköterskorna och läkarna. De nya 

sjuksköterskorna hade olika uppfattningar om hur de hade blivit bemötta av den redan 

befintliga personalen. En del fann interaktion väldigt utmanande medan en del tyckte att 

de blev stöttade, de flesta tyckte dock att kommunikationen med läkarna var stödjande 

och de blev väl bemötta medan mötet med de befintliga sjuksköterskorna var mer 

utmanande. De nya sjuksköterskorna kände att de var tvungna att bevisa sin kompetens 

och därigenom bli accepterade och en del av teamet. Den tillfälliga anställningen på 12 

månader tror de nya sjuksköterskorna också påverkade de befintliga sjuksköterskornas 

bemötande gentemot dem, att de ändå inte hinner bli en del av teamet gör att de inte 
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känner behov att lära känna dem. De flesta höll med om att positiv feedback från 

kollegorna ökade de nya sjuksköterskornas självförtroende och att pressen då släppte.  

Bristen på respekt från de erfarna sjuksköterskorna var det största problemet studien 

kom fram till (Saghafi, Hardy & Hillege, 2012). Detta knyter an till vår studie då vi är 

intresserade av att veta hur ett gott bemötande kan se ut, för i enlighet med denna studie 

av Saghafi, m.fl. (2012) är bemötandet av redan befintlig personal av betydande vikt för 

självförtroendet i en nyanställning.  

4.2 VIKTEN AV KOMMUNIKATION VID SJUKSKÖTERSKEARBETE 
 

Sjuksköterskor som känner att de har kommunikativt stöd från både chefer och 

arbetskamrater upplever att de har mer kontroll över arbetet och därmed identifierar sig 

starkare med verksamheten. Det är mer troligt att sjuksköterskorna identifierar sig med 

och stannar kvar i verksamheten, om de känner ett väl förankrat stöd och bra 

kommunikation med chefer och kollegor. Dessa resultat kan man utläsa i artikeln om 

sjuksköterskors professionella identifiering genom stödjande kommunikation av 

(Apker, Ford & Fox, 2003). Konklusionen i artikeln lyfter fram vikten av att ha kvar 

personalen och dess kunskaper för att i ett initialt skede spara pengar och därmed slippa 

nyrekrytering. Detta går att uppnå genom att man ger ett gott bemötande, 

genomgripande kommunikation och stödjande klimat. Relevansen kopplat till vår studie 

som skall genomföras finns i intresset av att behålla personal i verksamheten för att 

slippa kostnaden för nyrekrytering. Där tolkas åter igen bemötande och stödet av 

existerande personal som viktigt för en fortsatt anställning.  

4.3 SJUKSKÖTERSKORS KARRIÄRSVÄNGNINGAR 
 

Ytterligare en artikel behandlar sjuksköterskor som är nya på en arbetsplats. Det handlar 

om sjuksköterskor som byter från en inriktning/ avdelning till en helt annan. 

Undersökningen visade att de nya sjuksköterskorna kände höga krav på sig att anpassa 

sig på en redan etablerad avdelning och att förslag från de nya inte alltid accepterades 

av den befintliga personalen. Det skapade en upplevd brist på respekt. Känslan av att det 
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alltid har gjorts på ett visst sätt och de nya kan inte komma och försöka ändra på det. 

Trycket på de nya att anpassa sig, upplevd mobbing i varierad grad i form av förhör och 

konfrontation från den redan befintliga personalen skapade känsla av brist på respekt. 

Cheferna har en motvilja att bemöta dessa problem på avdelningen, då de menar att 

tidsbristen med en mentor är den största faktorn till att inte få de nya sjuksköterskorna 

trygga i sin nya roll och att de inte hinner lära känna varandra på grund av skiftarbete 

(Rosser & King, 2003). Här är det ”lata” chefer som inte gör sitt jobb för det borde ligga 

i chefers intresse att få nya medarbetare att känna sig trygga i sin nya arbetsroll och visa 

på ett gott bemötande.   

4.4 SJUKSKÖTERSKEUTBYTE LÄNDER EMELLAN 
 

En studie om arbetskraftsinvandring med betoning på utlandsutbildade sjuksköterskor i 

Australien belyser sociala möten och kommunikation människor emellan. Studien kom 

fram till att det inte enbart handlar om att lära sig ett främmande språk och anpassa sig 

till en främmande kultur, det handlade dessutom om att interagera. Symbolisk 

interaktionism säger att meningen med allt inte är inneboende i objekt eller saker utan 

att de är socialt konstruerade. Sjuksköterskorna kände att det fanns en barriär när det 

kom till byggandet av nya relationer, de kände att de var tvungna att ta till sig kulturen 

för att nå acceptans och smälta in med sjuksköterskorna i det nya landet. Den social- 

psykologiska distansen som fanns mellan sjuksköterskorna och de lokala kollegorna 

blev som en osynlig barriär som ledde till en känsla av ”vi tillhör men är inte en del av”. 

I och med detta kände sjuksköterskorna hemlängtan och att de inte fick något stöd från 

arbetsplatsen. Dessa resultat kan kanske leda till bättre och effektivare stöd från 

arbetsplatsen för nya sjuksköterskor som kommer från en annan kultur (Zhou, 2010). 

Det intressanta med denna artikel är den symboliska interaktionismens betydelse, då det 

är via sociala möten och kommunikation med andra som vi upplever oss själva och 

finner mening. Att interagera med befintlig personal och få ett gott bemötande kan 

stärka självkänslan och hjälpa övergången till ett nytt arbete och för att trivas. 
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4.5 TONGIVANDE RESPEKT VID NYANSTÄLLNING 
 

Nyanställda ska bli respekterade och accepterade av organisationen som helhet inte bara 

i sin nya arbetsgrupp, om detta skriver (Smith, Amiot, Callan, Terry & Smith, 2010). 

Organisationen i detta fall arbetar mycket med att sänka kostnaderna för 

personalomsättning, men de har fokuserat för mycket på interaktionen mellan nyanställd 

och team, teamledare. Denna interaktion spelar inte så stor betydande roll i den formella 

socialiseringsprocessen, som organisationens socialiseringsprogram visar. Det de missar 

är att nykomlingarna ska känna sig respekterade, behövda och positiva till 

organisationen som helhet. Organisationen bör överväga att införa ett regelbundet 

kontaktsystem med nykomlingarna, de behöver feedback för sitt identitetsskapande och 

ge dem en känsla av acceptans av hela organisationen inte bara gruppen. Denna artikel 

är kvantitativ och berör inte vården, men resultatet är intressant eftersom det visar på 

hur viktigt det är att känna sig respekterad som nyanställd. 

Denna tidigare forskning inom främst vården, gällande nyanställning finner vi det 

gemensamma att ny personal uppskattar att få feedback och stöd av redan befintlig 

personal och chefer. Via interaktion och sociala möten med redan befintlig personal 

ökar självkänslan och trivseln. En mentor eller handledare som hjälper den nyanställde i 

sin nya roll var en gemensam brist. Detta leder till att det blir svårare att komma in i den 

nya rollen, få feedback och uppföljning för en god självkänsla. I artikel 4.5 missar 

organisationen att socialisera in nykomlingar i organisationen som helhet, de arbetar bra 

med interaktionen mellan nykomling och team men missar att det behövs feedback för 

att känna acceptans av hela organisationen. Denna artikel rörde inte vården och man kan 

då se en liten skillnad i att andra organisationer faktiskt arbetar med interaktion mellan 

nyanställd och team, vilket de inte verkar göra fullt så bra inom vårdsektorn.  

I en rapport från Socialstyrelsen (2005) ”Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska” läses rekommendationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och 

förhållningssätt inom hälso- och sjukvården. Syftet och Socialstyrelsens avsikt med 

rapporten är att tydliggöra sjuksköterskans profession och yrkesutövning. Vad gäller 
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bemötande, information och undervisning ska en sjuksköterska ha förmåga att 

kommunicera med patienter, närstående och personal på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska också ha förmåga att undervisa, handleda och 

bedöma studenter och elever, handleda och utbilda medarbetare, medverka vid 

introduktion, utbildning och kompetensutveckling av medarbetare, team och vårdkedja. 

En nyutexaminerad sjuksköterska och nyanställd har ett särskilt stort behov av en god 

introduktion för att kunna sköta sin yrkesutövning på bästa sätt. 

(http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf) 

 Patientnämnden (2010) har upprättat en sammanfattning av olika klagomål. Klagomål i 

form av brev och berättelser från både män och kvinnor har sammanfattats i denna 

rapport. Kvinnorna är övervägande de som klagar på bemötandet i sjukvården och både 

män och kvinnor klagar framförallt på att de blir ovänligt bemötta. Vanligaste 

klagomålen är att de bemötts otrevligt av vårdpersonalen som rena utskällningar och att 

de inte har på vårdinrättningen att göra. Näst vanligaste klagomålet är att de inte blir 

lyssnade på och att personalen tvivlar på deras besvär. Undersökningen 

uppmärksammar att det finns omedvetna skillnader och attityder mot kvinnor och män. 

Orsaken till detta kan vara att kvinnor i högre grad möter vårdpersonal som inte lyssnar 

på dem. Kvinnor har större självupplevd ohälsa än män och söker sig oftare till vården. 

Bristerna här finns inte i den medicinska vården utan i bemötandet av patienten. 

Vårdpersonalen behöver mer kunskap om att kvinnor och mäns livssituationer kan skilja 

sig åt allt som oftast och att det inte ska finnas några skillnader i bemötandet. Trots 

riktlinjer från Socialstyrelsen om god vård och jämlikhet där bemötande ingår, kommer 

det ändå in klagomål om dåligt bemötande speciellt från kvinnor. 

