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SAMMANFATTNING 

 

Den här rapporten visar att introduktion är något av det viktigaste du stöter på som ny på 

jobbet, ny på en utbildning eller ny i en organisation eller aktivitet. Introduktionen är det som 

sätter ribban för hur resten av tiden kan bli och utvecklas till. Introduktionen ska ge dig en 

bild av vilken typ av jobb du ska utföra samt hur det ska utföras. Det är en skyldighet att 

erbjuda och en rättighet att kräva. Introduktionen är ett ömsesidigt ”projekt” där det i 

slutändan ger, för arbetsgivaren en produktivitet, effektivitet och en attraktiv arbetsplats, och 

för arbetstagaren en kompetensutveckling, en stadig grund att stå på i arbetslivet och en 

livserfarenhet att bära med sig vidare i livet. Introduktionen behöver inte på något vis se 

likadan ut överallt men den behöver finnas, den ska finnas och behöver utvecklas, planeras 

och utvärderas av alla inblandade parter för att uppfylla de krav som lagen ställer. Litteratur, 

lag, Region Värmland och personalansvariga chefer inom vårdadministration vet värdet av 

introduktionen. Den måste förvaltas väl och utvecklas för att kompetensen inom respektive 

yrkeskategori skall behållas och utvecklas. Den här rapporten visar en liten del i det stora. 

Den visar att litteratur, lag och en stor arbetsplats som Region Värmland har gemensamma 

drag i arbetet med planering och utveckling av introduktion. 
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1 INLEDNING 

Det här arbetet är resultatet och tolkningen av uppdraget att självständigt genomföra en 

undersökning och besvara en frågeställning inom arbetsområdet vårdadministration. I 

uppdraget som ges av Yrkeshögskolan, Karlstad Teknikcenter och utbildningsledare Tina 

Andersson ingår den här delen som en 25-poängsuppsats/-examensarbete som ska genomföras 

under fem veckor i slutskedet av utbildningen. I uppdraget ingår också en muntlig del som 

handlar om att presentera arbetet för övriga deltagare i utbildningen och kurs- och 

utbildningsledare. 

 

 

Rapporten visar på introduktionens betydelse för både arbetstagare och arbetsgivare beskriven 

i litteratur, lag, och i Region Värmland. I rapporten visas också en liten del av hur 

introduktionen upplevs och planeras av personalansvariga chefer inom vårdadministration i 

Region Värmlands verksamheter. En jämförelse mellan vad som tas upp i litteratur och lag 

görs med vad som tas upp och beskrivs i Region Värmlands riktlinjer, checklistor och 

information av introduktion samt vad som framkommer av intervjuer med personalansvariga 

chefer inom vårdadministration. 

 

 

1.1 BAKGRUND 

Med ett stort behov av nyanställda som snabbt kan komma in i arbetet, är introduktionen ännu 

viktigare nu än när rekryteringsarbetet är i lågsäsong. Vad kan du som nyanställd förvänta dig 

av arbetsgivaren? Vad säger lagen? Vilka skyldigheter finns hos arbetsgivaren? 
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 I en artikel i tidningen Vision visade det sig att introduktion på jobbet kan se mycket olika ut, 

men en gemensam slutsats var att det är av yttersta vikt för både anställd och arbetsgivare att 

introduktionen du får som nyanställd är planerad och innehåller det som är viktigt att veta [1]. 

Intresset för hur introduktionen värdesätts, är planerad och efterlevs inom 

vårdadministrationen i Region Värmland blev i och med detta intressant att undersöka. 

 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Målet med arbetet är att få en bild av betydelsen av introduktionen för den nyanställda. Vad 

litteraturen och lagen säger om introduktion samt att se om det finns en plan för 

vårdadministratörers introduktion inom Region Värmland och om den stämmer överens med 

vad litteraturen och lagen säger. 

 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Arbetet är genomfört som litteraturstudie där litteratur valts ut utifrån kriterier som 

introduktion, arbetsgruppspsykologi och organisationspsykologi och personalstrategi, där 

introduktion som fenomen undersöks närmare. Inom lagtext har källor från arbetsmiljölagen 

arbetsmiljöföreskrifter och allmänna råd använts och handböcker för bättre arbetsmiljö. 

Region Värmlands dokument om introduktion har studerats på Region Värmlands intranät, 

Insikt och med hjälp av dokument, riktlinjer och checklistor från Region Värmlands 

dokumentsamling Vida. De dokument som studerats till detta arbete har hittats med hjälp av 

sökorden ”introduktion” och ”ny på jobbet” på Region Värmlands intranät och webbplats. I 

arbetet ingår också en undersökning av hur introduktionen för vårdadministratörer är planerad 

i Region Värmland och hur personalansvariga chefer tolkar och planerar introduktion för 
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vårdadministratörer. Intervjuerna avgränsades till att intervjufrågor skickats ut till 30 

personalansvariga chefer inom vårdadministration i hela Region Värmland. 

 

 

1.4 METOD 

Metoden som använts i rapporten är litteraturstudie inom ämnet introduktion. Intervjufrågor 

om fenomenet introduktion har skickats till personalansvariga chefer inom vårdadministration 

i Region Värmland [Bilaga A]. Hur de lägger upp introduktionen och vilken betydelse de tror 

att den har. Studerande av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöverkets författningar och allmänna råd 

samt arbetsmaterial för att jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete. Till litteraturstudien har 

i första hand fem böcker i ämnet studerats. Böckerna hamnar under ämnet 

organisationspsykologi och psykologi samt organisationsteori och arbetsgruppsykologi. 

