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Abstract 
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Sammanfattning: Förändringar i organisationers omvärld leder till ett behov av 

att ställa om och anpassa sig till de rådande 
omständigheterna. En sådan förändring har varit behovet av 
att i allt större utsträckning arbeta hemifrån till följd av de 
restriktioner vi har behövt förhålla oss till under stora delar 
av år 2020. En effektiv och genomtänkt onboardingprocess 
kan minska kostnader kopplade till rekrytering, upplärning 
men också leda till en högre tillfredsställelse hos den 
nyanställde i form av att hen får en bättre förståelse för sin 
roll, sin nya arbetsplats och vilka förväntningar som finns. 
Denna uppsats syftar till att med utgångspunkt i HR-
praktikers uppfattningar beskriva och analysera onboarding 
på distans med avseende på kultur och lärande. Studien som 
har utförts är en fenomenografisk studie av HR-praktikers 
uppfattningar gällande onboarding av nyanställda på distans. 
Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade 
intervjuer med fyra HR-praktiker från olika delar av Sverige. 
Resultatet av intervjuerna har sedan analyserats med 
utgångspunkt i teorier om organisationskultur, lärande samt 
socialisationsprocessen. Resultatet av studien visar att 
onboarding är ytterst aktuellt i hos dagens organisationer 
samt är till stort värde för både organisationen och 
medarbetaren. I samband med utformningen av 
onboardingprocessen är det värdefullt för HR-praktikern att 
reflektera över vilken kultur man vill förmedla till sina 
nyanställda. Detta eftersom onboardingprocessen dels är ett 
bra tillfälle för en organisation att göra ett första intryck samt 
för att arbeta med sin employer branding inför framtiden. 
Avseende utformningen av onboardingprocessen kan det 
vara av värde att inkludera delar av både den institutionella 
och individualistiska taktiken då båda har för- och nackdelar 
samt vänder sig till olika personers behov och också 
resulterar i olika strategier. Diskussionen av resultatet har 
också visat att dessa olika taktiker kan kopplas till olika typer 
av lärande och vara mer sammankopplade med vissa aspekter 
av organisationskulturen.  
 
 
 

Nyckelord: Organisationskultur, lärande, onboarding, 
introduktionsprocessen, distans, socialisationsprocess. 
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1. Inledning  

Det finns ett behov i alla organisationer av att introducera nyanställda till organisationen, 
arbetsuppgifterna och kollegorna och detta görs, i stor eller liten utsträckning, genom någon 
form av introduktionsprogram för nya medarbetare. Denna introduktion kan utformas ytterst 
enkelt och bestå av en enkel checklista, likväl som delas upp i flera delprocesser som innehåller 
olika steg.  

Cirilo & Kleiner (2003) menar att 50 % av de anställda lämnar organisationen inom de första 7 
månaderna av sin anställning. Detta beror ofta på att introduktionsprocessen inte är genomtänkt 
eller inte tar hänsyn till den nya medarbetarens behov. Därtill kanske den nya medarbetaren blir 
inslängd i sin nya roll, utan att man har tagit hänsyn till de svårigheter man kan uppleva på ett 
nytt jobb. Cirilo & Kleiner menar däremot att en välfungerande introduktionsprocess resulterar 
i att den nya medarbetaren kommer att ta sig an sin nya roll med bättre självförtroende än om 
processen istället är standardiserad. Hen kommer också att kunna prestera bättre i sin nya roll, 
och på sikt även minska kostnaderna som är kopplade till att lära upp nya medarbetare samtidigt 
som produktiviteten är fortsatt hög. En välfungerande introduktionsprocess kommer också att 
leda till ett större engagemang hos de nyanställda, samt en ökad lojalitet vilket på sikt minskar 
risken för personalomsättning inom organisationen. Således har en effektiv och genomtänkt 
onboardingprocess ett stort värde för organisationerna, både avseende kostnader kopplade till 
rekrytering och upplärning men också lönsamhet för organisationen i form av 
arbetsgivarvarumärket. 

Men vad händer då när vanliga arbetssätt ställs på ända och organisationer i hela Sverige 
behöver tänka om, ställa om och ändra sina processer? Mot bakgrund av den rådande pandemin 
har många organisationer blivit tvungna att se över sina arbetssätt och fått söka nya alternativ 
till sådant man tidigare tagit för givet. Många verksamheter, som har möjligheten, har övergått 
till att helt eller delvis arbeta hemifrån. Detta förändrade arbetssätt påverkar naturligtvis flera 
av HR:s arbetsprocesser, exempelvis hur man arbetar med arbetsmiljö eller som i detta fall 
onboarding. Detta har naturligtvis också betydelse för de enskilda individerna inom 
organisationen. Man kan föreställa sig att det finns en viss osäkerhet och oro kopplat till att 
vara nyanställd i vanliga fall och i en situation där man plötsligt är ny på jobbet men dessutom 
på distans, väcker det nya frågeställningar och resulterar i nya utmaningar, både för 
organisationen och individen.  

Dessa funderingar har lett mig fram till att vilja fördjupa mig i fenomenet onboarding av 
nyanställda på distans med utgångspunkt i HR-praktikers uppfattningar och med särskild 
utgångspunkt i organisationskultur och lärande.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  
 
Syftet med denna uppsats är således att med utgångspunkt i HR-praktikers uppfattningar 
beskriva och analysera onboarding på distans med avseende på kultur och lärande.  

Detta syfte konkretiseras genom följande frågeställningar.  

• Hur arbetar HR-praktikerna inom organisationen med arbetsprocessen 
onboarding av nyanställda på distans?  
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• Vilken roll spelar kulturen i förhållande till onboarding av nyanställda på 

distans?  
 

• Hur förhåller sig HR-praktiker till lärande i förhållande till utformningen av 
onboarding av nyanställda på distans?  

 
Jag anser att denna uppsats har en pedagogisk och arbetslivsrelaterad relevans då fenomenet 
kommer att beskrivas och undersökas i förhållande till organisationskultur och lärande vilket 
är typiska teman inom pedagogiken. Jag anser också att ämnet för uppsatsen är relevant på sikt 
eftersom dessa frågeställningar är sprungna ur en situation som är högaktuell just nu. Däremot 
vet ingen hur länge organisationer kommer att behöva förhålla sig till situationen och inte heller 
hur framtida arbetssätt kommer att se ut. Med anledning av detta anser jag att det finns en nytta 
och ett värde i att fördjupa sig inom detta fenomen.  

1.2 Avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att ta utgångspunkt i HR-praktikers uppfattning av det valda 
fenomenet. Därav kommer jag inte att intervjua medarbetare inom de valda organisationerna 
och uppsatsen kommer heller inte att fokusera på en enskild organisation. De intervjuade HR-
praktikerna arbetar inom HR i olika organisationer runt om i Sverige, både inom offentlig och 
privat verksamhet. I denna uppsats kommer företrädelsevis begreppet onboarding att användas, 
men även den svenska motsvarigheten, dvs. introduktionsprocess. 

1.2.1 Definition av fenomen  
 
Det valda fenomenet är onboarding på distans och definieras i denna uppsats som en process 
som sker från det att en ny medarbetare börjar sin anställning inom organisationen. I denna 
studie är jag intresserad av hur fenomenet samspelar med organisationskulturen men i viss mån 
även med synen på lärandet. Av de intervjuer som genomförts framkommer också att flera HR-
praktiker inkluderar processen preboarding som en del av den större, mer allmänna processen 
onboarding. Således kommer både begreppet onboarding och preboarding att användas i denna 
uppsats.  
 
1.3 Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera de organisationer, i vilka den empiriska 
undersökningen har genomförts, samt presentera den bakgrundsinformation som krävs för att 
sätta den empiriska undersökningen i sitt sammanhang.  
 
1.3.1 Organisationerna  
 
Energibolaget är ett av de tio största energi- och kommunikationsbolagen i Sverige och är 
kommunägt. Bolaget har cirka 400 anställda och anställer både tjänstemän och 
produktionspersonal. HR-avdelningen beskrivs som liten och består av en HR-chef, tre HR 
Business Partners samt en HR-koordinator. 
 
Konsultbolaget har cirka 110 anställda och två kontor i Sverige samt anställer personer från 
tjänstemannasidan. HR-avdelningen består av tre personer som också har ett samarbete med 
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marknadsavdelningen. Kärnverksamheten består av utveckling av system, plattformar och 
implementering av nya tjänster. Konsultbolaget erbjuder helhetslösningar som drivs av ett team 
som består av de personer som har den nödvändiga kompetensen för att driva hela projektet åt 
kunden. 
 
Den statliga myndigheten har cirka 90 anställda och arbetar med att finansiera forskning inom 
hållbar utveckling. Medarbetarna utgörs av tjänstemän och har generellt sett en hög 
utbildningsnivå. De anställda inom den statliga myndigheten arbetar mycket i samarbete med 
aktörer utomlands. HR-avdelningen består av två HR-ansvariga som vid behov även kan få stöd 
av en förvaltningschef.  
 
Industriföretaget har globalt sett 39 000 anställda i 90 länder. För denna uppsats har endast 
moderbolaget intervjuats då organisationen är ytterst decentraliserad och inom moderbolaget 
har man cirka 100 anställda. Således är intervjuerna endast representativa för moderbolaget. 
HR-avdelningen inom moderbolaget består av två personer, en HR-generalist och en HR-chef. 
Därutöver har respektive affärsområde inom industriföretaget egna HR-ansvariga. 
Moderbolaget anställer tjänstemän och hanterar legala frågor, skattefrågor och finansiella 
frågor.  
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2. Metod  
I följande avsnitt presenteras de metodologiska utgångspunkter samt den metod och det 
tillvägagångssätt som använts för att samla in och sammanställa materialet som ligger till grund 
för denna uppsats. Vidare presenteras även tillvägagångssättet för datainsamlingen såväl som 
de kvalitetsaspekter som tagits i beaktning under processens gång och avslutas med en etik- 
och metodreflektion.  
 