(http://www.skl.se/sok?/query=samlad+rapport+29+nov&area=&sCirc=0&sWeb=0) 

 En viktig aspekt att lyfta fram i arbetsintroduktionen är människosyn. I Etiska 

vägmärken som Statens medicinsketiska råd (6/1994) har publicerat belyses 

människosyn utifrån olika perspektiv. Människouppfattning inom sjukvården är ofta 
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kopplat till bemötande, värderingen av människan är inte beroende av funktionsförmåga 

utan av det faktum att det är en människa, människovärdet är lika för alla. Människosyn 

bör diskuteras, inte bara ur teoretiskt perspektiv, utan därför att individers människosyn 

avspeglas i beteende och bemötande av andra människor. Dessa olika människosyner 

kan resultera i komplikationer när människor har med varandra att göra och försöker att 

förstå varandra. En bedömning eller värdering av en människa avgörs av det man 

varseblir vid första mötet. Om relationen inte utvecklas blir relationen en bedömning 

som grundar sig på yttre faktorer och om relationen utvecklas förändras bedömningen 

av människan genom den ömsesidiga påverkan som en relation innebär. Det tar tid att 

bygga upp och underhålla ett osjälviskt och socialt beteende, det är lätt att hamna i en 

egoistisk och en självtillfredsställelsespiral. Fångar man inte upp unga människor och 

barn i tid och lär dem vikten av ett osjälviskt synsätt, att visa hänsyn och se till andras 

bästa, kommer de aldrig att lära sig bemöta människor på ett osjälviskt sätt, 

(http://www.smer.se/wp-content/uploads/1994/04/Människosyner.pdf) 

I Socialmedicinsk tidskrift (6/ 2007) skriver Ulf Jakobsson om ”Möten och bemötande i 

hälso- och sjukvården”. Andelen patienter som känner sig illa bemötta av sjukvården 

har ökat. För att kunna förbättra vården och bemötandet måste det utredas vilka 

patientgrupper som upplever sig mest illa bemötta. Studien omfattade 826 personer 18- 

103 år. 40 % av personerna har någon gång upplevt sig illa bemött och den siffran är 

relativt hög. Upplevelsen var att vården inte lyssnat ordentligt, de har inte blivit tagna 

på allvar, brist i uppföljning och att vårdpersonal har varit stressad. Att patienter blir illa 

bemötta kan bero på hög arbetsbelastning och stressad personal, detta leder till 

distansering vilket är vanligt bland sjukvårdspersonal. Korta ytliga kontakter leder till 

dåligt bemötande, men det går inte enbart att skylla på stress det kan även vara en brist 

på kunskap (Jakobsson, 2007) 

(http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/568/388) 

Vidare i ämnet bemötande kan man läsa en rapport om funktionshindrades upplevelse 

av bemötande från myndigheter. En intervjustudie med 13 funktionshindrade individer 
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gjordes. Resultatet visade att många funktionshindrade kände sig kränkta, kontrollerade 

och ifrågasatta i kontakt med myndigheter och andra offentliga organ. Respondenterna 

kopplade det dåliga bemötandet till en rädsla och en okunskap om 

funktionsnedsättningen. Det som för någon kan vara självklart och därför 

underförstådda livsvillkor, kan för personal vara okänt eller främmande och därmed 

leda till ett dåligt bemötande. Här kan utbildning lägga grunden för en ökad empati och 

en bättre förståelse för människor i behov av hjälp och stöd. Utbildning och kunskap ger 

också yrkesstolthet och därmed ökad självkänsla i arbetet och det har i sin tur en 

betydelse för hur man bemöter människor i sin yrkesutövning. Denna rapport har 

utmynnat i ett förslag för att utveckla bemötandet och förbättra det kollektiva och 

individuella bemötandet (SOU, 1998:48) 

(http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/45/08/458a9889.pdf) 

Vikten av att bemöta alla människor på ett likvärdigt sätt oavsett kön, sexuell läggning 

eller hudfärg står att läsa i en kartläggning av hur bra svenska företag bemöter homo-

och bisexuella kunder. Diskussionen mynnar ut i att man lägger vikt på att upprätta 

policys som förbjuder diskriminering och vikten av att utveckla en checklista, allt för att 

visa hur ett gott bemötande ska gå till och ta sig ut. Den visar också på vikten av att 

utbilda så väl chefer som medarbetare i bemötandet. Vidare finner rapporten att det är 

viktigt att granska och motverka slentrian och att konfrontera oönskade sätt att bemöta 

kunder i dessa företag. Slutsatsen blir att det inte ska vara skillnad på hur man bemöter 

olika människor, alla har samma värde skriver Kristina Börjeson (2007) 

(http://www.frittfram.se/files/JJRRR1Ew.pdf) 

Vår studie fokuserar på bemötandet vid arbetsintroduktion av nyanställda och i 

ovanstående studier kan vi finna att den gemensamma nämnaren ligger i vikten av ett 

gott bemötande ur olika perspektiv.  
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5 AVGRÄNSNING 
Vården är ett brett yrke som innefattar många olika yrkesroller. Allt från receptionister 

till överläkare. Vi valde därför att fokusera undersökningen mot nyintroducerad 

vårdpersonal som då är timvikarierande vårdbiträden. Anledningen till detta är för att 

denna yrkesgrupp inom vården ofta glöms bort men likväl tas för given, för utan 

timvikarierande vårdpersonal skulle verksamheterna få svårt att utföra uppdragen. 

Undersökningen är därför gjord utifrån vårdpersonalens perspektiv på upplevelsen av 

fenomenet bemötande vid arbetsintroduktionen. Övriga yrkesroller var inte av intresse 

för studien.  

 

6 METOD 

6.1 METODVAL 
 

Eftersom vi söker enskilda individers upplevelser och tankar kring ett fenomen är 

kvalitativa intervjuer det bästa att använda sig av. Kvalitativa forskare använder 

intervjuer för att försöka beskriva och förstå meningen i teman som är centrala i den 

intervjuades livsvärld. Den kvalitativa intervjun har som mål att ta fram nyanserade 

beskrivningar och en djupare förståelse av en situation eller ett ämne och hur 

individerna tolkar detta. Intervjuerna används för att utveckla en kunskap som kan 

förändra individer eller omständigheter (Creswell, 2013). Det var inte lämpligt att utföra 

studien som kvantitativ, för vi ville komma åt upplevelser inte data och statistik. Vår 

förhoppning är att få fram ett underlag som kan bidra till förändring. Utifrån detta 

bestämde vi att en kvalitativ ansats passar bäst in på studien för att uppnå vårt syfte och 

ge svar på våra frågeställningar. 

Ett fenomenologiskt perspektiv visar intresse av att förstå sociala fenomen utifrån 

individens egna perspektiv och beskriva det som upplevs av dem. Målet är att utan 

förvrängning beskriva hur upplevelsen av fenomenet visar sig hos intervjupersonerna. 
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Den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är enligt fenomenologin. 

Genom ett vardagssamtal i professionellt syfte låter vi de intervjuade personerna svara 

fritt på frågor från en uppställd intervjuguide. Dessa svar kan vi sedan analysera och 

försöka förstå deras upplevelse av bemötandet utifrån deras egna perspektiv, som 

fenomenologin handlar om (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Semistrukturerade intervjuer kommer ge oss möjligheten att vara flexibla och ställa 

följdfrågor om så behövs, detta för att få mer uttömmande svar som på ett bättre sätt 

belyser någons uppfattning i frågorna. Ordningsföljden på frågorna kan variera men det 

kommer att vara samma frågor till alla intervjupersoner. En diktafon kommer att 

användas för att spela in intervjuerna, men om respondenten så önskar kommer inte en 

inspelning att ske. 

 

6.2 URVAL  
 

För att syftet skall uppnås kommer målgruppen för undersökningen att vara relativt 

nyintroducerad vårdpersonal inom kommunal verksamhet. Valet av den relativt 

nyintroducerade personalen gjordes då det ska finnas i så färskt minne som möjligt hur 

arbetsintroduktionen gick till och upplevdes och hur detta kan ha påverkat den fortsatta 

upplevelsen av anställningen. 15 respondenter intervjuades varav sju personer från en 

kommun och åtta personer från en annan kommun. Värt att notera är att det inte är 

vårdpersonal från en och samma vårdinrättning i någon av de två populationerna, utan 

de kommer från olika inrättningar. Dessa två populationer (kommuner) kommer att 

jämföras med varandra för att få ett bredare underlag och ett bättre resultat.  

Ett bekvämlighetsurval användes då vi tog kontakt med två kommuner och fick med 

hjälp av dessa kontaktpersoner telefonnummer till passande intervjupersoner.  

6.3 ETISKA ASPEKTER 
 

Enligt Bryman (2001) gäller följande etiska principer för svensk forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Enligt informationskravet ska forskaren informera respondenter om undersökningens 

syfte och de ska veta att deltagandet är frivilligt och går att avbryta närsomhelst. Detta 

krav är uppfyllt på så vis att vi gav deltagarna information genom ett missivbrev med all 

information innan intervjuerna.  

Samtyckeskravet ger respondenterna rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Samtliga respondenter har blivit informerade om studiens syfte och har av egen vilja 

tackat ja till att delta i undersökningen.  

Konfidentialitetskravet har säkerställts genom att alla personuppgifter finns tillgängliga 

hos oss men inga obehöriga ska kunna komma åt dem. I resultat och analys används 

kodnamn. 

Enligt nyttjandekravet skall de uppgifter som samlas in om de enskilda respondenterna 

enbart användas till forskningsändamålet. Detta krav har också uppfyllts i studien 

(Bryman, 2001). De etiska principerna har också tagits i beaktning utifrån 

Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 1990) 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 

6.4 INSTRUMENT 
 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Intervjuguiden var indelad i de 

tre teman vi använt oss av Bemötande, Påverkan och Förbättring. Under var och en av 

dessa tre teman finns frågor som formulerats för att försöka få svar på studiens syfte. 

För att kunna få fram en bra intervju med mycket information användes 

semistrukturerade intervjuer. Vi ställde samma frågor till alla respondenter men 

lämnade utrymme för följdfrågor om det skulle behövas. Intervjuguiden inledes med ett 

par faktabetonade frågor för att få reda på lite bakgrund och för att få igång ett 

avslappnat samtal (Bryman, 2001).  

6.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

Vi kontaktade två geografiskt angränsande kommuner, kontaktpersonen i varje kommun 

hjälpte oss att ta fram telefonnummer till relativt nyintroducerad vårdpersonal. Det togs 
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sedan kontakt med dessa individer per telefon för inbokning av intervjutillfälle och 

plats. 8 individer från den ena kommunen och 7 individer från den andra intervjuades. 

Intervjuerna var uppdelade på flera veckors tid då det var långt att åka och svårt att få 

tid med flera respondenter under samma dag till följd av att respondenterna har 

oregelbundna arbetstider. Samtliga intervjuer spelades in i respondentens hem med 

hjälp av diktafon, ingen av respondenterna avböjde inspelning och det tog mellan 20-40 

minuter per respondent. Vi åkte alla tre till samtliga intervjuer, och vi roterade två och 

två när vi intervjuade respondenterna hemma hos dem. De etiska aspekterna för 

intervjuerna klargjordes för respondenterna och de förstod därmed att intervjuerna 

enbart skulle användas i studiesyfte och att inspelningarna kommer att raderas efter att 

studien är färdigställd. För att säkerställa anonymiteten har vi i studien tilldelat 

respondenterna kodade namn. Kodnamnen som används är U1- U15. Till exempel ”U1 

uttrycker att…”. Samtliga respondenter är timvikarierande vårdpersonal i kommunal 

verksamhet. De har arbetsintroducerats inom det senaste året. Ålder, kön och etnicitet är 

av ointresse. 

6.6 TRANSKRIBERINGSPROCESSEN 
 

I direkt anslutning till intervjuerna transkriberades dessa för att återge i exakta ord vad 

respondenterna berättat. Inspelningarna från diktafonen spelades upp och 

transkriberingen gjordes ordagrant med alla inslag av pauser och betoningar för att 

kunna få ett så bra resultat som möjligt. Det faktum att vi spelade in intervjuerna med 

diktafon kan till viss del påverka respondenterna då det kan vara ett stressmoment att bli 

inspelad. Positivt med inspelning är att vi kan återge i exakta ord vad respondenterna 

har berättat för att få en bra transkribering (Bryman, 2001).  

6.7 VALIDITET OCH RELIABILITET 
 

Reliabilitet rör frågan om huruvida resultaten blir detsamma om man gör 

undersökningen på nytt eller om det har påverkats av slumpen, validitet i sin tur går ut 

på att göra en bedömning av om slutsatserna hänger ihop eller inte. Reliabilitet- och 
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validitetskriterier förutsätter att det är möjligt att komma fram till en absolut bild av 

verkligheten (Kirk & Miller, 1986). Reliabiliteten i denna studie är svår att uppnå 

eftersom svaren under intervjun påverkas av situation och miljö. Det kommer att finnas 

en intervjuguide, olika tematiseringar och en beskrivning av urval och tillvägagångssätt 

för att denna undersökning ska kunna göras på nytt.  Validiteten i denna studie är hög 

därför att vi kommer att närvara vid intervjuerna personligen och kan säkerställa en hög 

grad av överensstämmelse mellan svar och resultat. Att studie kan generaliseras till 

andra situationer och sociala miljöer kan vara svårt eftersom det är en kvalitativ studie 

och inget sammanhang blir likadant som tidigare. 