Litteraturen har lånats på Stadsbiblioteket Karlstad, Universitetsbiblioteket Karlstad och 

Sjukhusbiblioteket Karlstad. 

 

 

 

2 GENOMFÖRANDE 

2.1 VAD SÄGER LITTERATUREN OM INTRODUKTION? 

Introduktion kan i många fall verka vara ett självklart inslag i varje människas möte med ett 

nytt jobb, ny klass, nya arbetsuppgifter och så vidare och introduktionen är viktig både för 

individen och för företaget, organisationen eller utbildningen. Det är introduktionen som 

förutsätter en individs fortsatta utveckling inom området den introduceras i. Det är också 

introduktionen som många gånger avgör om en individ stannar kvar i en organisation eller på 

ett jobb. Introduktionen och de första upplevelserna och intrycken är viktiga [2–6]. 
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Otto Granberg [2] skriver: Introduktionen är ett område inom kompetensutveckling och det är 

en viktig bit som behöver ta stor plats och planeras noggrant. ”Med introduktion menas de 

åtgärder som vidtas för att underlätta övergången till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater 

och ny miljö” [2, s.460.]. De åtgärder som vidtas är oerhört viktiga för att en nyanställd ska 

känna sig välkommen och framför allt kompetent för jobbet. Trots allt har varje individ som 

fått ett nytt jobb genomgått en process av ansökningar, gallringar och blivit utsedd att klara av 

att utföra det jobb som den anställts för. Introduktionen är därför viktig på det sätt att den 

nyanställde behöver få känna att hen är kompetent och att företaget, organisationen och 

arbetsgruppen tror på och vill satsa på just den här individen [2]. 

 

 

Michael Armstrong [3] skriver: “Introduktionen är den process det innebär att ta emot och 

välkomna anställda när de börjar på ett företag och ge dem den grundläggande information de 

behöver för att snabbt och på ett tillfredsställande sätt kan komma tillrätta och börja arbeta” 

[3, s.603.]. 

 

 

Sigvard Rubenowitz [4] beskriver introduktion så här: ”Med introduktion menas hela den 

process, under vilken en individ kommer in i en ny arbetssituation. Med hjälp av systematiska 

introduktionsrutiner söker man göra de första intrycken positiva och underlätta för den 

nyanställde att få positiva relationer till sin nya omgivning” [4, s.183.]. 

 

 

Malin Lindelöw [5] skriver: ”När den nyanställda kommer till sin arbetsplats den första dagen 

är mottagandet och introduktionen avgörande för om hon eller han ska känna sig välkommen 

och snabbt komma igång” [5, s.217.]. 
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Lennéer Axelsson et al. [6] beskriver introduktionen så här: ”Både samspelet och 

effektiviteten i en arbetsgrupp avgörs i hög grad av dynamiken i in- och utflödet av 

medarbetare och chefer. Nyanställdas erfarenheter från tidigare arbeten eller ny kunskap från 

en nyss avslutad utbildning förändrar till viss del men framför allt vitaliserar de flesta 

arbetsgrupper” [6, s.119.]. 

 

2.1.1 Introduktionens betydelse 

Att känna att man blivit utvald och anställd för en viss typ av tjänst innebär mycket för den 

egna självkänslan och självförtroendet i sin yrkesroll. Det individuella yrkesverksamma 

självförtroendet.  

 

Granberg [2] menar att när man är ny som medarbetare behärskar man i många fall en stor del 

av de arbetsuppgifter man blivit tilldelad och också anställts på grund av, men det kan även 

innefatta arbetsuppgifter som är helt nya. Det är viktigt för både nyanställd och arbetsgivare 

att snabbt komma in i arbetet. För arbetsgivaren är det viktigt att snabbt uppnå goda 

arbetsresultat men för den nyanställde är det också av stor psykologisk vikt att kunna uträtta 

något på egen hand och inte vara helt beroende av medarbetare [2]. 

 

Ny på jobbet behöver inte alltid betyda att det är en ny arbetsplats. Man kan också ha tilldelats 

nya arbetsuppgifter som man behöver introduktion till eller för. För att kunna lära sig nya 

arbetsuppgifter eller ett helt nytt arbetssätt har introduktionen också ett övergripande syfte. 

Lennéer et al. [6] beskriver det som att syftet är att underlätta inlotsning i arbete både i en 

social aspekt och i en kompetensmässig aspekt. Som ny i en arbetsgrupp eller på en 
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arbetsplats behövs både kompetens för det arbete som ska utföras och en förståelse för det 

sociala samspel som råder på arbetsplatsen. Ny på jobbet innefattar flera delar. Dels är du ny 

inför arbetsuppgifter, dels kommer du att ställas inför nya människor och nya sociala 

sammanhang. Att vara ny på jobbet och känna sig välkommen är en stor del i att individen 

trivs på jobbet och vill stanna kvar. De allra flesta arbetsplatser består av arbetsgrupper med 

mer eller mindre antal människor i. Som ny på jobbet är det ett krävande jobb att förstå sig på 

gruppens sammansättning och vilka informella gruppregler som finns [6]. Granberg [2] 