2.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
2.1.2 Kvalitativ forskning 
 
Den kvalitativa forskningen ger utrymme för flexibilitet och lämnar stort utrymme för 
variationer och är även användbar när man vill undersöka ett fenomen, så som exempelvis 
subjektiva erfarenheter och sociala situationer eller praktiker (Backman, 2016; Fejes & 
Thornberg, 2019). Enligt Cohen (2011) karaktäriseras den kvalitativa forskningen av en önskan 
att nå detaljerad förståelse för meningar, ageranden och sådant som inte riktigt går att observera, 
exempelvis fenomen, attityder, intentioner och beteenden. Beteenden och data är relaterade till, 
och beroende av kontexten och för att förstå en situation måste forskaren förstå kontexten 
eftersom den påverkar situationen och beteendet och vice versa. Inom den kvalitativa 
forskningen ser man verkligheten som något mångsidigt och forskningen ska därför innehålla 
fylliga beskrivningar och observationer av hur deltagarna i studien uppfattar något. Forskarens 
roll är väldigt viktig i kvalitativa studier eftersom hens roll är tolkande. Vidare ska forskaren 
generera teorier snarare än att testa dem eftersom man inte vet vad man kommer att finna på 
förhand. Denna beskrivning av den kvalitativa forskningen bekräftas även av Denscombe 
(2009) som också menar att det tolkande förhållningssättet och intresset för hur människor 
förstår saker är centralt inom den kvalitativa forskningen. Därtill menar Fejes & Thornberg 
(2019) att forskaren behöver bryta ner och sätta ihop materialet igen för att söka mönster och 
skapa mening vilket också är del av utmaningen inom den kvalitativa forskningen.   
 
För att kunna uppfylla syftet med denna uppsats har jag tagit del av HR-praktikers uppfattningar 
och subjektiva erfarenheter för att därigenom beskriva ett fenomen, vilket faller inom ramen 
för den kvalitativa forskningen. Därefter kommer jag att tolka det insamlade materialet och 
utifrån dessa tolkningar ge en fyllig beskrivning av mitt valda fenomen. Detta tillvägagångssätt 
stämmer väl in på den kvalitativa forskningen och som en del av denna forskning kommer jag 
att använda mig av fenomenografisk metod, vilket jag kommer att presentera vidare i avsnitt 
2.1.4.  
 
2.1.3 Induktivt förhållningssätt  
 
Genom att anta ett induktivt förhållningssätt kan man genom observationer och erfarenheter 
från flera enskilda fall dra slutsatser och försöka utforma mer allmängiltiga påståenden om ett 
fenomen. Detta innebär också att framtida undersökningar och studier kan utmana tidigare 
resultat om de visar sig peka mot andra förhållanden än de som tidigare har observerats. När 
man antar ett induktivt förhållningssätt är det empirin som utgör utgångspunkten för studien 
snarare än teorin (Fejes & Thornberg 2019).  
 
Det kan vara svårt för mig som uppsatsens författare att förhålla mig helt induktiv eftersom jag 
genom min utbildning har en viss förförståelse för det område som ska undersökas. Denna 
förförståelse utgörs av jag har förkunskaper om HR-området samt en tanke om vad onboarding 
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innebär. Däremot har jag förhållit mig induktiv till det specifika fenomen jag ämnat undersöka 
genom att inte ta del av teorier eller annan litteratur inför intervjuerna. Jag har också haft min 
förförståelse i åtanke under arbetet med denna uppsats samt reflekterat kring förförståelsens 
roll löpande under arbetets gång.  
 
2.1.4 Fenomenografi 
 
Den fenomenografiska ansatsen är lämplig att använda för att analysera data från enskilda 
individer vilket kan samlas in genom semistrukturerade intervjuer. Med utgångspunkt i denna 
ansats kan forskaren beskriva och analysera människors tankar, förståelse av, och uppfattningar 
om ett valt fenomen. Kärnan i fenomenografin är att studera variationen mellan människors sätt 
att förstå sin omvärld. Inom fenomenografin betraktar forskaren sättet att se sin omvärld som 
ett resultat av ett lärande och i förhållande till det är forskarens roll att bidra till en djupare 
förståelse för människans lärande.  
 
Inom detta perspektiv på lärande anser man att människor uppfattar företeelser på olika sätt 
men också att det finns ett begränsat antal sätt på vilka sätt dessa företeelser kan uppfattas (Fejes 
& Thornberg, 2019). 
 

”En uppfattning är således ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något” 
(Fejes & Thornberg, 2019, s. 179)  

 
Men en uppfattning kan uttryckas på många olika sätt, och det kan vara en utmaning för 
forskaren att försöka förstå hur någon annan ser på sin omvärld. De olika uppfattningarna utgörs 
av kvalitativt skilda sätt att förstå sin omvärld och olika individer kommer att ge uttryck för 
olika typer av förståelse för en företeelse. Denna uppsättning av uppfattningar benämns 
”utfallsrummet” för fenomenet i fråga. Forskaren kan dock aldrig veta om hen upptäckt alla 
möjliga sätt att uppfatta något, eftersom det också kan styras av hur många vi frågar. Dessa 
olika uppfattningar av en företeelse kan betraktas enskilt, men det kan också vara intressant att 
undersöka om individen har förmågan att relatera dessa till varandra för att få en förståelse för 
hur djup deras förståelse är för det valda fenomenet (Fejes & Thornberg, 2019).  
 
I detta fall utgörs företeelsen av onboarding av nyanställda på distans samt hur detta fenomen 
samspelar med organisationskulturen samt synen på lärande. Med en fenomenografisk ansats 
kommer detta fenomen att närmare studeras genom genomförandet av semistrukturerade och 
tematiska intervjuer. Detta kommer vidare att presenteras i avsnitt 2.2.1. 
 
2.2 Genomförande  
 
Med utgångspunkt i en fenomenografisk ansats kommer den empiriska undersökningen att 
närmare studera det valda fenomenet genom semistrukturerade intervjuer med HR-praktiker 
inom fyra organisationer. Syftet med dessa intervjuer har varit att lyfta fram HR-praktikerns 
uppfattning av fenomenet onboarding på distans. I följande avsnitt presenteras 
tillvägagångssättet närmare.  
 
2.2.2 Urval och tillvägagångssätt 
 
För att finna personer att intervjua publicerade jag ett inlägg på LinkedIn (se bilaga 1), med 
information om syftet med min uppsats samt vad jag önskade undersöka. Jag blev därefter 
kontaktad av sju HR-praktiker från olika organisationer runt om i Sverige som var intresserade 
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av att delta och som kände sig träffade av beskrivningen av vad jag sökte. Av dessa sju 
organisationer valde jag sedan att gå vidare med fyra, baserat på HR-praktikernas inledande 
beskrivning av deras onboardingprocess samt baserat på att de olika organisationerna befann 
sig i någorlunda liknande branscher samt att samtliga, främst eller endast, anställer tjänstemän.  
 
Det som komplicerade urvalet var att jag inledningsvis fick väldigt liten respons på min 
förfrågan. Utöver det berörde min frågeställning ett ämne som är aktuellt just nu och jag 
upplevde det som problematiskt att många jag fick kontakt med befann sig i en situation där de 
inte hade tid eller möjlighet att delta i intervjuerna på grund av den pågående pandemin. Med 
detta i åtanke valde jag att gå vidare med fyra av sju organisationer. Jag ansåg att det var bättre 
att ha ett bredare urval trots att det innebar att organisationerna skiljer sig åt något eftersom det 
gav mig möjligheten att komma i kontakt med en bredd av HR-praktiker som arbetar inom det 
aktuella området. Detta ansåg jag var prioriterat i förhållande till att ställa specifika krav i 
urvalet, vilket hade resulterat i färre intervjuer.  
 
2.2.1 Semistrukturerade intervjuer 
  
Intervjuer som metod är särskilt lämpade för att uppnå djupgående och detaljerade data och 
forskaren får värdefulla insikter som grundar sig på intervjupersonens kunskaper och 
erfarenheter. Det är en också användbart när forskaren vill komma åt värderingar, åsikter eller 
idéer då intervjupersonen får möjlighet att utveckla sina idéer och synpunkter samt identifiera 
vad de anser är de centrala faktorerna av det undersökta fenomenet (Denscombe, 2009). 
 
Inom fenomenografin består datainsamlingen av semistrukturerade intervjuer som är 
uppbyggda kring olika teman med ett fåtal frågor som rör det forskaren önskar utforska vidare 
under intervjun. Därefter utvecklas samtalet mellan informanten och intervjuaren utifrån de 
svar informanten ger (Denscombe, 2009; Fejes & Thornberg, 2019). Inom fenomenografin är 
det viktigt med uttömmande svar och forskaren kan då behöva använda sig av probing, som är 
en metod för att utvidga och fördjupa ett samtal. Detta kan exempelvis ta sig uttryck genom att 
forskaren ställer följdfrågor som ”hur menar du då?” eller ”kan du utveckla ditt svar” för att 
uppmuntra informanten. Ett annat alternativ är att forskaren använder sig av icke-verbal 
probing, vilket kan innebära att forskaren nickar eller hummar för att bekräfta att hen hör 
informanten. Slutligen är det centralt att intervjuaren visar intresse för den information som 
informanten vill berätta om (Fejes & Thornberg, 2019).  
 