6.8 ANALYSMETOD 
 

Här beskrivs studiens angreppssätt och även den förförståelse som fanns innan 

undersökningen genomfördes.  

 

6.8.1 ANGREPPSSÄTT 
 

Det empiriska materialet som framkom ur intervjuerna analyserades med hjälp av en 

fenomenologisk ansats. Fenomenet som studien undersökte var upplevelsen av 

bemötandet vid nyanställning. Vi ville förstå och beskriva upplevelsen av fenomenet 

utifrån respondentens eget perspektiv som fenomenologin handlar om (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

6.8.2 FÖRFÖRSTÅELSE 
 

En viss förförståelse har funnits då en av studiens författare har en anknytning till 

vårdyrket sedan tidigare. Inläsning av tidigare forskning i ämnet och även teoretiska 

perspektiv kan ha resulterat till en viss förförståelse.  
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7 RESULTAT 
Här presenteras det empiriska materialet och det mest framträdande i svaren från 

respondenterna. Generella mönster och även variationer i svaren kommer i detta avsnitt 

att presenteras. Vi delar upp resultatet i presentationen utifrån de tre teman studien 

bygger på. Det vill säga bemötande, påverkan och förbättring.  

7.1 TEMA 1 BEMÖTANDE 
 

I den första delen av intervjuerna handlade frågorna om bemötandet. Respondenterna 

fick då berätta om sina upplevelser kring de första dagarna på nya arbetsplatsen och hur 

de blev bemötta av övrig personal. De fick även beskriva sin upplevelse av handledning 

och arbetsintroduktion.  

7.1.1  KATEGORI 1 FÖRSTA DAGARNA PÅ ARBETSPLATSEN 
 

Respondenternas berättelser om första dagen/ dagarna på nya arbetsplatsen skilde sig åt 

då åtta av femton tyckte det var rörigt att komma dit och att personalen inte var 

förberedd på att det skulle komma en ny medarbetare. Många tycker att det var för 

dåligt med information om arbetsplatsen och speciellt om vårdtagarna.  

U 13 liksom många andra tyckte hon kunde fått mer information innan hon började 

arbeta, det ”drog igång” direkt och hon fick lära sig allteftersom. 

 

Handledaren sa det någon gång senare på dagen ”Förresten du 
vet att det är en avdelning för dementa va?” Hehe, jo jag har 
märkt det nu… (U13). 

 

Att bli förbisedd och inte tillfrågad är fallet för många de första dagarna på 

arbetsplatsen.  

U 11 kände sig inte förtrodd som ny och stod ofta vid diskmaskinen eller ute i köket och 

pysslade med sådant för att inte vara i vägen. Den ordinarie personalen frågade ändå 
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bara varandra om de behövde hjälp. Gemensamt för respondenterna som inte fick 

positiva upplevelser de första dagarna var att de kände sig lite som ett besvär. Tre 

respondenter upplevde att ordinarie personal gärna tittade ner i bordet eller sprang iväg 

snabbt när det kom nya medarbetare till arbetsplatsen, allt för att slippa handleda eller 

ha någon gå bredvid sig och att lära upp.  

Några av respondenterna skapar variation i svaren då de kände sig välkomna de första 

dagarna på nya arbetsplatsen. Det som utmärkte dessa respondenters svar var att de 

kände sig välkomna när övrig personal hälsade och pratade med dem. Att de fick känna 

sig uppskattade och alltid betraktade som en tillgång.  

U 6 säger att hon aldrig blivit så bra bemött på en arbetsplats innan. 

 

Jag blev bemött på ett sådant sätt att man kände sig verkligen 
välkommen, det var liksom inga problem sa dom. Ring bara ring, 
hellre en gång för mycket än en gång för lite. Dom var jätte 
positiva till att jag kom, så det är riktigt roligt. (U 6). 
 

7.1.2 KATEGORI 2 INTRODUKTION OCH HANDLEDNING 
 

När det gäller arbetsintroduktionsdagar har majoriteten i snitt haft två dagars 

introduktion. Majoriteten tyckte också att dessa två dagar var alldeles för kort tid att lära 

sig allt på. Informationen under dessa två dagar var väldigt intensiv och många av 

respondenterna kände att det blev för mycket på en gång och att informationen därför 

glöms bort. Följden av detta blir då att de måste fråga sig fram mycket och det är inte 

alltid populärt. Tre respondenter hade knappt en dags arbetsintroduktion. 

 U 1 gick bredvid samma dag som hon skulle börja arbeta och dagen efter fick hon börja 

arbeta ensam direkt. Det är ju inte så mycket introduktion säger hon, man ska kunna 

allting och så får man lära sig allteftersom.  

U 7 tyckte det var kaos i början. De ringde och ville ha hjälp med en gång och hon fick 

en tjugo minuters introduktion innan hon för första gången i sitt liv började arbeta i 
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vården. Hon tyckte det kändes väldigt osäkert och undrade vad hon hade gett sig in på. 

U4 fick en dag och en kväll som introduktion och det kändes lite för kort för henne.  

 

Ytterligare dagar introduktion skulle ha ändrat jätte mycket. För 
jag tänker sådana som aldrig jobbat inom vården innan, eller jag 
som inte ens bott här så länge. Det är jätte svårt att hitta och så 
en dag och en kväll var lite för lite. (U4) 
 
  

Under introduktionen hade tio av femton respondenter olika handledare under denna tid. 

Resterande fem av femton hade ingen handledare alls utan de fick helt enkelt hänga med 

någon som arbetade den dagen. En respondent fick tre introduktionsdagar då hon skulle 

arbeta på tre olika avdelningar och säger så här: 

 

Den första handledaren var jättebra och ville göra mig delaktig i 
allting. Men andra dagen, hon som jag hade då hon var ju lite 
äldre än mig och var väldigt negativ mot mig och sådär. Då 
kände jag att jag inte ville jobba med henne i alla fall. Sedan 
tredje dagen så var det väldigt rörigt, då kunde jag inte ens vara 
på den avdelningen jag skulle vara på (U3).  

 
 

En respondent berättar att hennes handledare hade själv börjat arbeta nyligen och visste 

inte hur hon skulle göra eller vad det innebar att vara handledare.  

Gemensamt bland respondenternas svar kunde vi finna att det inte var en och samma 

handledare under introduktionen, de flesta hade ingen som mötte upp dem första dagen 

och det var ingen uppföljning på introduktionen. De vill säga att ingen handledare som 

stämde av hur det hade gått. Introduktionstiden kändes också för kort för att hinna lära 

sig allting, speciellt brast det i information om de brukarna.  
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7.1.3 KATEGORI 3 BEMÖTANDET AV ÖVRIG PERSONAL 
 

När det gäller bemötandet i övrigt de första dagarna på nya arbetsplatsen tycker sju av 

femton att de fick ett trevligt bemötande även om de flesta av dem tyckte att det var 

stressigt.  

Åtta av femton upplevde bemötandet som otrevligt. Det var stressigt och den gamla 

personalen hade inte tid att prata med de nya medarbetarna. Kroppsspråket visade 

tydligt att det var besvärligt att ta hand om en ny medarbetare. Några respondenter 

upplevde att några i personalen markerade att ”här är det vi som bestämmer”.   

Mer än hälften av respondenterna upplevde att övrig personal tyckte det var besvärligt 

att det kom en ny. De som hade arbetat där en längre tid, det vill säga de lite äldre i 

personalen uppvisade ett avvisande beteende mot respondenterna.  

U 3 berättade om ett tillfälle vid fikarasten då hon hade berättat om en vårdtagare som 

hon tyckte väldigt bra om och som hade gått bort. Hon hörde då lite längre bort från 

bordet en i personalen som sa:  

” ja man får ju inte fästa sig för hårt vid dom, men sånt lär sig väl inte alla dessa nya 

blåbär”.  

De som hade jobbat där väldigt länge hade en elak ton säger U 3.  

Några av respondenterna som tyckte att de blev trevligt bemötta av övrig personal säger 

så här: 

 

Det var nästan så de kom fram och krama mig och sa ”Åh en ny 
vikarie Gud va bra!” (U 6) 

Dom var snälla och välkomnade mig. Det tyckte det var roligt att 
jag var där och att de skulle få en ny. Så det verkade som dom 
uppskattade att man skulle vara där (U 13). 

Dom var jätte trevliga, man kände sig snabbt som en i gänget 
tyckte jag. Sedan är det ju många yngre på mitt jobb också så att 
det gör ju att det är ganska lätt att komma in så att man är en av 
dom tycker jag (U 10). 
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Vid frågan om respondenten bemöts på annorlunda sätt som nyanställd än hur ordinarie 

personal bemöter varandra, fann vi i svaren att elva av femton respondenter kände att 

det var skillnad i bemötandet medan fyra respondenter kände att de var en i gänget 

direkt. 

 

Gemensamt för de som upplevde skillnad i bemötandet är att ordinarie personal som 

jobbat i många år på arbetsplatsen inte är så öppna för nytt och att de är redan ett 

sammansvetsat gäng. Ordinarie personal ber varandra om hjälp istället för att fråga de 

nya.  

 

Det är väldigt stor skillnad även fast jag har jobbat inom vården 
så pass länge i en annan kommun innan så blir man behandlat 
som en skolelev. De säger saker som ”det här kan ju inte du 
egentligen för du har ju aldrig varit här”. Medan de fastanställda 
blir mer bemötta som kamrater liksom. Riktigt så är det inte för 
timvikarier och nyanställda här (U 4).  

Man känner ju att man blir en sån här jobbig, att dom tycker att 
man är jobbig. Alltså inte personligen men att de ska lära upp 
någon ny liksom. Man hälsade och skakade hand med alla i 
början men dom pratade inte överdrivet med mig, tyvärr...(U 15). 

 
 

7.2 TEMA 2 PÅVERKAN 
 

I den andra delen av intervjuerna handlade frågorna om hur bemötandet har påverkat 

respondenterna i deras nuvarande arbete och även hur de upplever att de trivs i 

organisationen de arbetar i. 

7.2.1 KATEGORI 1 UPPLEVELSE AV ARBETSPLATSEN 
  

På frågan hur respondenterna upplevde arbetsplatsen när de introducerades blev svaren 

olika. Sju av femton upplevde arbetsplatsen som antingen rörig, stressig eller upplevde 
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kaos. 

U 9 är en av dem som upplevde det väldigt rörigt på arbetsplatsen. Det kom information 

från alla håll och det fanns ingen struktur säger hon. Det brast i rutiner och kändes 

opersonligt vilket ledde till en känsla av otrygghet. 

 

Det fanns en skrubb och inne i skrubben fanns direktiv om vilken 
person som skulle ha en viss medicin. Behovsmedicin på grund av 
en viss åkomma. Då jag bland annat en gång skulle ta då insåg 
jag ju att det stod på den listan överensstämde ju inte alls med 
ordinationen som ett exempel. Och det hände inte bara en gång, 
det hände flera gånger! 