skriver om arbetsgruppen att det är betydelsefullt att som nyanställd veta och förstå att man 

tillhör och ingår i en arbetsgrupp, det är en trygghet. Att komma ny i en arbetsgrupp kan i 

många fall vara svårt. Du kan läsa dig till företagets eller organisationens policy och arbetssätt 

men du kan inte läsa dig till de spelregler som gäller i arbetsgruppen.  En nyanställd är ofta 

mån om att anpassa sig för att passa in i arbetsgruppen, men i en väl fungerande grupp finns 

det också en förmåga att arbetsgruppen är öppen för och redo att anpassa sig till den som är 

ny. Det handlar förstås om att arbetsgruppens medlemmar är kompetenta för att göra detta och 

att de känner sig trygga i sin roll på arbetsplatsen [2]. 

 

 Det yttersta ansvaret för introduktionen har förstås den chef som anställt individen, men för 

att bli introducerad till de nya arbetsuppgifterna och att lära känna den nya arbetsgruppen är 

det ändå bättre att välja någon ur den arbetsgrupp man kommer att tillhöra. Armstrong [3] 

beskriver introduktionen till arbetsgruppen med att poängtera att det är viktigt att det är en 

anställd ur arbetsgruppen som har hand om introduktionen till arbetsuppgifterna och till 

arbetsgruppen samt att denna inte varit anställd för länge utan kan komma ihåg och referera 

till hur det är att komma ny till en arbetsplats och vad man som nyanställd behöver veta och 

har behov av att få reda på [3]. 
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Introduktionen för också med sig förväntningar. Det är av stor vikt att förväntningarna 

uttrycks i både muntlig och skriftlig form för att båda parter ska uppleva att deras 

förväntningar införlivas. Att ingå i en organisation som man ska utföra ett jobb i så krävs det 

att man får all information som behövs för att utföra det man blivit anställd för. 

Organisationen har genom att anställa individen en förväntan på och ett krav på att individen 

skall prestera, men individen har också i sin tur krav och förväntningar på vad organisationen 

ska ge den nyanställda. För att detta ska fungera krävs förstås att det finns ett samspel mellan 

parterna och det samspel kan klargöras vid en introduktion. I boken Arbets-& 

organisationspsykologi individ och organisation i samspel, Aronsson et al. [7] visas detta 

samspel där krav, handling, effekter, feedback, begränsningar och potential har inverkan och 

påverkan på funktioner och behov, genom en illustration [Bild 1]. 

  

Bild 1[19]. Samspel mellan individens och organisationens krav [7, s. 38]. 

Genom att klargöra dessa faktorer och ta reda på hur de påverkar organisation och individ, har 

en god grund för introduktionen satts. 
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Introduktionen är, som redan sagts inte bara viktig för den nyanställde utan även för 

arbetsgruppen. Lennéer et al. [6] skriver att det är en angelägenhet för alla att introduktionen 

blir bra och innehåller det som behövs för den som är nyanställd. Det är chefen som har det 

yttersta ansvaret men det finns flera delar under längre tid som också är viktiga att 

arbetsgruppen är ansvarig för. En introduktion är inte avslutad efter två veckor utan kommer 

att pågå under åtminstone det första året. Det är därför viktigt att det finns en utarbetad plan 

för hur introduktionen ska se ut och även en plan för hur den följs upp allt eftersom den 

nyanställde utvecklas och blir mer ”varm i kläderna” [6]. 

 

2.1.2 Varför behövs introduktion? 

Det finns flera anledningar till att en introduktion är viktig, några har redan nämnts. Till 

exempel för att den nyanställda skall stanna kvar på jobbet men också på grund av att det är 

en del i kompetensutvecklingen att få ta del av en introduktion. Armstrong [3] skriver att 

introduktionen är viktig och behövs för att företaget inte ska förlora inkomst genom att 

nyanställda på grund av dålig introduktion lämnar jobbet. Det är en del i 

kompetensutvecklingen att ge en nyanställd en bra introduktion som sedan är en grund för den 

fortsatta kompetensutvecklingen och för framtida produktionskapacitet och effektivitet. En 

bra introduktion gör att den nyanställde snabbt kommer in i sitt jobb och kan producera [3]. 

 

2.1.3 Mål, metoder och planer 

Målet med, och anledningen till att en introduktion är viktig har redan tagits upp och det kan 

säkert radas upp flera anledningar än de som tagits upp här, men man kan sammanfatta det 

med vad Rubenowitz [4] listat upp i vad man med en god introduktion vill åstadkomma. 
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• Skapa en positiv bild av arbetsplatsen, så att den nyanställda kan känna sig bekväm 

med att vara där och att skicka en positiv bild utåt om att arbetsplatsen är en bra sådan. 

• Försäkra sig om att den nyanställda får all den information som är relevant för 

uppgiften och att det är en information som är lika för alla som är anställda inom 

företaget/organisationen. 

• Se till att introduktionen görs på ett sådant sätt att den upplevs som kompetenshöjande 

och som ett led i intern utbildning. Detta för att få den nyanställde att känna sig i nivå 

med sina kollegor rent kompetensmässigt. 

• Undvika konflikter som handlar om att nyanställda undanhållits/missat information 

som är viktig för att klara av jobbet. Detta genom att det i och med introduktionen är 

känt av alla att information som ges vid introduktion är den som är relevant att få. 