Eftersom syftet med intervjuerna har varit att få ta del av HR-praktikers uppfattningar har jag 
valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer för att kunna vara flexibel i 
intervjusituationerna och kunna anpassa mig och mina följdfrågor utifrån vad de berättar om 
det valda fenomenet. Målsättningen med intervjuerna har varit att komma åt 
intervjupersonernas beskrivningar, tankar och upplevelser kring det valda fenomenet, kultur 
och lärande och jag anser därför att de semistrukturerade intervjuerna har varit en lämplig 
struktur att använda mig av för att uppnå syftet. De teman som intervjuerna har inkluderat har 
varit inledning och organisationen, onboarding och organisationskultur, varav det sista temat 
även inkluderat lärande. Utifrån den riktning intervjun tog hade jag möjlighet att anpassa 
frågorna jag hade förberett, men detta ledde också till att några av intervjupersonerna inte 
svarade på alla frågor då de fokuserade på andra intressanta och relevanta delar i sin berättelse.  
 
Denscombe (2009) menar att det är en fördel att spela in intervjuerna eftersom man i efterhand 
kan kontrollera att man uppfattat det som sagts på ett korrekt sätt och att materialet även kan 
kontrolleras av andra om det skulle uppkomma ett behov av detta. Nackdelen med inspelade 
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intervjuer är att man inte kan se den ordlösa kommunikationen, exempelvis i form av minspel 
eller liknande.  
 
De fyra intervjuerna genomfördes på distans genom det digitala verktyget Teams, vilket var en 
fördel vid valet av intervjupersoner eftersom jag inte behövde ta hänsyn till det geografiska 
avståndet mellan oss. Under intervjuerna användes även kamerafunktionen vilket gjorde att 
intervjun fick stora likheter med en fysisk intervju, vilket jag ansåg var positivt. Samtliga 
intervjuer spelades in på min telefon med tillåtelse av intervjupersonerna för att möjliggöra för 
mig att lyssna igenom materialet i efterhand och på så sätt kunna genomföra en noggrann 
transkribering. Detta resulterade i att jag kunde fokusera på vårt samtal och inte behövde tänka 
på att ta anteckningar eller liknande under intervjun. Efter intervjuerna valde jag att skriva ner 
de intryck jag hade fått under intervjun samt de eventuella direkta kopplingar jag gjorde mellan 
vad intervjupersonerna berättade.  
 
2.3 Bearbetning  
 
Efter insamlingen av materialet påbörjade jag transkriberingen vilket innebar att jag lyssnade 
igenom de inspelade intervjuerna och skrev ner allt som sades. Enligt Denscombe (2009) är 
transkriberingen av materialet en värdefull process då forskaren får möjlighet att påbörja 
bearbetningen av sin data och kan skriva kommentarer allt eftersom materialet gås igenom.  
 
Inom den fenomenografiska metoden finns det flera olika metoder för hur materialet kan 
bearbetas. Jag kommer nedan att presentera en av dessa närmare samt redogöra för hur jag har 
applicerat denna metod på mitt material.  
 
Det första steget består av att forskaren läser igenom materialet flera gånger för att på så sätt 
bekanta sig med det samt skapa en förståelse för innehållet. Detta kan med fördel kombineras 
med att forskaren för anteckningar vid sidan av för att på så sätt ytterligare bearbeta materialet 
(Fejes & Thornberg, 2019). I detta första skede av bearbetningen gjorde jag som ovan 
beskrivning och tog anteckningar gällande sådant jag tyckte kändes viktigt. Detta följdes av 
kondensation vilket utgör det andra steget av bearbetningen. Detta steg innebär att forskaren 
väljer ut de mest betydelsefulla delarna av intervjun genom att klippa ut passager eller stycken 
från dessa. Därefter grupperas passagerna för att skapa en tydlig överblick med syftet att ge en 
representativ bild av intervjun och det utvalda fenomenet (Fejes & Thornberg, 2019). I enlighet 
med detta steg gick jag igenom mitt material och klippte ut passager som berörde de teman jag 
valt att strukturera min intervjuguide utifrån och som kändes relevanta utifrån det valda 
fenomenet.  
 
Det tredje steget av bearbetningen utgörs av att forskaren jämför de olika passagerna samt söker 
finna likheter och skillnader i materialet. Målsättningen inom fenomenografin är att urskilja 
variationen eller skillnaderna mellan olika uppfattningar, vilket också kan åstadkommas genom 
att leta efter likheter. Av denna anledning är det viktigt att som forskare försöka se förbi mer 
ytliga skillnader för att kunna upptäcka likheter (Fejes & Thornberg, 2019). I det tredje steget 
skapade jag olika kategorier för att kunna flytta olika passager mellan dessa med syftet att 
kategorierna ska innehålla olika uppfattningar om innehållet, dvs. mitt valda fenomen.  
 
I det fjärde steget grupperas de likheter och skillnader som har framkommit genom att forskaren 
placerar dem i olika grupper och lägger dem i högar i syfte att försöka relatera de olika 
passagerna till varandra (Fejes & Thornberg, 2019). I detta steg försökte jag finna skillnader 
mellan de olika uppfattningarna och därigenom också inom kategorierna. Detta följs av att 
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forskaren i det femte steget försöker hitta koherensen i de olika kategorierna, dvs. kärnan av 
likheter, i de olika kategorierna som skapats. Vanligtvis finns det flera kategorier som sedan 
blir allt färre, allt eftersom steg fyra och fem upprepas. En svårighet i detta steg kan vara att 
bestämma kategorierna och finna gränsen som ska sättas mellan olika uppfattningar, dvs. hur 
stora variationer som ska finnas inom en kategori innan en ny kategori kan behövas (Fejes & 
Thornberg, 2019). I det femte steget hade jag inledningsvis åtta kategorier utifrån de passager 
jag hade valt ut och dessa hade jag döpt till: generell information, justering av arbetssätt, 
organisationskultur, preboarding, generell onboarding, onboarding på distans, lärande i 
förhållande till onboardingprocessen, samt framtiden. I ett senare skede blev de tre slutliga 
kategorierna tillvägagångssätt, organisationskultur samt förhållande till lärande. 
 
I nästa steg namnges kategorierna och genom att göra det framkommer det mest signifikanta i 
materialet. Det är av värde att försöka hålla rubrikerna relativt korta och koncisa (Fejes & 
Thornberg, 2019). I detta steg valde jag ut de rubriker som sedan användes i resultatet. I det 
sista steget granskar forskaren alla passager samt jämför dem med varandra för att se om de 
kan passa in i mer än en kategori. Detta är nödvändigt eftersom tanken är att en kategori ska 
vara uttömmande och i detta sista steg brukar forskaren vanligtvis sammanfoga flera kategorier 
för att på så sätt minska antalet kategorier (Fejes & Thornberg, 2019)  
 
2.4 Trovärdighet i studie  
 
2.4.1 Etik – etiska överväganden  
 
Forskningsetik är viktigt för att skydda intervjupersonernas intressen och de ska inte lida fysisk 
eller psykisk skada av att delta i forskningen. Det är forskarens ansvar att reflektera kring detta 
inför genomförandet av undersökningen (Denscombe, 2009). Utöver detta är det viktigt att 
kunna garantera konfidentialiteten, exempelvis genom att hantera och förvara materialet på ett 
säkert ställe samt genom att säkerhetsställa att det inte gå att identifiera intervjupersonernas när 
resultaten publiceras.  
 
Därtill ska intervjupersonerna ge informerat samtycke till att delta i forskningen vilket kan ske 
muntligen eller skriftligen. Deras deltagande måste vara frivilligt, och de måste ha tillräckligt 
mycket information om forskningen för att kunna ta ett informerat beslut om att delta eller ej 
(Denscombe, 2009). 
 
Jag har förhållit mig till dessa etiska krav genom att presentera mig själv och uppsatsens syfte 
i samband med att jag fick kontakt med intervjupersonerna. Detta återupprepades sedan vid 
intervjutillfället då jag åter presenterade syftet samt metoden som skulle användas. Vid detta 
tillfälle blev intervjupersonerna informerade om möjligheten att avbryta sitt deltagande när som 
helst och de lämnade också muntligt samtycke till att delta i intervjun. Vid samma tillfälle 
informerades de också om att informationen skulle behandlas konfidentiellt. Slutligen har 
intervjupersonerna själva fått ta ställning till vilket digitalt verktyg de önskade använda för 
intervjuerna. På grund av att intervjuerna har skett digitalt har intervjupersonerna endast haft 
möjlighet att lämna muntligt samtycke till att delta i studien.  
 
 2.4.2 Metodreflektion 
 
Som forskare kan man inte styra över hur intervjupersonen förhåller sig till intervjun eller hur 
de väljer att framställa sin verklighet. Däremot har jag som forskare informerat om 
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förutsättningarna för deltagandet samt att materialet kommer att hanteras på ett etiskt korrekt 
sätt och intervjupersonerna har visat ett intresse för att delta i intervjuerna.  
 
Det som är både till för- och nackdel med semistrukturerade intervjuer är att de följer 
intervjupersonernas beskrivning och är väldigt flexibla i sitt upplägg. För denna studies 
genomförande var det nödvändigt att vara flexibel för att kunna nå fram till intervjupersonernas 
uppfattningar. Däremot upplevde jag områdets bredd som en svårighet, då det också resulterade 
i ett brett material. Det var naturligtvis positivt eftersom jag ville få fram olika uppfattningar 
och därigenom variationen av onboarding på distans, men också problematiskt då jag kan se att 
det hade underlättat mitt eget arbete om materialet hade varit mer sammanhållet från start.  
 
Det går alltid att diskutera om det hade varit önskvärt med ett ännu större urval, men där måste 
alla forskare dra en gräns i förhållande till tidsaspekten och uppsatsens omfattning. Trots detta 
hade det varit intressant och givande att kunna intervjua fler personer för att på så sätt få fram 
ännu fler uppfattningar och variationer vilket också hade varit positivt i förhållande till den 
fenomenografiska metoden. För det fall att uppsatsens omfattning hade varit större hade man 
även kunnat intervjua de nyanställda inom respektive organisation för att på så sätt få en 
helhetsbild över fenomenet onboarding på distans.  
 