 

U 15 kände att det var stressigt och mycket som skulle hinnas på kort tid. De brydde sig 

inte om henne eller att förklara för henne. Det trodde hon var på grund av att de inte 

hade tid.  

U 7 upplevde kaos då de ringde till henne och behövde hjälp direkt. Hon fick en tjugo 

minuters introduktion och sedan skulle hon börja jobba på morgonen dagen efter. Hon 

skulle då börja med att duscha en vårdtagare och hon hade aldrig i hela sitt liv varit med 

när någon duschar en annan person, det kändes väldigt osäkert. Men hon att hon kände 

att det fick hon bara lösa helt enkelt och hon undrade vad hon hade gett sig in på.  

Gemensamt för respondenterna som upplevde arbetsplatsen som rörig och stressig 

under arbetsintroduktionen, var det att personalen har så mycket att göra och att 

respondenten därmed känt sig lite i vägen. Det finns ingen tid att hinna lära känna och 

förklara för den nyanställde.  

De respondenterna som upplevde arbetsplatsen positivt var de som hade blivit väl 

bemötta de första dagarna av personalen. De hade blivit varmt välkomnade till 

arbetsplatsen och introduktionen var lugn och utan stress. Det fick ta den tid det tog. Att 

kunna fråga när man är osäker på någonting och att få bra med information är en 

gemensam nämnare för respondenterna som upplevde arbetsplatsen positivt.  
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U 6 har till och med börjat fundera på att läsa till undersköterska, något hon innan har 

sagt att hon aldrig skulle göra.   

7.2.2 KATEGORI 2 PÅVERKAN PÅ NUVARANDE ARBETE 
 

På frågan hur bemötandet har påverkat det nuvarande arbetet gav respondenterna olika 

svar, men mer än hälften kände att det har påverkat dem negativt. Svar så som tråkigt att 

gå till jobbet, osäkerheten om man vill fortsätta, inte våga fråga om hjälp, otrygghet och 

dålig stämning var de exempel vi fick av respondenterna.  

U 5 bävar för morgondagens jobb för hon känner otrygghet. Hon tycker det vore bättre 

om hon kände att hon kunde fråga om hjälp utan att känna sig dum.  

U 15 tyckte det kändes jobbigt att komma tillbaka till arbetsplatsen i början. Det var på 

eget ansvar att ta reda på allt och nu efter att hon arbetat ett tag känns det skönare att 

komma till arbetsplatsen för att hon vet vad som ska hända och ske.  

U 4 känner att det inte är jätte kul att åka till jobbet. Hade bemötandet från personalen 

varit bättre hade det förmodligen känts roligare, säger hon.  

Men nu kanske man inte känner så för att det är ganska dumt 
eller man känner av att det är tokigt i gruppen liksom. Vi kan ta 
en incident från igår då vi satt i fikarummet och en i personalen 
frågade mig hur det var där jag arbetade innan. Jag sa då att vi 
brukade ta ut de gamla och äta glass på sommaren. Det var jätte 
mysigt för dom fick en gemenskap. Då tittade den andra damen 
på mig och sa ”ja men du vet det är ju den kommunen det, men 
det är ju så skönt att det är så bra där då”. Den piken tolkade jag 
som att prata inte mer om det nu för nu är du här liksom…( U4). 

 

Några av respondenterna kände ansvar i att försöka bemöta nya vikarier som kommer, 

bättre än vad de själva blev bemötta. De vet själva hur det var att vara ny och att det inte 

var så lätt. Det tar de med sig när de ska bemöta andra nyanställda.  

U 9 tycker det är väldigt viktigt för personalen att bekanta sig med nyanställda. För 

henne var det en helt ny erfarenhet att inte bli sedd. 
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Den vikarien som kommer in ska kunna läsa så här gör vi på 
morgonen, så här gör vi på dagen, så här på middagen, så här 
bemöter vi den här personen exempelvis. Så ska det vara och inte 
något annat (U 9).  

 

Fyra av femton respondenter tycker det är kul att gå till jobbet. U 8 känner att hon alltid 

har någon att ty sig till och alltid haft kontakt med vilket gör att hon trivs bra på 

arbetsplatsen. 

U 6 och U 10 upplevde ett gott bemötande och ett varmt välkomnande med tydliga 

instruktioner under sin arbetsintroduktion. Det gör att de har lätt att slappna av och 

känner sig som en i gänget. Det är roligt att gå till jobbet och de trivs bra.  

 

Med tanke på att alla varit på trevliga från början så är det roligt 
att åka dit. Man hoppas på att de ringer kl. 6 på morgonen och 
frågar om man kan komma och jobba. För man känner sig så 
fruktansvärt välkommen. Hade jag blivit illa bemött så hade jag 
inte velat åka och jobba så det är klart det har betydelse (U 6).  

 
 

Samtliga respondenter har ingen aning om huruvida organisationen arbetar för att de ska 

trivas. Majoriteten av respondenterna trodde att det var på grund av att de var 

timvikarier. Några av dem benämnde sig vara ”bara vikarier”, de trodde inte de hade 

några förmåner, det vill säga sådant som sker utanför arbetstid. Respondenterna tror att 

de fastanställda säkert har dessa förmåner, men att dessa förmåner inte är för den 

timanställda personalen. 

U 1 tror att de får ta ansvar för sig egen trivsel. 
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Jag har aldrig fått något i alla fall. Jo jag har fått min namnskylt 
(skratt). Men det kanske syns på lönespecifikationen om de har 
dragit av sen (U 1).  

Informationen om trivselarbete eller liknande har inte 
förekommit alltså... vad är trivselarbete? Finns inte, vet inte vart 
jag ska vända mig om jag vill något, har vi rättigheter vi som 
bara står på inringning? (U 7).  

 

Sju av femton respondenter känner att de inte har någon chef att vända sig till med 

frågor med mera. Chefen lyssnar inte och vissa nämner att de inte ens har träffat chefen. 

En av respondenterna blev varnad för att sätta sig emot chefen.  

U 13 säger att de pratat mycket i arbetslaget om att de önskar en personal till på 

kvällarna då det är väldigt stökigt på avdelningen och bråk bland vårdtagarna.  

 

Vi är två på kvällen och när den andre är på rast och det blir 
bråk mellan två vårdtagare så är man ensam. Det ska man inte 
behöva vara ensam om. Men dom säger att det är ingen idé vi tar 
upp det igen. Det händer ingenting. Då slutar man ju klaga till 
slut för det är till ingen nytta (U 13).  

 

U 7 säger att när det gäller trivsel behövs det ju pengar. Hon skulle inte komma på 

tanken att ringa chefen om hon så behövde.  

U 1 tror att chefen skulle köra huvudet i sanden och blunda för problem om hon skulle 

ta upp något, för det har inte hänt någonting tidigare när de påpekat problem.  

7.3 TEMA 3 FÖRBÄTTRING 
 

Sista delen av intervjuerna handlade om hur respondenterna hade velat bli bemötta 

under arbetsintroduktionen och även vad de ansåg viktigt för ett bra bemötande. Vi 
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efterfrågade också respondenternas positiva respektive negativa upplevelser av 

bemötandet.  

7.3.1 KATEGORI 1 ÖNSKAT BEMÖTANDE 
 

Samtliga respondenter vill bli bemötta på så vis att de känner sig välkomnade. 

Majoriteten vill att någon möter upp dem i entrén första dagen och att det är samma 

handledare under arbetsintroduktionen detta för att man vet vem man ska vända sig till.  

U 11 säger att det vore väldigt skönt om någon verkligen tog hand om en. 

 

Att någon verkligen tar tag i en och liksom visar ” nu följer du 
med här och nu ska vi göra det här”, så att man slipper svansa 
efter någon och sådär så är det väldigt skönt de första dagarna 
om någon verkligen styr och ställer lite (U 11). 

Kanske just det att jag inte ska behöva ta så mycket ansvar i min 
introduktion utan att jag känner att någon tar mer ansvar över att 
jag är där och lära mig. Så att jag inte behöver gissa mig till 
saker (U 1). 

 

Majoriteten av respondenterna tycker också att de velat ha mer tid med handledaren. Tre 

av femton respondenter nämner att de hade önskat en uppföljning efter 

arbetsintroduktionen. Vikten av att känna sig som en resurs, bli delaktig, tillfrågad, 

informerad och handledd är teman som löper genom svaren hos alla respondenter.  

7.3.2 KATEGORI 2 POSITIVT RESPEKTIVE NEGATIVT 
 

Vid frågan om vad respondenterna upplevde som positivt respektive negativt med 

bemötandet, var det fem av femton som upplevde känslan att inte känna sig välkommen 

som det negativa med bemötandet.  Två respondenter kände sig inte sedda över huvud 

taget. 
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U 3 säger att hon blev glad bara någon frågade vad hon hette, på den nivån var det.  

U 12 upplevde hierarkin som ett negativt bemötande. Den äldre personalen trodde sig 

veta mest och bestämde. Ett flertal kände sig som ”den jobbiga vikarien”.  

 

Det negativa var att man går efter som en svans och bara hänger 
på. De pratar inte så mycket med en utan jag fick stå bredvid och 
titta på när de gjorde sitt och försöka lära mig (U 8). 

 

Det positiva med bemötandet var i fem fall av femton det varma välkomnandet de fick 

av övrig personal. Det som respondenterna uppskattade och fann positivt var det 

trevliga och hjälpsamma bemötande de upplevde sig få. Två respondenter kunde inte 

komma på något positivt alls.  

Av vikt att nämna är att vi försökte få samtliga respondenter i denna fråga att nämna 

både något positivt och negativt med bemötandet där av variationen i svaren. Vilket inte 

var helt lätt för många av respondenterna. 

7.3.3 KATEGORI 3 ETT BRA BEMÖTANDE 
 

På frågan om vad respondenterna anser är viktigt för ett bra bemötande svarar 

majoriteten att det är viktigt att man är välkomnande, vilket då medför att man känner 

sig mer välkommen. Sex av femton respondenter anser att det är viktigt att ge 

information till den nyanställde för att de ska uppleva ett bra bemötande.  

 

Personalen ska ju verkligen välkomna den personen som kommer 
och inte bara stå där som en struts och köra huvudet i sanden. 
För många gör det som inte vill ta hand om en ny. Dom nästan 
springer undan och gör någonting annat (U 16). 
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Det är viktigt med första intrycket tycker ett flertal av respondenterna. Att personalen 

presenterar sig, visar hänsyn till att man är nyanställd och att bli sedd är viktigt för ett 

bra bemötande. 

U 5 trycker på att man ska försöka anpassa sig och tolerera alla på en arbetsplats.  

U 12 som tycker det är hierarkiskt på arbetsplatsen anser att det är viktigt att 

kompromissa för ett bra bemötande. Att personalen lyssnar på de yngre nya som 

kommer och inte bara gör likadant som alltid.  