• Underlätta anpassning till bättre arbetstrivsel genom en välplanerad introduktion för 

att på så vis finns det en större chans till att den nyanställde stannar kvar i 

företaget/organisationen. 

• Säkerhetsföreskrifter, olycksfallsrisker, arbetarskydd och kunskap om vilka 

försiktighetsåtgärder som finns presenteras på ett säkert och utbildande sätt för ökad 

säkerhet och minskad olycksfallsrisk, som annars kan vara stor bland nyanställda [4]. 

 

Hur introduktionen blir bra och kompetenshöjande är nästa steg i frågan om introduktion. På 

vilket sätt ska den planeras och på vilket sätt och när ska den utföras. 

 

En plan för introduktionen är en förutsättning för att den ska bli av och bli kompetenshöjande. 

Introduktionen är inte det som händer första dagen utan introduktionen löper över kanske ett 

helt år och då ingår både de första dagarnas information och utvärdering och uppföljning av 

det. 
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Lennéer et al. [6] skriver om ömsesidig introduktion, som syftar till att det inte är en 

kompetenshöjning och kommunikation enbart åt ett håll eller som bara är bra för den individ 

som introduktionen gäller. En introduktion engagerar, eller bör engagera flertalet på den 

arbetsplats som får en ny medarbetare. Självklart har chefen en betydande roll och ett 

huvudansvar för introduktion och uppföljning av den, men det finns också en stor anledning 

till att fler är engagerade i introduktionen som exempelvis någon av de närmaste 

medarbetarna som också kan fungera som mentor eller handledare [6]. 

 

För att en introduktion ska bli så bra som möjligt krävs att så många som möjligt på den 

arbetsplats det gäller har vetskap om att det kommer en ny medarbetare. Det har betydelse för 

den nyanställde att känna att den är väntad och behövd, men det är också ett sätt att få de som 

jobbat länge en chans att utveckla sig själva genom att dela med sig av den kunskap de fått 

efter flera år i jobbet. Det ger också en möjlighet att dela med sig av den gemenskap som 

finns i arbetsgruppen/arbetslaget/teamet. Rubenowitz [4] menar att en av de viktigaste 

rollerna i introduktionen spelar medarbetarna, på grund av att de kan berätta för den 

nyanställde vad som gäller på just den arbetsplatsen. Hur är jargongen, finns det några 

oskrivna regler, finns det egna uppgjorda rutiner etcetera. Egentligen är inte tanken med 

introduktion att man ska ”förändra” den nyanställde till någon hen inte är, men det kan vara 

svårt att hitta sin roll i ett helt nytt sammanhang med nya människor. Som ny vill man gärna 

anpassa sig [4]. 

 

Granberg [2] menar att det ligger en del förväntningar på den som kommer ny att den ska 

anpassa sig. Det behöver inte betyda att det är bara den nyanställda som måste anpassa sig när 

en ny medarbetare ska hitta sin plats i gruppen. Det kan också innebära att de som varit 
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anställda ett tag bildar nya relationer i gruppen och kommer fram till att det är de som behöver 

anpassa sig och förändras till den nya människan och hens idéer [2]. Det blir ett ömsesidigt 

utbyte av erfarenheter och nya infallsvinklar och i de bästa av världar fungerar det relativt 

smärtfritt. Det är en viktig del av introduktionen att komma in i arbetsgruppen dels för att den 

nyanställde ska få en positiv bild av verksamheten och de som jobbar där, dels att den 

nyanställde ska ha möjlighet att bygga upp nya positiva relationer till sina kollegor [2–6]. Det 

finns rekommendationer att jobba med introduktionsplan i grunden och att sedan forma 

introduktionen efter vem som ska introduceras. Det blir en bättre introduktion om den är 

personligt bunden. En sammanfattning kan göra för vad de olika författarna anser vara viktiga 

punkter som behöver finnas med i en sådan plan. 

• Ett gott mottagande och välkommen till företaget. 

• Presentation av plan för de närmaste dagarna och om introduktionsplanens upplägg. 

• Organisationsinformation och arbetsplatsbeskrivning. Mål och organisationens övergripande 

policy. 

• Praktisk information. Lön, semester, sjukfrånvaro, schema och övertid. Parkering, lunchrum, 

omklädningsrum, arbetskläder, företagshälsovård etcetera. 

• Teknisk information. Inloggningar och befogenheter samt sekretess och brandskydd. 

• Presentation av och för medarbetare. 

• Rundvandring i företaget. 

• Information om karriärmöjligheter och kompetensutvecklingsprogram. 

• Facklig information [2–6]. 
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2.2 VAD SÄGER LAGEN OM INTRODUKTION? 

I arbetsmiljölagens tredje kapitel § 3 står det så här [8, 11]: 

” 3 §   Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, 

under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara 

förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den 

utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. 

Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får 

tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.” 

”Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd 

ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning 

och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är 

olika” [11, 8,  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160]. 