En annan aspekt som är värd att reflektera över är att jag har varit ensam i forskarrollen. Detta 
har resulterat i att jag inte har haft någon att diskutera tankar och tolkningar med, både vad 
gäller det empiriska materialet men också tolkningen av de olika teorierna, vilket naturligtvis 
kan ha en påverkan. För det fall att jag hade skrivit denna uppsats tillsammans med någon annan 
hade det kunnat innebära att andra tolkningar hade gjorts eller att upplägget på uppsatsen hade 
kunnat se ut på ett annat sätt.  
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3. Resultat 
Med utgångspunkt i de frågeställningar som redovisats i avsnitt 1.1 har jag genomfört fyra 
intervjuer med HR-praktiker. Resultatet av dessa intervjuer kommer att presenteras i detta 
avsnitt. Mot bakgrund av den induktiv ansats som ligger till grund för denna uppsats har jag 
valt att presentera resultatet innan teoriavsnittet då jag själv också har tagit mig an arbetet med 
denna uppsats på samma sätt. 
 
3.1 Definitionen av onboarding  
 
Onboarding kan sammanfattas som ett brett begrepp som innefattar många olika aktiviteter. 
Intervjupersonerna gavs möjlighet att berätta om hur de ser på begreppet och vad det innefattar 
för dem. Gemensamt för intervjupersonernas definition av onboarding är att det handlar om att 
få medarbetarna att känna sig välkomna och trygga i organisationen för att på så sätt snabbt få 
in dem i arbetet. Intervjupersonerna är överens om att syftet är att introducera medarbetaren till 
sin nya roll och skapa förutsättningar för att hen ska bli en produktiv medarbetare så snart som 
möjligt. Intervjupersonen lyfter också fram att det är ett brett begrepp som innefattar mycket. 
 

”…Men också nån typ av socialiseringsprocess där de ju får lära känna företaget 
i stort, vilka värderingar vi har, vilken kultur, hur vi jobbar, och liksom teamet 
såklart och onboarding används väl ofta som ett ganska brett begrepp på det sättet, 
just hur man introducerar och förbereder nya medarbetare på att komma in på sin 
nya arbetsplats”.  

 
En annan intervjuperson definierar onboarding som att ge ett första intryck. 
 

”Om jag tänker att en onboarding ska ge den här härliga känslan av att bli 
välkomnad in, det ska inte finnas något steg som gör att man känner sig osäker. Om 
man har en bra onboarding ska det bara flyta på och personen ska känna att ”ja 
allting är på plats” 

 
Det som skiljer sig mellan organisationerna är att två av organisationerna talar om en del av 
processen som preboarding, dvs. tidsperioden från det att kandidaten har signerat sitt avtal tills 
att den nya medarbetaren börjar sin nya tjänst.  
 
3.2 Definitionen av kultur  
 
Eftersom begreppet organisationskultur, liksom begreppet onboarding, är ett väldigt brett 
begrepp med många tolkningar och betydelser ombads intervjupersonerna att definiera hur de 
uppfattar begreppet och hur de ser på det.  
 
Intervjupersonerna lyfte dels de mer explicita uttrycken för en organisationskultur så som något 
som kan vara något tydligt, nedskrivet eller något man arbetar aktivt med. Men 
intervjupersonerna ansåg främst att organisationskultur är något implicit, som kan vara svårt att 
sätta fingret på.  
 

”Organisationskultur för mig är någonstans beteenden, normer, värderingar som 
finns på en arbetsplats, och de kan vara mer eller mindre uttalade”.  
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Organisationskulturen är något som utformar sig utifrån organisationens deltagare, chefer och 
medarbetare och som växer fritt och per automatik. Kulturen lyfts också fram som något som 
berättar om hur det är att jobba på ett visst företag eller med en viss arbetsgivare men att 
samtidigt är det något komplext.  
 

”…Men jag ser det ju mer som vad man faktiskt gör och som på något sätt är något 
slags kollektivt, vad säger man, avtal, en kollektiv överenskommelse om att ”så här 
arbetar vi, och så här behandlar vi varandra och det här tycker vi är viktigt” som 
är någon slags genomsnitt för hur vi är, som någon typ av norm”.  

 
Organisationskulturen lyfts också fram som något som är väldigt viktigt när man rekryterar och 
arbetar i olika processer inom organisationen. Om organisationskultur betraktas som något 
implicit som finns i väggarna är det viktigt att kunna lyfta fram och förmedla kulturen när man 
arbetar med rekrytering och onboarding. 
 
3.3 Onboardingprocessen och organisationskulturen  
 
De fyra HR-praktikerna talar mycket, mer eller mindre uttalat om organisationens kultur. 
Gemensamt för deras uppfattning är att kultur är något man tänker på och arbetar med i någon 
utsträckning. Det som kommer till uttryck under intervjuerna är att det finns olika synsätt på 
kulturen och olika sätt som kulturen tar sig uttryck, både avseende påverkan på 
onboardingprocessen såväl som generellt inom organisationen. Gemensamt för samtliga 
intervjupersoner är att de delar uppfattningen om att medarbetarna trivs och att de upplever att 
de är engagerade i sitt arbete och i organisationen. De framhåller också att medarbetarna har 
sökt sig just till dem, före andra arbetsgivare. 
 
3.3.1 Den sociala kulturen  
 
Under intervjun ombads intervjupersonerna att besvara en fråga gällande hur hen uppfattar att 
man har tänkt gällande organisationskulturen i förhållande till onboardingprocessen. De 
explicita svaren som framkom är att samtliga organisationer har en organisationskultur som 
genomsyrar onboardingprocessen. Däremot kan man av det implicita innehållet av intervjun 
förstå att det finns två organisationer som ger uttryck för en mer genomtänkt plan för hur 
kulturen ska genomsyra onboardingen.  
 
Av två HR-praktikers beskrivning om hur de uppfattar kulturens roll i onboardingprocessen 
kan man förstå att kulturen har en mer uttänkt och framträdande roll i deras onboardingprocess. 
Under bearbetningen av materialet framgår det även att de uppfattar organisationskulturen som 
väldigt central inom deras respektive organisation och det är också dessa intervjupersoner som 
lyfter fram konkreta exempel på hur organisationskulturen ter sig.  
 

”…Det är något som också är viktigt, att det ska kännas som att man kommer hem, 
inte bara i inredningen utan också i den här alla känner alla och har den typen av 
stämning, vi träffas och vi umgås mycket privat eller inte privat kanske men efter 
jobb kanske och har AW och olika events som kanske inte är på arbetstid.”  
 

 
”…Vad många andra säger som jag har pratat med är att man känner att det är en 
vänlig varm, lite familjär stämning och kultur när man kommer in och det kanske 
beror lite på vad man kommer ifrån hur tydlig den är, just att man kan sitta och 



 17 

snacka med vem som helst i lunchrummet, och jag kan sitta och snacka och luncha 
med en affärsområdeschef medans i en annan organisationskultur kanske det inte 
hade varit alls lika självklart. Så folk sitter inte riktigt på några höga hästar, VD:n 
hälsar på alla och det är väldigt inkluderande på det sättet.”  
 

De två HR-praktikerna lyfter inte nödvändigtvis fram lärandet som en stor faktor när de berättar 
om onboardingprocessen, utan fokuserar snarare på betydelsen av den varma, sociala, familjära 
känslan som de vill, och som de uppfattar att organisationskulturen förmedlar. 
 

” …Och alla är intresserade av att välkomna dem som kommer hem till oss, o så, 
och det tycker jag är en liten sak, men som beskriver ganska mycket om hur vi ser, 
hur vi vill ha det.”  

 
Således står det sociala och socialiseringsprocessen i centrum om man ser till 
organisationskulturens förhållande till onboardingprocessen inom dessa organisationer. Den 
ena HR-praktikern lyfter även fram att de, inom organisationen, betraktar sig själv som ett 
värdestyrt bolag vilket är något de vill ska genomsyra processerna inom HR. Detta arbetar man 
med genom att dels rekrytera med värdeorden i åtanke, men också att de personer som anställs 
ska vara medarbetare som vill vara en del av kulturen inom organisationen. Detta leder oss åter 
till synen på onboardingprocessen som något välkomnande och varmt som även kan kopplas 
till kulturen som framställs som välkomnande och familjär. Det kan ta sig explicit uttryck 
genom sättet man väljer att formulera digitala meddelanden för att framhäva rätt ton i 
förhållande till kulturen, eller också genom val av lokaler, inredning eller aktiviteter som sker 
efter arbetstid.   
 
3.3.2 En självgående medarbetare  
 
En av HR-praktikerna beskriver att hen uppfattar kulturen som oväntat familjär, och beskriver 
organisationens medarbetare som väldigt kompetenta och drivna människor. Hen menar att om 
man inte är driven kommer man inte att passa in i deras organisationskultur.  
 

”…För om man inte trivs med att driva det man gör och sig själv framåt så passar 
det inte att vara hos oss och det är också något, ska jag säga, att i och med att du 
får ditt eget mission, du får frihet under ansvar så är det heller ingen som kommer 
hålla dig i handen, kan låta lite hårt så men det vet jag. Min första chef sa att hon 
kommer inte kunna hålla mig i handen och min nuvarande chef sa det att ”men jag 
släpper ner dig här nu så får du simma bäst du vill” så finns såklart att man frågar 
folk och det finns support men man måste liksom kunna leda sig själv, det är väldigt 
viktigt.”  

Synen på medarbetaren som självgående, driven och kompetent kan betraktas ha ett samband 
med hur HR-praktikern uppfattar organisationens onboardingprocess. Här ses den sociala 
känslan nästan som något lite överraskande, men framhålls inte som lika central, som av de 
andra HR-praktikerna. Samtidigt betonar intervjupersonen att hen själv, liksom andra HR-
kollegor, ser det sociala som en viktig faktor för att medarbetarna ska lyckas med sina 
arbetsuppgifter, eftersom många uppgifter kretsar kring att bolla tankar och innovativa idéer. 
Denna inställning till arbetet och individen som självgående kan ses som ett implicit uttryck för 
organisationskulturen som också går att känna igen i hur man valt att arbeta med 
onboardingprocessen.  
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3.3.3 Kulturen som bara finns 
 
En intervjuperson beskriver organisationen med att man ofta drar igång nya projekt, och att hen 
uppfattar det som en nytänkande organisation. Hen beskriver att medarbetarna är väldigt 
engagerade och kunniga och att medarbetarnas arbete är utvecklande och varierande.  
 