7.4 SAMMANFATTNING 
 

Sammanfattningsvis skiftar det i svaren men oftast är det åtta av femton som upplevt de 

första dagarna och bemötandet negativt. Sju av femton har till viss del upplevt det 

positivt. Även de som upplevt första dagarna och bemötandet positivt tycker de flesta 

att det varit rörigt och stressigt. Det framgår av resultatet att de respondenter som 

upplevt ett negativt bemötande av övrig personal, de har känt sig som ”den jobbiga nya 

vikarien”. De har känt sig i vägen och personalen har inte alltid varit trevlig och 

behjälplig. Vi kan se att den övriga personalen har gemensamt att de arbetat på 

arbetsplatsen en längre tid och kanske på grund av detta inte öppna för något nytt. Den 

grupp respondenter som upplevde de första dagarna och bemötandet till viss del positivt 

hade gemensamt att de kände sig sedda. Övrig personal uppskattade att det kom en ny 

som kunde hjälpa till. Att kunna fråga hur mycket man vill utan att känna sig i vägen 

och att övrig personal var trevlig och hälsade var gemensamt i de flesta av 

respondenternas svar.  

När det gället introduktionstiden har majoriteten i snitt haft två dagars introduktion. De 

tyckte dessa dagar var för kort tid för att hinna lära sig allt på. Tio av femton 

respondenter hade olika handledare under introduktionstiden och resterande hade ingen 

handledare alls utan fick helt enkelt svansa efter någon under dagen.  

På frågan hur bemötandet har påverkat det nuvarande arbetet var det mer än hälften som 

tycker det har påverkat dem negativt. Svaren vi fick var att de känner att det är tråkigt 

att gå till jobbet, upplever en otrygghet och att de inte vågar fråga om hjälp. Denna 
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känsla leder till en osäkerhet om de vill fortsätta på arbetsplatsen. Några respondenter 

tycker det är kul att gå till jobbet för de fått tydliga instruktioner under sin 

arbetsintroduktion och det leder till trygghet i arbetsuppgifterna. De får ett varmt 

välkomnande och känner sig som en i gänget.  

Förbättring av bemötandet gav slående lika svar. Samtliga respondenter vill känna sig 

välkomna, att någon tar hand om dem och att de får mer information, speciellt om 

brukarna. Lite mer tid med handledaren var också önskvärt.  

 

8 ANALYS 
Här presenteras och redovisas resultatavsnittet med hjälp av teorier och analytiska 

begrepp. Med hjälp av teorier kan vi skapa en djupare förståelse för respondenternas 

upplevelser och känslor. Analysavsnittet delas in i olika teman såsom det gjordes i 

resultatavsnittet. Dessa teman är bemötande, påverkan och förbättring. 

8.1 TEMA 1 BEMÖTANDE 
 

I resultatet presenterades i stora drag respondenternas berättelser om de första dagarna 

på arbetet. Majoriteten tyckte att det var rörigt och att de fick för lite information innan 

de började arbeta. Enligt Önnevik och Lindmark (2012) är den första dagen på arbetet 

en viktig del av introduktionsprocessen. Det är då det gäller att få den nyanställde att 

känna sig välkommen. Det är också av största vikt att informera den nyanställde om 

rutiner och dennes arbetsuppgifter så att den nyanställde vet vad som förväntas av 

yrkesrollen. Denna viktiga del, att bli välkomnad och tydligt informerad är enligt 

Önnevik och Lindmark (2012), viktig och majoriteten av respondenterna fick inte 

uppleva detta. Att få all den sakliga information man behöver för att veta att man gör 

rätt skapar en trygghet hos den nyanställde. Vi fann i resultatet att känslan av otrygghet 

var ett återkommande tema för flertalet respondenter.  
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Denna upplevda otrygghet kommer sig förmodligen av att det har brustit i information 

om arbetsuppgifterna de första dagarna.  

 

De första dagarna på arbetet var det också ett flertal respondenter som upplevde att de 

blev förbisedda och inte tillfrågade om deltagande i arbetsuppgifterna, de kände sig lite 

mer som ett besvär. Giddens (2007) skriver om filosofen G. H Mead som menade att det 

är språket som gör det möjligt för oss att bli medvetna om oss själva och vår egen 

individualitet och på så vis betraktar vi oss också genom andras ögon. Att bli bemött 

med ett meningsfullt språk och kroppsspråk gör att vi på ett positivt sätt kan betrakta oss 

genom andras ögon och på så vis också få en bra självkänsla. Det vi fann i våra resultat 

så upplevde ett flertal av respondenterna sig förbisedda. Ett par av respondenterna 

upplevde också att den ordinarie personalen gärna tittade ner i bordet eller sprang i väg 

för att hitta något att göra när det kom en ny som behövde hjälp. Här kan man koppla 

till Goffmans teori om ”facework”. Personalen upprätthåller inte det rätta ”ansiktet” 

gentemot de nyanställda som förväntas av dem. Interaktionen i detta fall kräver enligt 

Goffmans teorier att ett visst ”yrkesansikte” upprätthålls. Den nyanställda möter ett 

ansikte som inte uppfyller förväntningarna och det leder till att man inte mår bra 

(Goffman 2005).  

Med hjälp av Mead och teorin om symbolisk interaktionism kan vi förstå att detta 

bemötande från övrig personal leder till dålig självkänsla och det blir svårt att betrakta 

sig själv genom andras ögon på ett positivt sätt. Människan försöker ständigt tolka 

symboler i samspelet med andra och på så vis avgöra avsikten bakom det den andre 

säger, detsamma gäller också för kroppsspråket (Mead, 1976).  Respondenterna gick 

förmodligen in i sin anställning med bra självkänsla tack vare att de hade fått en 

anställning. Denna självkänsla verkar ha försvunnit under de första dagarna på nya 

arbetet och till följd av det dåliga bemötandet många av respondenterna fick. Enligt 

Mead (1976) förstår människor hur andra uppfattar dem genom att använda 

reflekterande tankar om ”mig” baserat på andras reaktioner på ”jaget”. Jaget är det som 
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handlar, får man då negativa reaktioner på jagets handlingar reflekterar man över det 

och får ett ”mig” som en del av ”självet” som är inte fullt så bra. De respondenter som 

upplevde positiva första dagar på arbetet kände sig sedda och välkomna, personalen 

hälsade och var trevliga. Detta bemötande gjorde att respondenterna kunde betrakta sig 

genom den övriga personalens ögon på ett positivt sätt och därmed få en bra självkänsla. 

”Mig” som en del av ”självet” har då stärkts via personalens reaktioner på ”jagets” 

handlingar (Mead 1976). Detta vill vi även koppla till teorin om ”facework”, att 

vårdpersonalen har upprätthållit ett ansikte som förväntas eller är till och med över 

förväntan leder till att de nyanställda får en bra känsla och mår bra (Goffman, 2005). 

När det gäller antalet dagar för arbetsintroduktionen hade majoriteten två dagars 

introduktion som medeltal och detta tyckte de över lag var för lite tid. Rosser och King 

(2003) fann i sin undersökning att sjuksköterskorna i studien kände höga krav på sig när 

de kom som nya till arbetsplatsen och de upplevde en brist på respekt. Tidsbrist med 

mentorn är den största faktorn till att sjuksköterskorna inte känner sig trygga i sin nya 

roll på nya arbetsplatsen. Dessa sjuksköterskor fann också att de olika arbetstiderna 

ledde till att de inte hann lära känna varandra. Respondenterna i vår undersökning 

upplevde att introduktionstiden var för kort och att det blev för mycket information på 

en gång, de tyckte också att det var för lite tid med handledaren. Fem av femton 

respondenter hade inte ens en handledare tilldelad sig, utan fick ”svansa” efter någon 

som de uttryckte det. Denna brist på handledningstid kan leda till att många känner sig 

otrygga i sin arbetsroll så som Rosser och King (2003) kom fram till i sin studie.  

Åtta av femton upplevde bemötandet som otrevligt de första dagarna på nya 

arbetsplatsen, de kände av en stress och att övrig personal inte hade tid att prata med 

dem. Många respondenter upplevde vidare att personalen tyckte att det var jobbigt att 

det kom en ny vikarie. Ezra (2010) skriver i sin bok om Martin Bubers dialogpedagogik 

och beskriver att i mötet med andra förhåller vi oss till den andra antingen som ett 

personligt väsen eller som ett objekt. Bildar man en Jag- Det relation känner man ingen 

empati för den andre, man ser på denne, talar om denne och använder denne, inget mer, 
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och han menar att det är lätt i dagens samhälle att glida in i Det- perspektivet i mötet 

med andra. Detta på grund av att vi är stressade och har brist på fokus och närvaro, vi 

har fullt upp med förhållandet till vår egen självbild och orkar inte se djupet i relationen 

med andra.  

Vi kan känna igen Bubers teorier i vår studie när det gäller respondenternas upplevelse 

av bemötandet. Den personal som arbetar på arbetsplatsen är stressade har så fullt upp 

med sina arbetsuppgifter att de inte orkar lägga ner tid på ett gott bemötande mot 

ytterligare en ny person.  

Upplevelsen av att vara till besvär är återkommande bland respondenterna. Detta är 

något vi även kan finna i en undersökning av Saghafi, Hardy och Hillege (2012) och de 

kom fram till att interaktionen sjuksköterskor emellan är viktig för att en nyanställd 

person ska få ökat självförtroende för fortsatt arbete. Bristen på respekt från de erfarna 

sjuksköterskorna var det största problemet undersökningen mynnade ut i. De tillfälligt 

anställda sjuksköterskorna trodde dessutom själva att det var deras anställningsform 

som påverkade de befintliga sjuksköterskornas bemötande gentemot dem.  

Mead (1976) menar att det är viktigt att bli bemött med meningsfullt språk och 

kroppsspråk så att vi på ett positivt sätt kan betrakta oss genom andras ögon därmed 

behålla en bra självkänsla. Vi formas genom reflektion över våra egna och andras 

handlingar. Övrig vårdpersonals negativa bemötande och handlingar leder till en 

reflektion som inte stärker ”självet”. 

Några av respondenterna som tyckte de blev trevligt bemötta hade det gemensamt att de 

upplevde sig välkomnade och att befintlig personal uppskattade att det kom en ny 

person som kunde hjälpa till. Det kan tyckas att det är på detta vis man ska välkomna en 

nyanställd och om detta kan vi läsa i Socialstyrelsens rapport ”Kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska”. I denna rapport kan man utläsa rekommendationer 

rörande erfarenhet och förhållningssätt inom hälso- och sjukvården och vad gäller 

bemötande, information och undervisning ska sjuksköterskan kunna bemöta inte bara 

patient utan även personal på ett respektfullt, lyhört och empatisk sätt. Sjuksköterskan 

ska i sin yrkesutövning även kunna interagera med nyanställda, handleda dessa och 
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medverka vid introduktion på ett föredömligt sätt, och det går även att utläsa i rapporten 

att en nyutexaminerad sjuksköterska och nyanställd behöver en god arbetsintroduktion 

för att på bästa sätt kunna sköta sin yrkesutövning.  

Inom snart alla områden av samhället ställs krav på ett gott bemötande och detta 

bemötande ses som en kompetens inom många yrkesområden. Ett gott bemötande tyder 

på en positiv inställning till att se och lyssna på den andre parten. Oavsett sammanhang 

leder ett gott bemötande till att samspelet människor emellan flyter på ändamålsenligt 

och effektivt (Echeverri, 2010).  

I och med detta kan vi tolka att i fler än hälften av respondenternas berättelser har det 

brustit i det sociala mötet med befintlig personal, informationen har varit otillräcklig, de 

har inte blivit bemötta med respekt och när det gäller handledning och introduktion har 

det varit rörigt och undermåligt. Som Echeverri (2010) skriver borde sjukvården höra 

till ett av de yrkesområden där det goda bemötandet är en viktig kompetens.  