 

Arbetsgivaren är skyldig att enligt lag bedriva ett arbetsmiljöarbete och i det 

arbetsmiljöarbetet ingår att få introduktion och instruktioner för hur arbetet ska bedrivas och 

vilka skyddsåtgärder som ska vidtas om arbetet medför en risk för ohälsa. Arbetsmiljöverket 

har speciellt utarbetade föreskrifter för hur ett arbetsmiljöarbete skall gå till. Vilka 

skyldigheter och rättigheter som finns för både anställda och arbetsgivare. Dessa föreskrifter 

uppmanar till att varje företag/organisation/arbetsplats ska bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett ständigt cirkulerande arbete som 

behandlar arbetsmiljön för både anställda och arbetsgivare. I dessa föreskrifter och 

arbetsmiljöarbeten ingår att varje ny individ på företaget/organisationen/arbetsplatsen ska 

erbjudas en introduktion och uppföljning av den [8, 9 s.12, 10]. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160
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2.2.1 Introduktionens betydelse 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan man läsa att introduktion behövs för att den anställda ska 

ha kunskaper om arbetet och eventuella risker och dessutom få information om hur ohälsa och 

olycksfall kan förebyggas. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att den nyanställde får 

introduktion och att det finns ett planerat introduktionsprogram där bland annat dessa punkter 

bör ingå [9]: 

• Introduktion och presentation av lokaler och kollegor. 

• Arbetsbeskrivning, maskiner/ metoder/ rutiner. 

• Genomgång av potentiella risker med olika arbetsmoment 

• Genomgång av rutiner och regler runt skyddsutrustning och skyddsföreskrifter. 

• Brandskydd, tillbudsrapporter och utrymningsplaner. 

• Information från fackförening, företagshälsovård och skyddsombud. 

• Företagets policy angående droger, alkohol, arbetsmiljö, rehabilitering med mera [12]. 

 

2.2.2 Varför behövs introduktion? 

Enligt arbetsmiljölagen ska ett systematiskt arbetsmiljöarbete finnas och fungera på varje 

arbetsplats. I detta arbete ingår introduktionen som en del i att förebygga och förhindra 

arbetsolyckor och att anställda skadar sig på jobbet eller utsätts för situationer som kan 

medföra ohälsa för den anställda [14]. 
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2.2.3 Mål, metoder och planer 

I Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter finns det ingen checklista för hur 

introduktionen ska eller måste läggas upp. I föreskrifterna står att varje arbetsgivare har 

skyldighet att genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetstagaren har en rättighet att 

få introduktion men också en skyldighet att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Arbetsmiljölagen har inga metoder och planer, men målet är att ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete ska bedrivas på varje arbetsplats. Det finns ett gediget arbetsmaterial att 

jobba med när det handlar om bättre arbetsmiljö. Prevent [11–14] skriver i sitt arbetsmaterial 

”bättre arbetsmiljö för alla medarbetare” om Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 

arbetsmiljöförordningen som säger hur arbetsgivaren ska jobba med arbetsmiljön. Dessa 

regler kan utifrån hur de tolkas ge utrymme för olikheter mellan arbetsplatser. Det finns därför 

allmänna råd med kommentarer och förslag på hur arbetsgivaren kan uppfylla föreskrifterna. 

Målet för, och lagen säger att på varje arbetsplats ska det ska finnas ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete och i det arbetet ingår också introduktion för nya medarbetare [8–14]. 

 

2.3 VAD SÄGER REGION VÄRMLAND OM INTRODUKTION? 

Med cirka 8 000 anställda som Region Värmland har, finns det ett stort behov av kompetenta 

medarbetare och ett ständigt behov av nyrekrytering. Region Värmlands motto är att ”Alla 

människor har lika värde”, med det mottot i åtanke har regionen också en tanke och plan för 

nyanställda inom regionen och de olika arbetsformer som finns där. På Region Värmlands 

webbplats [15] finns det också en tanke på hur en nyanställd ska tas emot. På den nämnda 

webbsidan finns en övergripande information om hur du som anställd kommer att tas emot, 

bland annat med en övergripande introduktion om hur det är att jobba inom Region Värmland, 
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men också en arbetsplatsintroduktion. Vissa yrkeskategorier har också yrkesintroduktioner 

med speciella kliniska utvecklingsprogram [15]. 

 

2.3.1 Introduktionens betydelse 

På Region Värmlands Intranätssida [16] står också att en förutsättning för trivsel, 

arbetsglädje, delaktighet, inflytande och yrkesstolthet är att få en bra introduktion. 

Introduktionen ska också ge den nyanställde möjlighet att förstå arbetssätt och 

organisationens mål. Region Värmland menar att det är ett lagarbete på arbetsplatsen att bry 

sig om och ta hand om en ny medarbetare. För Region Värmland innebär en bra introduktion 

en god framtidsinvestering [16]. 

 

2.3.2 Varför behövs introduktion? 

Region Värmland skriver på sin webbplats [15] att syftet med introduktion för den som är 

nyanställd är att känna sig välkommen och få en bra start på anställningen. På Region 

Värmlands intranät ”Insikt” [16] kan man hitta ytterligare information om introduktion och 

hur det fungerar för den som är ny på jobbet. Intranätet finns tillgängligt när du väl blivit 

anställd, annars inte. Region Värmland skriver på intranätets informationssida om 

introduktion att: Du som anställd ska känna dig välkommen och veta att din kompetens och 

yrkestitel är viktig för Region Värmland och att den ska tas tillvara på bästa möjliga sätt. 