Vid frågan om organisationskulturen genomsyrar onboardingprocessen svarar hen: 
 

”Nej, nej inte så att vi aktivt kanske har reflekterat kring det på det sättet. Jag kan 
ju se att det per automatik stämmer in.”  

 
Men hen menar att kulturen lyser igenom på grund av den öppna, välkomnande atmosfären. 
Intervjupersonens uppfattning är att det är sådant som att medarbetarna själva håller i vissa 
introduktionspass, som stämmer med visionen om en välkomnande känsla.  
 

”…Alla är ju väldigt måna om att personen ska få ställa frågor, att den ska känna 
sig välkommen och att det bara är att höra av sig om det är nått eller så, så att, 
men det är också något vi, vi har det per automatik. Vi har den här sociala 
kulturen”   

 
Man är medveten om kulturen, men den uppfattas som något positivt och gynnande, och kanske 
inte nödvändigtvis ses som något man måste arbeta vidare med just nu. HR-praktikern anser 
inte att de förändrade förutsättningarna gällande arbetetssättet har påverkat kulturen men att 
hen upplever en vilsenhet bland de nyanställda på ett sätt som hen inte har upplevt tidigare. 
 
Gemensamt för de fyra HR-praktikerna är att de explicit uttrycker att de inom respektive 
organisationen har en familjär, välkomnande stämning och att t.ex. säga hej, etc. är en viktig 
del av kulturen. Implicit framgår att man generellt ser medarbetarna som en viktig del av vad 
som utgör kulturen, likväl som det sociala och den kontakt och de relationer som man har på 
arbetet. Däremot varierar uttrycket av detta, och två intervjupersoner har lättare för att uttrycka 
hur man arbetar med det. Kulturens påverkan av onboarding på distans kan vara stor, och 
onboarding på distans kan ha svagheten i att man tappar den direkt fysiska kontakten med 
varandra, vilket borde vara viktigt inom organisationer som lyfter fram det sociala och 
medarbetarna som en stor del av sin kultur. Detta bekräftas också av intervjuerna, där samtliga 
HR-praktiker lyfter upp att den stora utmaningen med onboarding av nya medarbetare på 
distans är att man tappar den sociala kontakten. 
 
3.4 Tillvägagångssättet 
 
Gemensamt för de fyra HR-praktikerna och organisationerna är att de under den senaste tiden 
har behövt möta förändrade förutsättningar, rekommendationer och restriktioner genom att göra 
förändringar i sitt arbetssätt och i sina processer. Dessa förändringar har tagit sig uttryck genom 
dels den planerade digitaliseringen, dels den oplanerade digitaliseringen. Samtliga 
organisationer har, oavsett om de tidigare har planerat en digitalisering av 
onboardingprocessen, digitaliserat bland annat introduktionspass, fikor och aktiviteter. Två av 
organisationerna har tidigare haft introdagar för de nyanställda, vilka nu har genomförts på 
distans. En intervjuperson berättar att introdagen numera är uppdelad under tre dagar för att de 
nyanställda ska orka fokusera eftersom det blir väldigt intensivt att sitta och lyssna länge 
framför datorn.   
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”Och där har ju utmaningen varit att göra det interaktivt för jag menar att visst, 
det blir ju mycket lyssnande oavsett även tidigare när vi sågs på plats men då blev 
det lite mer det här att man kunde snacka lite i pauserna och ställa frågor. Man 
märker att folk är lite mer försiktiga med att räcka upp handen och ställa frågor 
när man säger nånting när man inte riktigt ser varandra på samma sätt.” 

 
De skillnader som framkommer under intervjuerna är främst att HR-praktikerna har olika 
uppfattningar och upplevelser av hur man tagit sig an förändringarna. Två av organisationerna 
hade sedan tidigare beslutat sig för att digitalisera sin onboardingprocess vilket genomfördes 
under året. Där var även två organisationer som har gjort anpassningar allt eftersom.  
 
3.4.1 Den planerade digitaliseringen  
 
En intervjuperson berättar att deras organisation redan hade ett övergripande mål om att 
utveckla sin onboardingprocess samt att organisationen generellt skulle bli mer digital. Detta 
var således redan igång när organisationen behövde justera sitt arbetssätt med anledning av 
Covid-19, vilket informanten upplevde som något positivt i arbetet med digitaliseringen. Redan 
under våren 2020 började man att titta på olika lösningar för en digitalisering av 
onboardingprocessen. Sedan dröjde det innan allt var godkänt, och den lanserades i augusti 
samma år. Digitaliseringen av onboardingprocessen var således redan planerad men blev ännu 
mer aktuell på grund av de förändrade omständigheterna. Hen upplever också att distansen gör 
det svårare att hålla kontakten samt att bygga relationer med nya kollegor. Upplevelsen av den 
mer digitaliserade onboardingprocessen, som även inkluderat preboarding har varit positiv. De 
nyanställda har fått ge feedback och kommit med input om informationsmängd och deras 
upplevelse. Intervjupersonen menar att responsen har varit positiv.  

”…Där fick vi också väldigt mycket positiv respons, vissa sa att de kände sig lite 
extra taggade och kanske inte hade varit med om den typen av välkomnande 
introduktion tidigare, att det kändes proffsigt och just att man fick till sig en del 
redan från början. Och det gör ju att man inte heller behöver som nyanställd, när 
man liksom oftast är väldigt taggad, och förväntansfull och ”vad behöver jag veta 
innan jag kommer” men då har vi ju liksom serverat nånstans, att det är det här ni 
behöver veta just nu, de behöver inte söka den informationen själva riktigt så att 
det har varit väldigt positivt.”  

 
Intervjupersonen menar vidare att det är en bra erfarenhet och bra för organisationen att de 
arbetar för att bli mer digitala. Hen lyfter fram att det är en utmaning att förmedla en personlig 
känsla trots att det är generella meddelanden som skickas ut i processen. Man vill uppnå att den 
nya medarbetaren uppfattar dessa meddelanden som personlig. En annan av intervjupersonerna 
berättar att de implementerade en ny process under sommaren 2020, då de köpt in en plattform 
i vilken man kan bygga olika utbildningar, dvs. exempelvis onboarding i. Detta menar hen kom 
väldigt lägligt och organisationen valde därför att skynda på processen. Som en del av den nya 
processen använder de sig av en checklista som både HR, ansvarig chef och IT har tillgång till, 
vilket informanten motiverar genom att det ger en bra bild över hur de tänker och att det är 
viktigt att alla gör sin del.  
 

”…We only get one chance to make a good first impression” och det visar också 
på vad vi vill förmedla vidare”.  
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Vidare berättar intervjupersonen att syftet med checklistorna och den numera digitaliserade pre- 
och onboardingprocessen är att det är viktigt att inget faller mellan stolarna och det digitala 
verktyget är ett viktigt steg i den förändringen. 
 

”Det är ju att… utmaningarna är ju att förmedla vår kultur på distans, och få 
känslan av ett sammanhang när man sitter hemma. Det är en jättestor utmaning, 
och också väldigt svårt i de här onboardingchecklistorna, så är ju många steg 
närmaste chefens uppgift och ur, från vårt håll, från HR eller People and Culture, 
så är det svårt att styra när alla är på hemmaplan. Så det är ju en stor utmaning 
och ja, det försöker ju så mycket som möjligt att använda de digitala verktyg vi har 
och skapa en känsla av samhörighet.”  

 
Utöver digitaliseringen av processen har organisationen också arbetat vidare med den befintliga 
checklistan för att skapa en enkelhet och en översikt där man tydligt ser vad som har gjort och 
vad som behöver göras. HR-praktikern menar att det mer automatiserade arbetssättet gör att 
HR kan följa processerna och slipper extraarbete. Hen lyfter också fram vikten av en bra och 
genomtänkt onboardingprocess.  
 

”…Det ska inte finnas någon oklarhet i vem som ansvarar för detta för det får 
liksom inte brista för har man inte en strukturerad onboarding. Ja det vet ju säkert 
du också, så är det större risk, så ökar risken med 70 % de första tre åren. Om man 
inte har haft en bra onboarding så det är extremt viktigt”  

 
En av de andra HR-praktikerna berättar också att de redan hade ett pågående arbete med 
digitalisering men att detta lanserades i mars 2020, i samband med att alla började arbeta 
hemifrån inom organisationen. Det menar hen ledde till ett större intresse och en mer positiv 
inställning. Verktyget som lanserades innebär att HR-praktikern skapar de nyanställdas profiler 
i systemet och därefter körs allting igång och allting som den nya medarbetaren behöver 
kommer att komma igång i en webbapplikation. Detta menar HR-praktikern har underlättat 
arbetet med digital onboarding eftersom cheferna har kunnat sköta allting i processen hemifrån. 
Samma HR-praktiker berättar också att man utöver denna process har behövt justera andra delar 
av onboardingprocessen efter hand som det har blivit aktuellt. Således har deras digitalisering 
varit både planerad och oplanerad. Hen bekräftar också det som samtliga intervjupersoner lyfter 
fram som en utmaning med onboarding på distans.  