8.2 TEMA 2 PÅVERKAN 
 

När respondenterna berättar om sin upplevelse om arbetsplatsen är det sju av femton 

som påpekar att de upplevde att det var stressigt, rörigt och några tyckte det var rent 

kaos på arbetsplatsen. Det var mycket som skulle hinnas på kort tid, personalen brydde 

sig inte om den nyanställda, det brast i rutiner och det var dåligt med information. 

Gemensamt för respondenterna som upplevde denna negativa påverkan var att de trodde 

personalen hade för mycket att göra och att det var en arbetsmiljö som var stressig, 

något som ledde till att respondenterna kände sig i vägen.  

I Socialmedicinsk tidskrift (6/2007) skriver Ulf Jakobsson om ”Möten och bemötande i 

hälso- och sjukvården”. I sin studie fann Jakobsson att 40 % av patienterna någon gång 

har känt sig illa bemötta och att den siffran är för hög enligt honom. Sen stor del av 

dessa patienters upplevelser var att vårdpersonalen var stressad och att denna stress 

leder till distansering som är allt vanligare bland sjukvårdspersonal. Alltför korta och 

ytliga kontakter under stress blir till ett dåligt bemötande. Denna studie belyste 

bemötandet gentemot patienter, men vi kan tolka av vår studies resultat att vårdpersonal 
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som arbetar under stress också leder till ett dåligt bemötande gentemot nyanställd 

personal.  

De respondenter som upplevde arbetsplatsen som positiv hade återigen gemensamt att 

de blev varmt välkomnade och fick sin arbetsintroduktion i lugn och ro utan stress. Där 

går att återigen koppla till Mead och teorin symbolisk interaktionism, och att det är 

detaljerna i samspelet människor emellan och hur dessa detaljer skapar mening i det 

som sägs och görs. ”Självet” stärks när man kan på ett positivt sätt reflektera över 

andras reaktioner på ens eget ”jag”. När den nyanställde blir bemött på ett meningsfullt 

sätt kan denne betrakta sig i övriga personalens ögon och därmed få en bra självkänsla. 

Detta leder till en positiv upplevelse av arbetsplatsen. Rollen av dessa samspel är viktigt 

när det gäller uppkomsten av samhället enligt Mead. Vill man ha en fortsatt 

tillströmning till vårdyrket är det av yttersta vikt att se till att dessa samspel blir 

meningsfulla och väl fungerande. Det vill säga att ett gott bemötande skapar trygghet, 

självkänsla och en vilja att stanna kvar i vårdyrket (Mead, 1976). 

Gällande hur bemötandet har påverkat det nuvarande arbetet fick vi varierande svar från 

respondenterna, men mer än hälften av respondenterna tycker att det har påverkat dem 

negativt. Otrygghet och dålig stämning ledde till att ett flertal tyckte det var tråkigt att 

gå till jobbet och att det även ledde till en osäkerhet om de ens ville fortsätta arbeta där. 

I en artikel av Apker, Ford och Fox (2003) kan vi läsa om vikten av att ha kvar personal 

och dess kunskaper i verksamheten. Det går enkelt att uppnå genom att man ger ett gott 

bemötande, kommunicerar på ett bra sätt och har ett stödjande klimat. Sjuksköterskor i 

studien som känner ett kommunikativt stöd från arbetskamrater och chefer upplever att 

de identifierar sig starkare med verksamheten. Det är då troligt att de väljer att stannar 

kvar i verksamheten istället för att byta arbetsplats och verksamheten slipper kostnaden 

för nyrekrytering.  

Att respondenterna känner en ovilja att gå till arbetet skulle säkert gå att ändra på om de 

får ett gott bemötande från arbetskamrater och känslan av ett stödjande klimat som vi 

kan läsa i artikeln. En respondent säger att det förmodligen hade känts bättre att gå till 
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jobbet om personalen hade bemött henne bättre. Det var på eget ansvar att ta reda på allt 

säger en annan. Respondenternas svar tyder inte på ett stödjande klimat inom dessa 

verksamheter.  

Några av respondenterna i vår studie kände ett ansvar för att i fortsättningen bemöta 

nyanställda och vikarier på ett bättre sätt än hur de själva blivit bemötta. Mead (1976) 

menar att människan måste betrakta medvetandet som utvecklat ur sociala processer och 

sociala interaktioner och genom reflektion så förs den sociala processen in i erfarenhet 

hos individen som deltar i processen. Med dessa erfarenheter kan individen sedan i 

fortsättningen anpassa sig till processer. Förhoppningsvis känner de flesta som 

respondenterna i studien och att de därmed vill ge ett bättre bemötande än vad de själva 

fick. 

Fyra av femton tycker att det är kul att gå till jobbet. De har någon att ty sig till, de har 

fått tydliga instruktioner och känt sig som en i gänget. Det är återigen några av dessa 

respondenter som fått ett gott bemötande första början som svarar positivt på de flesta 

av våra frågor.    

 

Samtliga respondenter har ingen aning om i fall organisationen arbetar för att de ska 

trivas. Några benämnde sig vara ”bara vikarier” så de trodde att de inte hade några 

trivselförmåner. Sju av femton känner inte att de har någon chef att vända sig till om de 

skulle vilja och några har inte ens träffat chefen. En respondent skulle inte komma på 

tanke att ringa till chefen om det var något och en annan tror att chefen bara skulle 

sticka huvudet i sanden som tidigare när de haft problem.  

Smith, Amiot, Callan, Terry och Smith (2010) skriver i sin artikel att det är viktigt att 

bli respekterad av organisationen i sin helhet och inte bara av arbetsgruppen. I den 

formella socialiseringsprocessen ska nykomlingar känna sig respekterade och behövda 

av organisationen som helhet. Feedback genom något slags regelbundet kontaktsystem 

skulle ge en känsla av acceptans. Detta kan tolkas som att kontakt med chefen på något 

vis skulle göra gott för känslan av respekt. I vår studie har det visat sig att det saknas 
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stöd från cheferna och känslan av att vara ” bara vikarie” är inte bra om man ska 

uppleva en känsla av respekt från organisationen. 

Även i artikeln av Apker, Ford och Fox (2003) som tidigare nämnts, kunde det läsas att 

kommunikation och stöd från chefer gör att personalen identifierar sig med 

verksamheten och vill stanna kvar på arbetsplatsen.  

8.3 TEMA 3 FÖRBÄTTRING 
 

I resultatet har vi presenterat respondenternas upplevelse av bemötandet och sedan 

valde vi även ett tema rörande förbättring, det vill säga hur respondenterna skulle vilja 

bli bemötta. Samtliga svarade då att de vill känna sig välkomna, de vill känna sig 

delaktiga och bli tillfrågade om att hjälpa till av övrig personal. Tidigare har vi redogjort 

för Bubers dialogpedagogik (1994) och hur man i mötet med andra människor förhåller 

sig till den andra människan antingen som ett personligt väsen eller som ett objekt, 

Buber kallar detta för en Jag- Du eller Jag- Det relation. Respondenterna vill med andra 

ord bli sedda som ett personligt väsen, det vill säga de vill ha en Jag- Du relation med 

övrig personal, då bemöts man med empati och man är lyhörd för den andra människans 

behov. Blir man då också bra bemött leder det till positiva reflektioner över sitt ”jags” 

handlingar som i sin tur leder till ett stärkt ”själv” (Mead 1976).  

Majoriteten respondenter ville också att någon möter upp dem på arbetsintroduktionens 

första dag och de önskar en och samma handledare under introduktionen så att de vet 

vem de ska vända sig till, mer tid med handledare var också önskvärt. Tre respondenter 

önskar att de hade fått någon slags uppföljning efter arbetsintroduktionen.  

Enligt Önnevik och Lindmark (2012) är arbetsintroduktionen viktig för att den 

nyanställda ska känna sig välkommen och snabbt ska komma in i arbetsgruppen och 

lära känna organisationskulturen. Det är oerhört viktigt att mottagandet av den ny 

anställde ska vara väl planerat. De nämner även vikten av att det ska finnas en 

uppföljning på arbetsintroduktionen för att den nyanställde ska bli helt självgående på 

bästa sätt. Det är alltså inga omotiverade önskemål som respondenterna i vår studie har.  

Mentorskapet ska vara en relation där en erfaren personal ger vägledning åt en 
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utvecklingsbar person, detta mentorskap gör övergång till nya arbetsuppgifter lättare 

och det krävs inte mycket, bara att mentor och nyanställd har kontakt på ett eller annat 

sätt. I resultatet av vår studie kan vi tolka en avsaknad av bollplank, stöd och 

uppföljning hos flertalet respondenter vad gäller arbetsintroduktionen och handledning, 

dessa insatser som är av så stor vikt enligt Önnevik och Lindmark (2012). 

Som vi kan tolka i en del av svaren från respondenterna i studien, har de upplevt någon 

slags hierarki. De som arbetat på arbetsplatsen en längre tid och är äldre har visat lite 

”här är det vi som bestämmer” - attityd vilket ledde till att många kände sig förbisedda 

och inte betrodda. Övrig vårdpersonal visar här på ett ”facework” som inte förväntas av 

dem och de visar att denna grupp har specifika regler och det öppnas inte upp för andras 

känslor och åsikter. De försöker upprätthålla en fasad (face) som inte får tappas av att 

någon ny gör uttryck för känslor än de känslor som rör gruppens behov (Goffman 

2005).  

 I artikeln av Saghafi, Hardy och Hillege (2012) kom studien fram till att det största 

problemet för nyutexaminerade sjuksköterskors interaktion var bristen på respekt från 

de erfarna sjuksköterskorna. De nyutexaminerade sjuksköterskorna kände att de var 

tvungna att bevisa sin kompetens för att bli accepterade. Detta är något som även vi 

tycker framkommer tydligt i resultaten av vår studie, respondenterna kände sig som ” 

den jobbiga vikarien”.  

Statens medicinsk- etiska råd publicerade i Etiska vägmärken olika perspektiv på 

människosyn. Människouppfattning inom sjukvården är ofta kopplat till bemötande. 

Individers människosyn avspeglas i beteende och bemötande av andra människor, dessa 

olika sätt att se på människor kan resultera i komplikationer när människor har med 

varandra att göra, man kan då tolka att denna erfarna personal på arbetsplatserna som 

har ett negativt bemötande och ” här bestämmer vi” – attityd, har en negativ 

människosyn gentemot nya och yngre individer. Det tar tid att bygga upp och 

underhålla ett osjälviskt och socialt beteende, det är lätt att man hamnar i en egoistisk 

självtillfredsställelsespiral, och det är här man behöver lära unga människor vikten av 
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ett osjälviskt synsätt, att visa hänsyn och se till andras bästa, Etiska vägmärken (6/ 

1994) (http://www.smer.se/wp-content/uploads/1994/04/Människosyner.pdf) 

8.4 JÄMFÖRELSE TVÅ POPULATIONER 
 

I studien valde vi att intervjua vårdpersonal från två olika kommuner och från flera 

olika vårdinrättningar. Detta gjorde vi för att sedan kunna jämföra om det är någon 

skillnad mellan dessa kommuner i hur den nyanställda vårdpersonalen blivit bemötta. 