Introduktionen ska ge den nyanställde möjlighet att snabbt kunna komma in i sitt arbete och 

gemenskapen på sin nya arbetsplats [15, 16]. 
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2.3.3 Mål, metoder och planer 

Inom Region Värmland delas introduktionen upp på arbetsplatsintroduktion och 

regiongemensam introduktion. Den regiongemensamma introduktionen riktar sig till alla 

anställda inom Region Värmland och tar upp sådant som visioner, värdegrundspolicy, 

organisationens demokratiska arbete, regionens mål och framtidens hälso- och sjukvård. Den 

andra typen av introduktion är arbetsplatsintroduktion. Den introduktionen handlar mer om 

yrkesspecifika rutiner och praktiska frågor som behandlar trivsel, delaktighet och att få utföra 

ett jobb som man anställts för. Den här typen av introduktion anpassas mer efter individen, 

tidigare erfarenhet och det arbete som skall utföras [15, 16]. 

 

Inom Region Värmland är det den närmaste chefen som ansvarar för planering, genomförande 

och utvärdering av introduktionen. Introduktionen ska planeras på så sätt att närmaste chef har 

sett till att det finns en förberedd arbetsplats och att det finns en kontaktperson till den 

nyanställde och att all berörd personal vet om att det kommer en ny kollega [16]. 

Region Värmland har tagit fram informationsmaterial för introduktionen både som ett 

informationsmaterial om regionen för den nyanställde men också även som en checklista för 

chefer med alla delar som ska ingå i en introduktion [17, 18]. 

 

2.4 VAD SÄGER ANSVARIGA CHEFER INOM VÅRDADMINISTRATION OM 

INTRODUKTION? 

Fem respondenter har svarat på åtta frågor om introduktion som mejlades ut till sammanlagt 

30 verksamhets-, avdelnings- och enhetschefer inom öppen- och slutenvården i Region 

Värmland [bilaga A]. Respondenterna benämns här med bokstäverna A, B, C, D och E. 

Svarsfrekvensen var liten och de kan inte räknas som ett resultat för en jämförelse, men de 
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svar som kom in redovisas som sammanställda frågor under rubriker som passar till frågorna 

och svaren. Frågorna var: 

 

1.    Har du ansvar för introduktion av nyanställda vårdadministratörer? 

2.    Hur lägger du upp introduktionen? Finns det en mall? 

3.    Vad innehåller den? 

4.    Hur ser en bra introduktion ut enligt dig? 

5.    Varför tror du att introduktionen av en nyanställd är viktig? 

6.    Vilka är fördelarna med en bra introduktion? 

7.    Utvärderar du den nyanställdes upplevelse av introduktionen? 

8.    Hur stor roll tror du att du spelar i introduktionen av en nyanställd? 

 

2.4.1 Varför behövs introduktion? 

Frågorna 4, 5 och 6. 

Respondent A: 

”En bra introduktion kan vara avgörande för om medarbetaren vill vara kvar i sin anställning 

eller inte.” 

”Medarbetaren känner sig trygg, vet vilka arbetsuppgifter och krav som finns.” 

 

Respondent B: 

”Så att man känner sig trygg och väl mottagen. Det som är viktigast kanske inte är arbetet i 

sig den första tiden utan bara känna att man kommer in i en grupp och att man känner sig 

bekväm i lokalen. Som anställd ska man tycka att det är roligt att gå till jobbet varje dag 

samtidigt som det är klart att man är extra sliten när man ska in i det nya.” 
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”Ja det är nog att man känner sig trygg och vet att det är ok att fråga och att det inte finns 

några dumma frågor. Och detta hjälper inte bara den nya medarbetaren utan även kollegor och 

tillsammans så är vi varandras arbetsmiljö.” 

”En bra introduktion är anpassad efter den individ som kommer och att man kan känna efter 

lite efter de första veckorna vad som man behöver kunna mer men även vad individen har lätt 

för och på så sätt stärka den i att de får göra saker som man tycker fungerar. Det man måste ha 

med i åtanke att man är ny på jobbet hela det första året och att yrket är föränderligt så att man 

blir aldrig fullärd.” 

 

Respondent C: 

”Information om organisationen, vårdadministrativa enheten, vårdadministrativa enhetens 

handlingsplan, visa Insikt, vad som gäller för rast/fikapaus, vad som gäller för 

ledighet/semester, APT, heroma och kom och gå.” 

”En bra introduktion för mig är där information ges och frågor besvaras.” 

”Förhoppningen är att en bra introduktion ska göra så att medarbetaren lättare kommer in i 

arbetet.” 

Respondent E: 

”Dels för medarbetaren så att hen känner sig bekväm med att utföra arbetsuppgifterna dels 

lika mycket för verksamheten så att arbetet håller hög kvalitet.” 

 

2.4.2 Hur läggs introduktionen upp? 

Frågorna 2 och 3. 

Respondent A: 

”Använder det material som är utarbetat av HR samt också lokala rutiner för varje enhet.” 
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”Information innan medarbetaren börjar med välkomstbrev. Information om kläder, 

personalrum, arbetstider med mera” 

 

Respondent B: 

”Introduktionen läggs upp lite olika då min enhet servar två mottagningar så är det lite som 

skiljer sig.” 

”Så någon riktig mall som vi följer har vi inte men vi jobbar på att få fram bra rutiner.” 

 

Respondent C: 

”Viktigt med introduktion för att få enkla praktiska frågor besvarade.” 