”Den här personen kom externt och den feedbacken jag fick från honom var att det 
har fungerat bra och börja på distans men att han upplever att det är, vilket jag 
tror att de flesta kan hålla med om, att skapa relationer på distans är en utmaning, 
men att förvalta och underhålla relationer är inget problem”  

 
3.4.2 Den oplanerade digitaliseringen  
 
Samma organisation som också hade en planerad digitalisering av sin onboardingprocess har 
också behövt göra anpassningar i andra delar parallellt med införandet av nya system för 
onboardingprocessen. Tidigare har organisationen haft en endagsutbildning som heter 
”Welcome to XX” som de nyanställda deltar i efter 2–6 månaders anställning. Tidigare har HR-
praktikern upplevt att det har varit en utmaning att få alla att kunna delta eftersom det innebär 
restid och kostnader. Denna introduktionsdag har nu ersatts av en digital version som kommer 
att lanseras i början av december 2020. HR-praktikern menar att detta kommer att leda till 
minskade resekostnader samt att flera kan delta. Hen upplever introdagen som något väldigt 
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positivt som möjliggör för organisationen att dela information samt att olika inslag kommer att 
kunna skapa en förståelse för själva verksamheten samtidigt som de nyanställda får möjlighet 
att bygga nätverk genom gruppövningar. 
 
En av organisationerna hade redan sedan tidigare en viss flexibilitet och erbjöd sina anställda 
att arbeta hemifrån. Däremot berättar HR-praktikern att man har behövt göra anpassningar på 
grund av de förändrade omständigheterna och förutsättningarna. Hen berättar bland annat att 
man har behövt ställa om möten, och att man försöker att lyfta goda exempel från verksamheten 
för att skapa en samhörighet. Från organisationens perspektiv har upplevelsen varit relativt 
positiv och HR-praktikern upplever att det finns en flexibilitet som möjliggör att ställa om och 
att verksamhetens arbete inte har förhindrats av omställningen till digitalt arbete. Hen upplever 
att det till och med har inneburit fördelar i form av att det har skyndat på utvecklingen hos 
samarbetspartners som krävt många fysiska träffar, vilket hen ser som positivt.  
 
Den oplanerade digitaliseringen har enligt samma person handlat mycket om att anpassa 
arbetssätt, att göra justeringar som underlättar och att vara flexibel samt ha ett övergripande 
ansvar. Onboardingprocessen har påverkats på så sätt att man som nyanställd har fått komma 
igång med arbetet ganska direkt men att man istället har många incheckningar med sin chef och 
också kan jobba på med sin handledare. Intervjupersonen menar att eftersom de anställer många 
högutbildade förväntas de kunna komma igång med arbetet relativt omgående. Hen har också 
märkt ett behov från de nyanställda där de utrycker en vilja att komma in till kontoret. Behovet 
kommer ur en vilja att få känna vad det är för arbetsplats, hur man beter sig där och därför söker 
man sig till kontoret.  
 

”Det har fungerat helt okej för det funkar ju att ha digitala möten men på helheten 
så är nyanställda väldigt sökande och det är svårt att sätta sig hemma och helt 
plötsligt jobba själv utan att ha ett tydligt sammanhang, även om vi har 
incheckningar per avdelning nästan varje morgon och man checkar in och säger 
”att allt är bra liksom” så är det svårt som nyanställd att sitta ensam hemma hela 
tiden, men absolut funkat har det ju gjort. Men dom behöver liksom samhörigheten 
och närheten, de behöver få se andra som jobbar på det här företaget.” 

 
Informanten menar dock att onboarding på distans är lite svårare eftersom det kan bli svårare 
att komma in i arbetet, och att tröskeln är högre för att ställa frågor när det inte kan göras lika 
spontant som om man är på plats. Hen berättare vidare att man har infört en ny del i 
onboardingprocessen för att ytterligare anpassa processen utifrån de givna förutsättningarna. 
 

”Vi har ju också lagt till en del till här nu precis, vi kör ju en pilot, för nästa vecka 
med två nyanställda där vi testar speed dating som ett komplement till vårat 
introduktionspaket. Och då har dom nyanställda fått fem namn varsin, som är 
anpassade utifrån deras roller, att de ska prata med de här fem personerna vid 
olika tillfällen i 20 minuter för att lära känna dem lite mer för att det ska bli enklare 
för dom att kontakta dom när de behöver kanske hjälp eller samarbete. Så vi utökar 
liksom den här känslan av vi är en enad organisation. Så det provar vi i alla fall.”  

 
3.4.3 Preboarding och onboarding 
  
Tre av HR-praktikerna delar själva upp onboardingprocessen i en preboarding och en 
onboarding. Preboardingen påbörjas så snart kandidaten har skrivit på sitt kontrakt och pågår 
tills att hen börjar sin nya tjänst. En av intervjupersonerna talar om hur processen berör både 
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tiden innan start och efter men vidareutvecklar inte detta mer och benämner inte perioderna 
olika.  
 
Preboardingen som process beskrivs av intervjupersonerna som ett sätt att förmedla en 
välkomnande känsla. En av intervjupersonerna lyfter fram att det har varit viktigt för 
organisationen att utforma preboardingen på ett sätt som inte bara är informativt utan också 
förmedlar en välkomnande känsla, som förbereder och ger förutsättningar för den nyanställda 
att snabbt bli trygg i sin roll och att bana väg för en mer effektiv onboardingprocess. 
HR-praktikern menar också att man har arbetat mycket med att organisationskulturen ska lysa 
igenom, främst genom hur man väljer att skriva och uttrycka sig i kommunikationen med den 
nyanställde. Meddelandena i preboardingprocessen går ut till den nyanställde och till chefen 
beroende på vem de riktar sig mot och för organisationens del kombineras dessa meddelanden 
också med checklistor.  
 

”…Vi kan förbereda våra nya medarbetare i ett rätt mycket tidigare skede och till 
exempel, med en film från vår VD med lite så här ”det här är vårt uppdrag, det här 
är vår vision” och ja men lite så här, ”det här är våra förmåner, så här jobbar vi 
här, lite inför första dagen” och lite så smått och gott, dels för att förbereda dom, 
men också för att skapa någon slags varm och trygg välkomnande känsla, så där 
har vi försökt skapa en välkomnande ton i det hela. ”  

 
Denna uppfattning delas också av en av de andra intervjupersonerna som beskriver det som 
följande. 
 

”Så vår preboarding är uppbyggd så att dels att man ska få en känsla för vår kultur, 
hur vi är som bolag men också få lite sån här praktisk information, vad kommer att 
hända första veckan, vem ska jag kontakta kring det här, sådana här ”bra att veta 
saker”, också lite kring vår strategi, våra mål och vad kommer hända framöver. 
Den typen av information. Och då är det så här att man bara klickar, personer får 
ett inlogg och sen bara klickar den igenom sig, de olika delarna som den ska läsa 
igenom, det kan vara filmer, texter, blandat material”.  

 
Hen berättar vidare att kandidaten eller den nyanställde får en inloggning till plattformen där 
de kan klicka sig igenom flertalet steg, exempelvis finns det beskrivning av kulturen och hur 
organisationen vill att man ska vara en del av organisationen och sprida kulturen vidare. HR-
praktikern avslutar med att säga att sättet man kommunicerar och skriver också är en del av hur 
de inom organisationen förmedlar sin kultur. Gemensamt för dessa intervjupersoner är att de 
också har en genomtänkt strategi för sitt arbete med organisationskulturen i förhållande till 
onboardingprocessen på distans i allmänhet. 
 
3.5 Lärande  
 
Av intervjuerna framkommer att det är två av fyra organisationer som har reflekterat mer 
djupgående kring lärande i samband med onboardingprocessen. Av det framgår att dessa två 
organisationer har ett förhållningssätt där mer fokus läggs på lärandet inom ramen för 
onboardingprocessen.  
 
Inom de organisationer som har haft lärande i åtanke i utformningen av sin onboardingprocess 
framkommer att man ser på onboarding som en lång lärprocess, vars syfte är att förkorta 
startsträckan när man är ny på jobbet. Detta kan också ses i förhållande till vad som tidigare 
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nämnts i ovan avsnitt, avseende att onboardingprocessens syfte kan anses vara tudelat, dvs. att 
den dels syftar till ett lärande samt inkörsport till de nya arbetsuppgifterna likväl som en 
socialiseringsprocess som ska välkomna och inkludera den nya medarbetaren till 
organisationen.  
 
De HR-praktiker som arbetar inom de organisationer vars förhållningssätt till lärande inte är 
lika tydligt kopplat till onboardingprocessen har å andra sidan en tydlig bild av vad 
organisationskultur är för dem och hur deras organisationskultur ser ut inom organisationen. En 
avsaknad av lärandeperspektiv på onboardingen behöver kanske därför inte ses som något 
negativt, utan kanske snarare som att man betraktar onboardingprocessen som en, i första hand, 
socialiseringsprocess som kommer att välkomna och introducera den nya medarbetaren till den 
nya organisationen såväl som introducera implicita koder och normer kring hur man arbetar 
och agerar just inom den aktuella organisationen.  
 
3.5.1 Lärandet som en del av onboardingprocessen  
 
Lärandets roll inom onboardingprocessen lyfts fram av en HR-praktiker som uppfattar det som 
att en del av lärandet inom ramen för onboardingprocessen är kopplat till att den nyanställde 
ska komma i snabbt i arbetet. Hen menar däremot att det kontinuerliga lärandet också är viktigt 
men att det främst är aktuellt efter att onboardingprocessen har avslutats och att individen har 
ett stort eget ansvar i det kontinuerliga lärandet. Inom ramen för onboardingprocessen menar 
hen att det sker ett lärande genom introduktionspass, möten med olika nyckelpersoner i 
organisationen samt att den nyanställde blir tilldelad en fadder men hen betonar också att 
individen har ett eget ansvar.  
 