Det är dock av vikt att förklara att det på grund av att urvalet är för litet, är det inte 

säkert att resultatet går att säkerställa. Vi intervjuade åtta respondenter från en kommun 

och sju respondenter från en annan kommun. Här kommer vi att presentera olikheterna 

kommunerna emellan utifrån de tre teman vi utgått från. Bemötande, Påverkan och 

förbättring. Vi kallar de två populationerna för P1 och P2.  

8.4.1 BEMÖTANDET 
 

Vid frågan om respondenternas upplevelse av bemötandet fann vi en stor skillnad 

mellan populationerna. Sex av åtta respondenter från P1 upplevde det allmänna 

bemötandet de första dagarna på arbetsintroduktionen negativt. I P2 var det enbart två 

av sju respondenter som upplevde bemötandet negativt.  

Fler respondenter i P1 upplevde också ett negativt bemötande från övrig personal. 

Enbart tre av åtta tyckte att de blev bra bemötta. I P2 var det tre av sju respondenter som 

upplevde att övrig personal inte bemötte dem på ett trevligt sätt.  

Om respondenterna blev bemötta annorlunda än bemötandet övrig personal emellan 

fann vi en tydlig skillnad i bemötandet i P1. Sju av åtta upplevde att de blev bemötta 

annorlunda och att det var svårt att komma in i arbetsgruppen. I P2 var det fyra av sju 

respondenter som upplevde att de blev bemötta annorlunda än hur övrig personal 

bemötte varandra. Här kan vi se att respondenterna i P1 har i större utsträckning 

uppmärksammat detaljer i samspelet som negativt och blivit bemötta med språk och 

kroppsspråk som inte varit speciellt positivt för självkänslan (Mead 1976). De har i fler 

fall också blivit bemötta som ett objekt och detta lett till Jag- Det relationer som är mer 



51	  
	  

ytliga (Buber 1994). Svårt att komma in i arbetsgruppen kan vara på grund av övrig 

vårdpersonals ”facework” inte är av rätt karaktär (Goffman 2005).  

8.4.2 PÅVERKAN 
 

Upplevelsen av själva arbetsplatsen under arbetsintroduktionen skiljer sig inte så 

mycket åt mellan populationerna. Fem av åtta respondenter i P1 fick en mer negativ 

upplevelse av arbetsplatsen. De flesta av dem tyckte det var stressigt och rörigt. Övriga 

tre tyckte det var lugnt och fick en mer positiv upplevelse. I P2 var det fem som 

upplevde arbetsplatsen stressig och rörig och övriga två tyckte det var lugnt.  

Vid frågan hur bemötandet har påverkat deras nuvarande arbete fick vi varierande svar 

från samtliga respondenter, men vi kan se en skillnad mellan populationerna på så vis 

att i P1 var det fem av åtta som tyckte att bemötandet hade påverkat dem negativt på 

olika sätt och i P2 var det tre av sju som tyckte det. Detta går inte att generalisera för 

alla kommuner på grund av det lilla urvalet. De flesta av dessa respondenter kände att 

de nu vill bemöta andra nyanställda bättre än hur de själva hade blivit bemötta. 

Medvetandet är utvecklat i sociala interaktioner och det är genom reflektion som hela 

den sociala processen förs in som erfarenhet hos individer och gör det möjligt för oss att 

anpassa oss till processer (Mead 1976). Här har respondenterna en erfarenhet av en 

social process de gärna skulle ändra på om de kom en liknande situation. 

Respondenternas upplevelse av hur organisationen arbetar för att de ska trivas skiljer sig 

inte åt populationerna emellan. De flesta respondenter i båda populationerna upplever 

att det inte finns någon form av trivselarbete och i båda populationerna kan vi se i några 

svar att chefen är ganska osynlig. Några nämner att de inte skulle prata med chefen om 

det var något problem, cheferna lyssnar inte ändå.  

8.4.3 FÖRBÄTTRING 
 

 När respondenterna i båda populationerna får frågan om hur de hade velat bli bemötta 

är svaren mest lika. Det utmärkande för dessa svar är att de önskar mer och tydlig 

information den första dagen, att bli sedd och att bli delaktig. Här finns det ingen 

märkbar skillnad mellan populationerna eller i respondenternas svar.  
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När respondenterna beskrev hur ett bra bemötande skulle vara, var det slående likheter i 

de flesta svaren. Det finns återigen ingen skillnad populationerna emellan.  

Vid frågorna under temat förbättring fanns inga nämnvärda skillnader i svaren som går 

att använda och jämföra populationerna med.  

Under temat bemötande och påverkan fanns skillnader populationerna emellan och för 

att sammanfatta detta ser vi att i P1 har bemötandet upplevts något sämre än i P2, men 

man ser brister i bemötandet även där. Varför bemötandet är sämre i den ena 

populationen än den andra kan vi inte veta då vi inte har valt att studera bakomliggande 

orsaker till denna skillnad. Det lämnar vi till framtida forskning.  

 

9 DISKUSSION 
Det övergripande syftet med denna studie var att beskriva vårdpersonals upplevelse av 

bemötandet vid arbetsintroduktionen, hur och om det har påverkat deras självkänsla i 

vidare anställning. Vi ville skapa en djupare förståelse för hur vårdpersonal upplever 

bemötandet de första dagarna på nya arbetet. Utgångspunkten i studien var att ur 

vårdpersonalens perspektiv fånga upplevelser av fenomenet, bemötandet vid 

arbetsintroduktionen. Detta ha vi gjort genom att intervjua relativt nyintroducerad 

vårdpersonal i kommunal verksamhet. Materialet vi har fått fram har analyserats med 

hjälp av vårt teoretiska ramverk och den tidigare forskningen inom vårt område.  

Tillgången till tidigare forskning har varit relativt stor inom ämnet bemötande inom 

vården, men nästan alla studier behandlar bemötandet vårdpersonalen och patienter 

emellan. Den forskning vi har hittat rörande nyanställningar och introduktion inom 

vården har enbart riktats mot sjuksköterskor. Rapporter om etiska riktlinjer, 

människosyn, rekommendationer om förhållningssätt och kompetensbeskrivningar har 

till vår studie bidragit till ökad kunskap. Utifrån detta ville vi inrikta studien på 

nyintroducerad vårdpersonals upplevelse av bemötandet vid arbetsintroduktionen. 

Vården innefattar inte enbart sjuksköterskor utan en stor del av personalen utgörs av 

undersköterskor och timvikarier. Vi vill därför bidra till forskningen med att fokusera på 
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denna personalgrupp och bemötandet personal emellan.  

Utifrån våra forskningsfrågor har vi angripit syftet med studien där första frågan är, hur 

upplever nyanställda bemötandet vid arbetsintroduktionen? Mer än hälften av 

respondenterna i vår studie upplevde bemötandet som negativt. Det mest framträdande 

var att arbetsplatsen var rörig och stressig. Det brast i information om rutiner och 

vårdtagare vilket skapade en otrygghet. 

  

Utifrån Önnevik och Lindemarks (2011) konstaterande att arbetsplatsintroduktionen 

syftar till att den nya snabbt ska komma in i arbetet, lära känna organisationskulturen 

och att detta ska ge en trygghet för den nyanställda som därmed förstår oskrivna lagar 

och rutiner. Med vår studie kan vi fastställa att detta stämmer, för de respondenter som 

upplevde de första dagarna som negativt fick inte denna information som enligt 

Önnevik och Lindmark (2011) är av stor vikt.  

I hälften av fallen upplevde respondenterna bemötandet som otrevligt och vi kan se att 

det kan finnas en koppling till den stressiga arbetsmiljön, vilket kan vara ett skäl till att 

respondenterna känt sig i vägen. Utifrån Martin Bubers dialogpedagogik och teorin om 

Jag- Du, Jag- Det relationer, kan vi konstatera att respondenterna har känt sig som ett 

Det i relationen till övrig personal. Jag- Det relationen innebär alltså att det ingen 

empati finns i relationen och att kontakten är ytlig. Hade personalen i sitt bemötande 

skapat en Jag- Du relation hade förmodligen den nyanställde känt sig mer betydelsefull. 

Detta var fallet hos de respondenter som upplevde ett trevligt bemötande under sin 

introduktion. Att bli sedd och uppskattad är av stor vikt när man kommer som 

nyanställd på en arbetsplats. Denna studie bekräftar hur viktigt ett gott bemötande är.  

Respondenterna gick förmodligen in i anställningen med glädje över att ha fått ett jobb 

och denna glädje togs ifrån dem genom ett som de uppfattade dåligt bemötande. Enligt 

Mead (1976) så betraktar man sig själv genom andra individer och får på så vis en 

uppfattning om sig själv. Vi speglar oss i andra individers språk och kroppsspråk och 

detta leder till bra eller dålig självkänsla När man då får detta goda bemötande kan man 

spegla sig själv i detta bemötande från den andre och på så vis få en bra självkänsla. 
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På vilket sätt påverkar detta bemötande upplevelsen av arbetsplatsen och det fortsatta 

arbetet? Det är den andra forskningsfråga vi ville ha svar på. En fortsättning på de som 

upplevt sig illa bemötta känner också att det påverkat dem negativt i det fortsatta 

arbetet. Känslor av att inte vilja gå till jobbet och tvekan inför att tacka ja till arbete är 

något som flera upplevde. Upplevelsen av en dålig stämning leder till att de inte vågar 

fråga om hjälp och detta leder i sin tur till en otrygghet. Detta kan vi identifiera med 

Apker, Ford och Foxs (2003) resultat som kom fram till att ett kommunikativt stöd, ett 

gott bemötande och ett stödjande klimat är det som behövs för att uppnå en 

personalgrupp som vill identifiera sig med verksamheten och stanna kvar. I vår studie 

finner vi en brist i detta stödjande klimat och det goda bemötandet. Det är 

timvikarierande vårdpersonal som får verksamheten att gå runt och utan dem skulle det 

inte hålla i längden. Det är timvikarierna som ställer upp när ordinarie personal inte kan 

arbeta eller vill ha ledigt. Därför anser vi att det är av största vikt att ge denna personal 

ett gott bemötande och visa uppskattning genom god kommunikation och ett stödjande 

klimat. Vi hoppas att vår studie kan bidra med en ökad förståelse för hur viktigt det är 

att som nyanställd vårdpersonal bli trevligt bemött. Som resultatet visar påverkar detta 

bemötandet både självkänslan och viljan att arbeta inom verksamheten.  

De respondenter som har påverkats positivt i vidare anställning är de som blivit trevligt 

bemötta de första dagarna.  

Vidare upplevelser av arbetsplatsen som kanske till viss del påverkar trivseln och viljan 

att stanna är att de flesta inte vet om organisationen arbetar för deras trivsel. De tror att 

det säkert finns något för ordinarie personal men inte för dem som timvikarier. Denna 

känsla av att inte tillhöra de andra och ha samma förmåner tror vi bidrar till att inte bli 

en i gänget och känna sig som ”bara vikarien”.  

Som en sista reflektion i forskningsfrågan kan vi se att det saknas stöd från chefen i 

många av respondenternas upplevelser.  
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Vi anser med stöd av egen erfarenhet och resultaten i studien att det kan skapa en 

trygghet i att veta vem chefen är och vem man kan vända sig till om det är något.  

 

Vidare i vår studie ville vi ha reda på hur de nyanställda skulle vilja bli bemötta under 

arbetsintroduktionen, som då är vår tredje forskningsfråga. .  