”Har en egen mall jag går efter som jag skruvar på vid behov.” 

 

Respondent D: 

” På min lilla VC är det snart två år sedan vi anställde en VA. Vi anpassar introduktionen 

efter varje tillfälle. Vi har ingen mall som vi använder oss av, anpassar helt och hållet efter 

individen och verksamheten.” 

 

Respondent E: 

”Ja det finns en mall, vi håller på att utveckla den vidare med mer detaljer.” 

”Genomgång av olika delar, sedan tid för eftertanke/reflektion och att få pröva själv, sedan 

uppföljning.” 

 

2.4.3 Mål, metoder och planer 

Fråga 7. 

Respondent A: 
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”Ja vi har genomgång ett par gånger efter anställningens början. Efter ett par veckor och efter 

några månader.” 

 

Respondent B: 

”Ja men det gör jag med nya så har jag lite extra koll och är ofta till dem och pratar med dem 

om hur de upplever situationen samt att jag vill att de ska skynda långsamt och att det är ok att 

vara ny länge.” 

 

Respondent E: 

”Få pröva själv och sedan uppföljning. Utvärderar delvis, kan bli bättre.” 

 

 

3 RESULTAT 

 

3.1 LITTERATUREN 

Litteraturen visar ganska enhälligt att introduktionen har en stor betydelse för den som är ny 

på jobbet men att det även har stor betydelse för organisationen/företaget/arbetsgruppen. 

Introduktionens betydelse för den enskilde är avgörande för om hen trivs och stannar kvar i 

organisationen, vilket i sin tur blir avgörande för att arbetet och produktionen ska gå vidare 

och utvecklas. Introduktionen har även betydelse för utvecklingen av den redan befintliga 

arbetsgruppen, då det blir en kompetensutveckling i sig, att ta emot en ny kollega och lära 

upp. Det finns en uppsjö av material att tillgå för att planera och genomföra en bra 

introduktion. Att ämnet introduktion tas upp i relativt många böcker som handlar om 

arbetsgruppen och organisationspsykologi talar för att det är ett ämne som är viktigt och som 

behöver förstås som fenomen. Det är i dagens samhälle lätt att snabbt rekrytera medarbetare 
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till sin organisation/företag/arbetsgrupp och det finns i de allra flesta branscher gott om 

utbildad personal att tillgå men för att det ska fortsätta att vara så och att det ska gå att behålla 

den personal som rekryterats behöver introduktionen uppgraderas och uppdateras hela tiden. 

Företag/organisationer/arbetsplatser som kan marknadsföra sig som en bransch som bryr sig 

om arbetstagaren och lägger ner tid på introduktion och kompetensutveckling kommer att i 

framtiden lyckas med sina rekryteringar. 

 

3.2 LAGEN 

Svaren som kan hittas i lagtext och i föreskrifter och allmänna regler är inte så mycket att ha 

en diskussion runt omkring eftersom arbetsmiljölagen är något alla arbetsgivare måste 

förhålla sig till. Hur kontrollen av, om lagen följs är en annan diskussion som inte ges 

utrymme till här. Det som kan nämnas är att det finns gott om utbildningsmaterial och 

information om hur man tar sig an arbetsmiljölagen, föreskrifter och allmänna råd. Genom att 

studera arbetsmiljölagen och de föreskrifter och allmänna råd som finns kan man som både 

anställd och som arbetsgivare enkelt se vad som är arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter, 

men också vad varje anställd har för skyldigheter och rättigheter. 

 

3.3 REGION VÄRMLAND 

Region Värmland verkar ha god koll på vad som enligt arbetsmiljölagen ska finnas och vad 

som det ska jobbas med när det handlar om introduktion. Men det är vad som syns i form av 

dokument och handlingar, alltså i teorin. Hur det fungerar i praktiken är inte det här arbetet 

stort nog för att undersöka och ta reda på. Det kan däremot vara av värde att ta reda på, men 

att det arbetet kanske bör innehålla alla yrkeskategorier inom Region Värmland för att visa att 

det är en stor bredd bland yrkeskategorier och en spridning av hur det arbetas med just 
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introduktion i olika delar av Region Värmland. Informationen om introduktion på Region 

Värmlands webbsida är begränsad till vad som kan läsas där. För att få mer kunskap om hur 

Region Värmland jobbar med introduktion behöver du vara anställd av regionen. En stor 

organisation med många anställda jobbar förstås med introduktionen hela tiden då det anställs 

personal ideligen. 

 

3.4 PERSONALANSVARIGA CHEFER INOM VÅRDADMINISTRATION, REGION 

VÄRMLAND 

Intervjusvar som undersökts i det här arbetet är enbart om hur introduktionen värderas och 

planeras inom vårdadministration. Uppfattningen om introduktionens betydelse verkar vara 

allmän känd av de som svarat på intervjufrågorna. Respondenterna har uppgett att de vet 

vikten av att ha en bra introduktion för vårdadministratörer. Svaren som kommit in kan inte 

sammanställas som enhälliga för hur introduktionen planeras och värderas inom enheten. Det 

hade krävts fler svar för att få en statistik att kunna redovisa. Det verkar som att 

introduktionen inom vårdadministrationen ser mycket olika ut när det handlar om 

yrkesintroduktionen/arbetsplatsintroduktion. Där har enheten själva jobbat fram hållpunkter 

och checklistor att följa för att få en individuell och enhetsanpassad introduktion. Den här 

rapporten visar inte mer än vad som kan utläsas av de intervjusvar som inkommit, och 

enhetskopplade introduktionsrutiner har inte studerats och inte heller tagits med i jämförelsen. 