”Ja jag tänker ju då lärande som när den personen ska komma in snabbt i arbetet 
men sen tänker jag också kontinuerligt, att även när onboardingprocessen har 
avslutats, att det sker ett fortsatt lärande som individen har ett eget ansvar för. Dels 
under onboardingprocessen får de ganska många introduktionspass, med 
nyckelpersoner i delar som de behöver kunna. Men oftast får de också en fadder 
eller handledare som lär upp dem inom deras område. Men sen förväntas vi i våra 
roller ta ett stort ansvar för vår kompetensutveckling, även efteråt”  

 
Efter en avslutad onboarding uppmanas medarbetarna att hitta kurser som passar den utveckling 
de söker men hen menar att också att mycket av lärandet sker i arbetet i och med att 
verksamheten är väldigt föränderlig och innovativ vilket leder till att många medarbetare lär sig 
mycket i sitt arbete.  
 
En annan HR-praktiker lyfter också fram lärandet som en aktiv del av onboardingprocessen. 
Inom organisation kännetecknas synen på lärandet och medarbetaren av att man får ett stort 
eget ansvar, både för arbetsuppgifter och för den egna kompetensutvecklingen. Detta menar 
hen är kopplat till att organisationen är ”entreprenurial driven” och att mycket handlar om eget 
ansvar och egna initiativ. Detta spiller över på kompetensutveckling på så sätt att man inte 
arbetar med färdiga paket med utbildningar, utan det styr medarbetaren över själv i samråd med 
sin chef. Samtidigt kombineras denna inställning, som informanten själv kallar lite hård, med 
en öppenhet och acceptans mot misstag.  
 

”Men jag skulle också säga att någonting som vi säger ofta ”there is always a 
better way” och ”we learn from our mistakes” och vi lyfter gärna våra misstag men 
sen är det viktigt att man kanske inte gör samma misstag tre gånger för då är där 
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ju någonting man uppenbarligen inte gör rätt men det är helt okej att göra misstag 
för det är så vi lär oss och det pratar vi gärna om.”  

 
Hen berättar vidare att en del av lärandet i onboardingprocessen bland annat utgörs av 
utbildningar som är gemensamma för de nyanställda men som också är av värde oavsett vilken 
roll hen har. Denna typ av utbildning behöver inte nödvändigtvis innebära något mer än 
information som går ut till medarbetaren, som ett sätt att säkerhetsställa att alla är informerade.  
 
Man kan alltså konstatera att det, bland de intervjuade HR-praktikerna, kan urskiljas två olika 
förhållningssätt gentemot lärande som en del av onboardingprocessen, ett förhållningssätt där 
lärandet spelar en lite större roll samt ett förhållningssätt som istället för lärande placerar det 
sociala i centrum. 
 
3.6 Framtiden – den digitala resan 
 
Under intervjuerna reflekterade HR-praktikerna över framtiden och hur man ser på kommande 
utveckling av onboardingprocessen. Gemensamt för HR-praktikerna är att de lyfter fram värdet 
av de sociala kontakterna, både som en del av onboardingprocessen i sig men också generellt 
bland medarbetarna som en del av att uppnå de resultat som man strävar efter inom 
organisationen.  
 
Det som framgår som centralt i HR-praktikernas uppfattning är att den personliga kontaktens 
värde inte kan underskattas, däremot är vikten av den personliga kontakten också relaterad till 
synen på organisationskulturen.  
 

”Ja, jag tror absolut att vi är på rätt väg i att så mycket som möjligt digitalisera 
och automatisera. Men jag tror samtidigt att du inte kan komma ifrån att det behövs 
en personlig kontakt för att få en känsla av trygghet och den här att vara en del av 
en kultur så jag tror att om man söker efter en arbetsplats där den kulturen är viktig 
som den är hos oss, så behövs det någon form av möte. Så jag tror att vi kommer 
att fortsätta med de digitala verktygen som ett komplement till vissa delar men vi 
tycker samtidigt att det är väldigt viktigt med de fysiska mötena där man får träffas, 
där vi kan prata om våra värderingar och ja, träffas face to face”.  

 
Trots detta, ses framtiden i ljuset av digitaliseringen av HR-processer och trots de ytliga 
skillnader som kan ses i HR-praktikernas uttalanden så finns det under ytan många 
gemensamma nämnare i förhållningssättet och synsättet på framtiden. Ytterligare en likhet som 
finns hos HR-praktikerna är att man ser möjligheter och utvecklingspotential som en följd av 
att man har behövt justera sitt arbetssätt på grund av alla de restriktioner och begränsningar som 
skett på grund av pandemin. En av intervjupersonerna menar att den naturliga fortsättningen på 
deras arbete med onboarding på distans är att utvärdera hur denna har uppfattats för att sedan 
kunna vidareutveckla sitt arbete med en digitaliserad onboardingprocess. Arbetet med 
digitaliseringen kan också vara till nytta för HR sett ur ett lärandeperspektiv. Detta genom att 
man väljer att se en möjlighet till lärande och en möjlighet till insikter kring hur HR:s arbete 
kan utvecklas framöver med hjälp av digitalisering av olika processer, däribland 
onboardingprocessen.  
 
Av intervjuerna framkommer att det finns skillnader i hur HR-praktikerna ser på hur man 
kommer att arbeta vidare med onboardingprocessen och om detta kommer att ske i digitaliserad 
form eller genom en återgång till något som varit tidigare. Trots detta finns det en positiv och 
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framåtriktad attityd bland informanterna till digitalisering och utveckling av 
onboardingprocessen.  
 

”Men jag tror att vi kommer behöva vara mer öppna för att folk jobbar på distans 
och då kräver det ju att vi har all teknik på plats och alla processer, ex. onboarding 
och sånt digitalt för att kunna säkerhetsställa att alla får en likvärdig introduktion 
och möjlighet att interagera med alla liksom, så det tror jag definitivt på. Att den 
digitala resan, dels har den påskyndats men det ställer höga krav på att vi lägger 
resurser på att fortsätta utveckla det i andra delar.”  

 
Det man kan utläsa av informanternas uppfattningar är att det finns en positiv anda, där man 
fokuserar mer på de möjligheter än de hinder som har uppkommit på grund av den rådande 
situationen. Man kan fråga sig om denna likhet i förhållningssättet är något som är typiskt HR, 
dvs. att se möjligheter och utvecklingspotential oavsett situation, eller om det bara är en slump 
bland just dessa informanter och att de delar synen på framtiden.  
 
Utöver detta är onboardingprocessen fortsatt i ett ömsesidigt utbyte med organisationskulturen, 
och kulturen påverkar hur man ser på utformningen och genomförandet av 
onboardingprocessen, likväl som onboardingprocessen ska leda till en socialisation av 
nyanställda in i den nya organisationskulturen såväl som en introduktion till de nya 
arbetsuppgifterna. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att alla organisationerna har digitaliserat sin 
onboardingprocess i någon mån och att digitaliseringen har varit antingen planerad eller 
oplanerad. Den oplanerade digitaliseringen har karaktäriserats av att organisationen har behövt 
möta ett behov som har uppkommit och man har i de fallen tagit sig an det och kommit med 
strategier allt eftersom. De organisationer som planerat en digitalisering av sin 
onboardingprocess sedan tidigare har upplevt att de förändrade omständigheterna som 
uppkommit under året har aktualiserat arbetet med digitaliseringen ytterligare.   
 
Det går också att urskilja två organisationer vars arbete med kulturen i förhållande till 
onboardingprocessen framstår som något mer framträdande. I dessa organisationer uttalas inget 
konkret plan eller reflektion kring lärandet i förhållande till onboardingprocessen, utan det är 
snarare det sociala som är centralt i onboardingen för dessa organisationer. I de andra 
organisationerna framstår kulturen som något som bara ”är” och tar en naturlig plats i 
organisationen utan att det nödvändigtvis är något man talar mycket om.  
 
En av dessa organisationer framhåller att onboardingprocessen syftar till att socialisera in den 
nya medarbetaren samt att hen ska få ett nätverk inom organisationen. Dessa två organisationer 
skiljer sig dock med avseende på lärandet då den ena organisationen uttrycker sig implicit mer 
reflekterande kring lärandet och onboardingprocessen. Gemensamt för de båda 
organisationerna är dock att de anser sig anställa högutbildade personer som förväntas ta ett 
stort eget ansvar för sin utveckling och sitt lärande. I det avseendet tas lärandet som något 
självklart som ska ske i samband med onboardingprocessen samtidigt som reflektionerna kring 
lärandet är tydligare i jämförelse med de två andra organisationerna.  
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4. Teori 
I följande avsnitt kommer jag utifrån resultatet av den empiriska undersökningen att presentera 
den teori som är relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar. Avsnittet inleds med en 
diskussion om källkritik och litteratursökning. Därefter kommer teoriavsnittet att beröra 
introduktionsprocessen på ett mer översiktligt plan, för att sedan gå vidare till kulturbegreppet 
och lärande för att kunna lyfta fram sambandet mellan dessa.  

4.1 Litteratursökning och källkritik 
 
Teoriavsnittet baseras på vetenskapliga artiklar som jag har hittat genom ett snöbollsurval. 
Genom att hitta några enstaka artiklar som berör mitt valda ämne har jag genom dessa fått 
förslag på författare, sökord eller andra vetenskapliga artiklar inom området vilket har lett mig 
vidare till annan relevant litteratur. Således har jag kunnat hitta en stor mängd artiklar som 
berört onboarding, organisationskultur och lärande, vilket har varit värdefullt i processen.  
 
I mina sökningar efter litteratur har jag använt LubSearch som är en gemensam ingång till 
Lunds bibliotekets samlade resurser. Där har jag bland annat använt mig av sökord som:  
onboarding, remote onboarding, introduction, introduktionsprocessen, introduktion, 
introduktionsutbildning, kultur, organisationskultur, lärande, kollektivt lärande men också de 
engelska motsvarigheterna till dessa sökord.  
 