Som vi kunde se i resultatet var det många som kände sig otrygga och otrevligt bemötta 

därför kan vi förstå respondenternas önskemål om en och samma handledare under 

introduktionen. Det ska finnas någon att gå till om man har några frågor, känner sig 

osäker eller behöver hjälp. Att kunna ställa frågor till en person utan att känna sig i 

vägen och jobbig som många kände, kan vara skönt för en nyanställd. Som Önnevik och 

Lindmark (2012) nämner, ska det finnas ett stöd för de nyanställda, det ska finnas en 

person att ha som bollplank för att känna sig trygg och komma in i arbetet. Den första 

dagen på arbetsplatsen är oerhört viktig och mottagandet av den nyanställda ska vara väl 

planerat.  

I tidigare forskning och rapporter finner vi både riktlinjer, beskrivningar och resultat i 

vikten av bemötande, kommunikation och stöd ur olika perspektiv. Det visar tydligt på 

hur ett gott bemötande skapar självförtroende och är värdeskapande. Inom vården är det 

på många ställen stressigt och hög arbetsbelastning som självklart påverkar hur 

personalen bemöter varandra, men det kan också bero på okunskap. Enligt 

socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor kan vi läsa att bland annat ett 

gott bemötande, lyhördhet, och handledning ska ingår i arbetsrollen. Detta borde vara en 

självklarhet för alla yrkesroller inom vård och omsorg. I och med resultaten från vår 

studie undrar vi om det finns en medvetenhet om detta överhuvudtaget. Vi kan se i 

tidigare forskning att det även ligger i chefens ansvar att uppmärksamma att det är 

viktigt med ett gott bemötande och att det finns ett stödjande klimat på arbetsplatsen.  

Vårt resultat stämmer överens med vad tidigare forskning kommit fram till och vi finner 

stöd i rapporter och teorier om vad som är viktigt för individen vid en nyanställning vad 

gäller bemötandet. Huruvida vår studie har tillfört något skulle vara att bemötandet är av 

lika stor vikt personalen emellan som personal- vårdtagare relationen, som tidigare 
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forskning visar på. I dagens samhälle är det hög personalomsättning inom vården och 

vad det beror på kanske denna studie har bidragit till att belysa. Vi anser att för att få 

stopp på denna höga personalomsättning och få vården till ett lockande yrke krävs det 

insatser för att främja ett gott bemötande och ge arbetsintroduktionen den plats i 

verksamheten den förtjänar. Personalen behöver få en ökad förståelse för vikten av ett 

bra bemötande när det kommer en nyanställd. Det ska inte vara bara ett nödvändigt ont.  

Studien har gett oss svar på de frågeställningar vi haft och vi vet nu med hjälp av 

socialpsykologiska teorier hur viktigt det är med bemötandet. Vi har under tre års tid av 

studier i huvudämnet socialpsykologi med inriktning mot personal, organisation och 

ledarskap lärt oss en hel del om vikten av interaktioner människor emellan och hur det 

påverkar oss som individer. I och med att arbetslivet är så stor del av människans 

sociala liv är det av vikt för människan att ha goda sociala interaktioner på 

arbetsplatsen. I vår studie har respondenterna varit relativt unga, även om detta inte har 

varit av intresse för studien, och vi kan se att det bemötande majoriteten av 

respondenterna hade fått kanske kan ha påverkat deras syn på arbetslivet. De är i ett 

känsligt skede där arbetslivet är ganska nytt och kanske till och med i vissa fall det 

första arbete de har. Vi anser då att det är av stor vikt att introducera dessa människor 

till arbetslivet med ett gott bemötande och därmed skapa trygga, självsäkra vuxna som 

ser fram emot ett långt och givande arbetsliv. I och med den stigande pensionsåldern 

kan det vara på sin plats att få en bra språngbräda in i arbetslivet, vilket vi anser kan 

börja med ett gott bemötande. Känslan av att vara ”bara vikarien” sänker statusen på 

yrket och gör att ingen ens vill pröva på att arbeta i vården. Vi mister kompetens och på 

så vis utarmas en yrkeskategori som fyller en oerhört viktig funktion i samhället. Det 

vill säga att vårda gamla och sjuka kommer alltid att vara ett yrke som är viktigt för 

samhället, vill man då säkerställa att denna yrkeskategori inte utarmas bör det satsas 

mer på att ge yrket den status den förtjänar. Vi är väl medvetna om att vårdyrket inte är 

för alla, men de som ändå väljer att arbeta inom vården har ofta ett högt engagemang 

och bör därmed bli sedda och bemötta på ett exceptionellt sätt för att säkerställa deras 

fortsatta engagemang inom yrket. Ur ett samhällsetiskt perspektiv väcks frågan om 

varför det inte satsas mer pengar på vårdyrken i och med att vi anser att det är ett av de 



57	  
	  

viktigaste yrkena i samhället, tillsammans med räddningstjänst, polis och civilförsvar. 

Vi är också medvetna om att sparbeting vilar tungt över just vården och kanske 

framförallt när det gäller att dra in på personal, men är det verkligen viktigare att satsa 

på utbyggd infrastruktur eller locka varuhus till vår del av landet utan en fungerande 

hälso- sjukvård?  

9.1 STYRKOR 
 

Styrkan med studien är att upplevelsen vi velat fånga och beskriva har med teorin gått 

att applicera i respondenternas livsvärld. Vi har fått svar på det vi sökt med hjälp av 

forskningsfrågorna och huvudfrågan, hur bemötandet har upplevts. Med hjälp av dessa 

resultat och med hjälp av tidigare forskning anser vi ha funnit något att bygga vidare på. 

Vi anser och tror vidare att studien bör gå att replikera bara man intervjuar respondenter 

under samma förutsättningar, det vill säga nyanställd vårdpersonal inom kommunal 

verksamhet. En styrka är också att vi tror oss fått öppna och ärliga svar tack vare att vi 

utfört intervjuerna i respondenternas hemmiljö. De har därför kunnat öppna sig och på 

så vis har svaren kunnat bli ärliga och givande. Hade vi däremot suttit på arbetsplatsen 

och utfört intervjuerna tror vi att det kanske hade hindrat respondenterna att tala så 

öppet och ärligt med rädsla för att någon på arbetsplatsen ska höra. I övrigt har vi 

upplevt att respondenterna har varit tillmötesgående och tyckt att det har varit roligt att 

medverka. De har i missivbrevet fått ett val att lämna sin mailadress för att få ta del av 

färdigställt resultat vilket samtliga, glädjande nog har gjort.  

9.2 SVAGHETER 
 

Vad gäller svagheter tror vi inte att resultatet kan representera alla kommuner då vi tror 

att svaren på våra frågor är beroende av hur personalgruppen fungerar på arbetsplatsen i 

kommunen där respondenten arbetar. Vi kan även vara kritiska till att femton 

respondenter kan vara för få för att vara representativt för två populationer. Hade det 

funnits tid hade vi gärna intervjuat fler personer för att förstärka studiens resultat. En av 

författarna kan ha haft en viss förförståelse då denna har en viss anknytning till 
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vårdyrket.   

Då vi valt fenomenologin som angreppssätt för studien kan vi finna en svaghet i att vi 

som forskare har olika bakgrunder och genom detta kan ha olika tolkningar. Trots 

försök att lägga förutfattade meningar åt sidan måste man ha det i beaktning när man 

läser studier som är fenomenologiska.  

Vad gäller intervjuguiden kan vi i efterhand känna att ett par frågor krånglade till det för 

respondenten och framförallt för oss författare när vi skulle analysera intervjuerna. Det 

gällde en fråga om upplevelsen av bemötandet. När vi sedan frågade vad de tyckte var 

positivt respektive negativt med bemötandet, fick vi ibland andra svar eller 

upprepningar vilket ledde till att när vi analyserade fick återkoppla och leta en del bland 

svaren för att veta vad de egentligen upplevde.  

9.3 FRAMTIDA FORSKNING 
 

Om vi ska presentera förslag för framtida forskning tycker vi att man skulle kunna 

genomföra liknande studier i fler kommuner. En enkätundersökning där nyintroducerad 

vårdpersonal i Sveriges kommuner som svarar på frågor om deras upplevda bemötande 

kan vara intressant att se resultatet av. Detta kanske skulle kunna vara en väckarklocka 

för kommunerna hur det troligtvis brister i bemötandet mot ny personal.  

Med hjälp av det socialpsykologiska perspektivet och kvalitativ metod anser vi att det 

går att hitta nya förhållanden inom området. Det kan leda till ny kunskap om människan 

och hur ett bemötande kan påverka självkänslan och vidare anställning och då vi genom 

organisationskunskapen lärt oss att personalen är en organisations viktigaste resurs finns 

det mycket att forska i gällande fysiskt och psykiskt välmående hos personalen. Frågan 

är alltså vad som egentligen i slutändan är mest lönsamt för dessa kommunala 

verksamheter? En välmående personal som gillar att gå till jobbet och stödjer varandra 

eller en personal som ständigt förbises i jakten på att kommunerna i dagens samhälle 

hela tiden måste sträva efter att spara pengar?  
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Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har du arbetat här? 

Hur ser dina arbetsuppgifter ut och vad har du för anställning? 

       

      Bemötandet 

1. Kan du berätta hur det var den/ de första dagarna när du kom till arbetsplatsen?  

2. Hur blev du bemött? 

3. Hur blev du bemött av övrig personal? 

4. Bemöts du som nyanställd annorlunda än hur ordinarie personal bemöter 

varandra? 

5. Under din introduktion, fick du träffa hela arbetsgruppen eller skedde detta 

gradvis? 

Påverkan 

6. Vad fick du för upplevelse av arbetsplatsen när du introducerades? 

7. Hur tycker du att bemötandet i ditt fall har påverkat ditt nuvarande arbete? 

8. Hur upplever du att organisationen arbetar för att ni ska trivas? 

Förbättring 

9. Hur hade du velat bli bemött under introduktionen? 

10. Vad upplevde du som positivt/ negativt med bemötandet? 

11. Vad anser du är viktigt för ett bra bemötande? 

 

 

 

 

 



	  

	  
	  

Bilaga missivbrev. 

Hej! 

Vi heter Sara Wallmon, Stina Kittelfors och Sari Vallin och gör ett examensarbete i 

Socialpsykologi, vi önskar att få hjälp av Er för att söka svar på våra forskningsfrågor. 

Syftet 

Syftet är att undersöka hur nyanställd vårdpersonal har upplevt bemötandet vid 

introduktionen och vidare hur det har påverkat självkänslan.  

Tillvägagångssättet 

Tiden för din medverkan beräknas ta cirka 30 minuter. Vi kommer att ställa ett antal 

frågor i ämnet bemötande, ni väljer själva om ni vill svara på en specifik fråga och ni 

kan avbryta intervjun om ni inte längre vill medverka. Vi garanterar att allt som sägs 

inte kommer att härleda till Er som person. Det vill säga fullständig anonymitet. Vi har 

en önskan om att spela in intervjun men detta är något ni givetvis kan avböja. 

Resultatet 

Om ni finner intresse av att ta del av vår slutgiltiga uppsats ber vi er att bifoga 

mejladress så återkoppling kan ske. 

Tack för Er medverkan! 

Mvh/Sara, Stina och Sari 

Er mejladress……………………………………………………… 

 