 

 

 

4 DISKUSSION 

Precis på samma sätt som litteratur, lag, Region Värmland, chefer inom vårdadministrationen 

och vad jag själv tycker och säger, är bilden enig att introduktionen är viktig för den enskilda 
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individen och för fortsatt trivsel och utveckling på jobbet. Den är också viktig för Region 

Värmland och för chefer inom vårdadministration för att kunna behålla de nyanställda inom 

sin enhet, så att de kan utvecklas till kompetenta, producerande och professionella 

medarbetare. Introduktionen är också viktig för att den enskilde medarbetaren ska kunna 

utvecklas i både sociala relationer på arbetsplatsen, men också ännu mer kompetensmässigt 

för att leva upp till det som arbetsmarknaden och arbetsgivare frågar efter och behöver. 

 

Vad som varit intressant att undersöka hade varit att via enkätundersökning titta på hur 

upplevelsen av introduktion är hos nyanställda vårdadministratörer inom Region Värmland. 

Det rymdes inte i mitt examensarbete men kan vara ett tips till kommande examensarbete. Det 

skulle dessutom vara intressant att undersöka om det finns skillnader i hur introduktionen 

läggs upp och planeras utifrån vilken typ av yrkeskategori man tillhör och vilken typ av arbete 

som skall utföras. Genom litteraturstudien och att studera arbetsmiljölagen kan man inte 

utläsa att de ska förekomma någon skillnad, eftersom introduktion för den som är ny på jobbet 

är lika viktig oavsett vem du är, vilket yrke du än har eller var du jobbar. 

 

Det kan hända att undersökningen/intervjusvaren i rapporten blir lite missvisande när det 

enbart är personalansvariga enhetschefer/avdelningschefer för vårdadministratörer som har 

fått frågorna, då det i flera intervjusvar visar sig att det är vårdadministratörer som själva tar 

hand om introduktionen av vårdadministratörer. Därför hade det varit av värde att skicka 

intervjufrågor till fler än bara personalansvariga chefer inom vårdadministrationen. Det kan å 

andra sidan konstateras att den typen av introduktion är att föredra, då de som tillhör den 

arbetsgrupp som den nyanställda ska ingå i, är de som allra bäst vet vad som behöver 

informeras om och instrueras i. Arbetet hade varit ännu mera intressant om enkäter hade 

skickats ut till alla nyanställda vårdadministratörer och de hade kunnat svara på om de fått den 

introduktion som de har rätt till och i så fall hur de har upplevt den. Precis som jag antydde 
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innan hade det blivit en alltför stor rapport om den också skulle ha innehållit redovisning av 

en enkätundersökning. 

 

 

Vad som blivit uppenbart för mig under arbetets gång med ämnet, är att alla vet hur viktig 

introduktionen är men att det ibland stannar där. Många får en kort introduktion och sedan är 

tanken att arbetet ska rulla på. Många gånger saknas tiden för att en planerad introduktion ska 

genomföras fullt ut. Uppföljningar av hur det går för den nyanställde är också ovanligt även 

fast det är minst lika viktigt. Dels för att se hur den nyanställde utvecklas, dels för att kunna 

upptäcka fel i ett tidigt skede. Det blir en vinst både för arbetsgivare och arbetstagare om det 

finns en plan för både introduktion och uppföljning. 

 

 

5 SLUTSATSER 

Introduktion är viktigt oavsett i vilket sammanhang du befinner dig. Om du som nyanställd 

ska kunna utföra ett bra jobb och utvecklas i din yrkesroll krävs att introduktionen håller hög 

klass och bedöms som lika viktig av arbetsgivaren. Arbetsgivare har mycket att vinna på att 

ha en plan för introduktionen, dels för att få de medarbetare de vill ha, dels för att behålla de 

som anställts. Stor vikt läggs också på de närmaste arbetskollegorna som har erfarenhet och 

kan lotsa in de nya i arbetet. Men det läggs också stor vikt på dig själv som nyanställd att veta 

vad du har för rättigheter och skyldigheter att förhålla dig till. Med tanke på att 

arbetsmiljölagen tar upp vikten av introduktion, och att det i litteraturen står mycket om varför 

och på vilket sätt introduktionen bör gå till, finns det all anledning att tro på att 

introduktionens betydelse för varje nyanställd kommer att värdesättas mer och mer i 

framtiden. 
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BILAGOR 

Bilaga A.  

Frågor till personalansvariga chefer inom vårdadministration. 

1.    Har du ansvar för introduktion av nyanställda vårdadministratörer? 

2.    Hur lägger du upp introduktionen? Finns det en mall? 

3.    Vad innehåller den? 

4.    Hur ser en bra introduktion ut enligt dig? 

5.    Varför tror du att introduktionen av en nyanställd är viktig? 

6.    Vilka är fördelarna med en bra introduktion? 

7.    Utvärderar du den nyanställdes upplevelse av introduktionen? 

8.    Hur stor roll tror du att du spelar i introduktionen av en nyanställd? 

 

 