I valet av källor har jag tagit hänsyn till de fyra riktlinjer som Torsten Thurén (2003) lyfter fram 
i sin sammanställning av vad man bör tänka på i bedömningen av sina källor. Thurén belyser 
fyra faktorer som är viktiga att resonera utifrån då man ska bedöma olika påståenden och om 
något är sannolikt samt trovärdigt. Dessa faktorer är äkthet – är källan det den utger sig för att 
vara eller är den förfalskad? Tid – hur har upplevelsen eller berättelsen påverkats av minnets 
förändring över tid? Beroende – finns det rykten eller annan påverkan som kan vara viktigt att 
ha i åtanke? Tendens – om någon har ett personligt intresse i saken det gäller kan det innebära 
att personen är mindre pålitlig. Vidare menar Thurén att en samtida källa är mer trovärdig då 
upplevelser och berättelser förändras över tid och då minnet kan vara selektivt, detta gäller 
särskilt detaljerad information.  

De artiklar jag har valt att använda mig av är företrädelsevis från år 2000 och framåt, detta 
eftersom jag har velat använda relativt aktuella artiklar. Många av de källor jag har använt 
återkommer flertalet gånger i sökningarna och författarna har varit aktiva inom sitt respektive 
område med flertalet publikationer. Vidare har de olika artiklarna publicerats av förlag som är 
välkända inom forskningsvärlden, så som Emerald Insight eller Wiley and Sons. Detta anser 
jag är aspekter som styrker trovärdigheten. Jag har också valt att använda mig av flertalet olika 
artiklar för att kunna bekräfta likheter samt lyfta fram olikheter i olika påståenden. I valet av 
källor har jag valt både primärkällor och sekundärkällor. Det som kan vara nackdelen med 
sekundärkällor är att det är svårare att veta om någon återger information på ett felaktigt sätt 
eller utelämnar information (Thurén, 2003). Däremot kan sekundärkällor bidra till att man kan 
ta del av flera tolkningar av en viss källa vilket kan ge en bredare bild av ämnet. Jag har också 
använt en del kurslitteratur för att inleda vissa avsnitt, mycket på grund av att de ger en bred 
och informativ bild av det jag har önskat beskriva, men dessa har sedan kompletterats av annan 
litteratur inom ämnet.  
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4.2 Onboarding 
Onboardingprocessen kan ses i förhållande till lärande och kunskapsöverföring inom 
organisationen och betraktas inom HRM som en nyckelprocess som leder till att de nyanställda 
blir effektiva och integrerade efter att de har rekryterats in i organisationen (Antonacopoulou 
& Güttel, 2010). Det finns ett samband mellan introduktionsprogram och andra HRM processer. 
Exempelvis kan organisationens strategiska mål, så som innovation, kvalitet och 
kostnadsreducering uppnås genom att anpassa introduktionsprocessen till dessa mål. Därutöver 
bör introduktionsprocessen ligga i linje med den övergripande HR-strategin inom 
organisationen (Antonacopoulou & Güttel, 2010).  

En lyckad onboardingprocess möjliggör inte bara för organisationen att uppnå sina mål utan 
också för den nyanställde att knyta an till organisationen och dess värderingar. Vidare kan en 
lyckad onboardingprocess resultera social integration för den nyanställde och skapar även 
förutsättningar för att hen ska kunna hantera sina arbetsuppgifter (Antonacopoulou & Güttel, 
2010). Detta bekräftas också av Alice Snell (2006) som även understryker att en lyckad 
onboardingprocess är helt nödvändig för att skapa ett varaktigt band mellan den nyanställde 
och organisationen. Snell menar att organisationer lägger mycket tid och resurser på att 
genomföra rekryteringprocessen och att välja rätt kandidat, därför är det också lika viktigt att 
lägga tid på att stötta den nya medarbetaren genom introduktonsprocessen på bästa sätt. Denna 
onboardingprocess utgörs av formella och informella processer som tillsammans skapar 
förutsättningar för organisationen och för individen att uppnå ett gott samarbete. På ett 
individplan handlar introduktionsprocessen om att den nya medarbetaren blir introducerad till 
sin nya avdelning, sina uppgifter och får information om rollen i sig och annan information som 
är av vikt för att kunna utföra sina nya arbetsuppgifter. Från ett organisationsperspektiv handlar 
motsvarande period i den nyanställdes anställning om att integrera den nya medlemmen i 
organisationens värderingar, normer och beteendemönster samtidigt som man stimulerar ett 
lärande hos den nya organisationsmedlemmen (Antonacopoulou & Güttel, 2010). 
Introduktionsprocessen är den sammankopplande länken mellan den nya medarbetaren och 
hens väg mot effektivitet i sin nya roll. Som ny i organisationen kan den nya medarbetaren 
mycket väl främst ha upptagit tid och resurser ifrån organisationen, men forskarna är överens 
om att en lyckad onboardingprocess som utformas med organisationens mål och vision i åtanke 
kan vara ett lyckat strategiskt drag för organisationen såväl som för att skapa förutsättningar för 
produktivitet hos de nya medarbetarna (Antonacopoulou & Güttel, 2010; Snell 2006). 

Den sociala aspekten av introduktionsprocessen är central och där är kollegor och mentorskap 
en viktig del processen. Genom samspelet med kollegor och arbetsledare möjliggörs ytterligare 
den integration av den nya organisationsmedlemmen som eftersöks. En mentorsfigur kan 
presentera den nya rollen, arbetsuppgifterna och ge stöd i allt det nya. En god presentation och 
en klar bild av den nya rollen kan öka den upplevda tillfredsställelsen med arbetet. Detta 
understryker värdet av en mentor eller en närvarande arbetsledare som en del av 
organisationssocialisationen. Därutöver tillkommer även teammedlemmarnas roll som kan 
erbjuda den nya organisationsmedlemmen feedback och därigenom leda till ett högre 
engagemang hos den nyanställde. Således är mentorskap, teamets betydelse och arbetsledarens 
betydelse nära kopplat till den sociala integrationen och det inledande lärandet som sker hos 
den nyanställde under socialisationsprocessen (Antonacopoulou & Güttel, 2010). 

Forskarna verkar vara överens om de fördelar som finns med en välgenomtänkt och fungerande 
onboardingprocess. Snell (2006) diskuterar vidare att en bristfällig process kan innebära att 
organisationen går miste om produktivitet hos sina nyanställda, men också att de går miste om 
möjligheter till bra employer branding. Detta eftersom ett större engagemang hos de nyanställda 



 28 

gentemot arbetsgivaren är positivt ur employer brandingperspektiv. Utöver det kan en 
fungerande onboardingprocess minska antalet timmar som HR och chefer behöver lägga på 
praktiskt arbete och istället frigöra tid för att skapa en bättre upplevelse för den nyanställde för 
att förbättra kommunikationen mellan chefer och anställda. Rent konkret kan en god upplevelse 
underlättas av enkla saker som fungerande pappersarbete inför starten, en färdigställd 
arbetsplats, att man blir tilldelad en mentor och blir hälsad välkommen av sina kollegor. Detta 
kan tyckas verka simpelt men Snell (2006) menar att många organisationer är medvetna om 
dessa saker i teorin men har desto svårare för att tillämpa detta i praktiken.  

Onboardingprocessen är bara är en av alla aktiviteter som rör de anställdas livscykel inom 
organisationen och att det är värdefullt att ha en välfungerande process, vilket man eventuellt 
kan skapa genom en digital plattform. Medan en digital plattform inte kan utföra de 
socialiseringsprocesser som är viktiga i onboardingprocessen kan de hjälpa till med att göra 
processen mer systematisk och möjliggöra en process som driver sig själv. En välfungerande 
process startar redan i rekryteringsstadiet och ser till att all nödvändig information är insamlad 
till dess att den nya medarbetaren ska börja (Snell, 2006). 

4.3 Lärande & socialisation 
 
Socialisationsprocessen är central i vårt samhälle då den utvecklar och formar hur man agerar 
i samhället och i organisationer, men också talar om hur man får och kan agera. Ur ett 
organisationsperspektiv formar socialisationen organisationen på samma sätt som värderingar 
formar hur man gör saker och varför de görs på ett visst sätt (Nilsson et. al, 2018).  
 

Organisationssocialisationen innefattar processen som organisationen och de nya medarbetarna 
behöver för att uppnå effektiv anpassning till organisationen. Socialisationen definieras också 
som en lärprocess under vilken de nyanställda utvecklar attityder och beteenden som är 
nödvändiga för att fungera som välutvecklade medlemmar i organisationen. En lyckad 
socialisation innebär en transformation från att vara en ”outsider” till att fungera inom 
organisationen som en lyckad ”insider” (Bauer & Erdogan, 2011). Denna lärprocess inkluderar 
utvecklingen av kunskap kring organisationsstrukturen, formella regler och målsättningar såväl 
som sociala regler som är formade av historia, tradition och politik inom organisationen. Det är 
viktigt att skapa den rätta erfarenheten hos de anställda för att optimera deras arbetsinsats såväl 
som för att behålla sina anställda (Antonacopoulou & Güttel, 2010; Snell 2006). 
Organisationssocialisationen är lika viktig för individen som den är för organisationen, då en 
lyckad socialisation kan bidra till en positiv bild och attityd gentemot organisationen (Bauer & 
Erdogan, 2011). Hur de nyanställda anpassar sig utifrån socialiseringsprocessen kan också 
uppfattas som en lärandeprocess. Det handlar om att socialiseringen av de nyanställda kräver 
att de lär sig att förstå och sätta sin nya situation i ett sammanhang, vilket betonar 
lärandeperspektivet som associeras med organisationssocialisation (Antonacopoulou & Güttel, 
2010). 

Socialisationsprocessen som sker i samband med att individen kommer in på en ny arbetsplats 
och fortsätter under individens egen utveckling, exempelvis genom kompetensutveckling 
(Ellström, 1996). Denna process fungerar som en formnings- och tillblivelseprocess som 
resulterar i att individen förvärvar de nödvändiga kunskaper, färdigheter, attityder och 
värderingar som behövs för att prestera i arbetet och för att hantera sociala arbetsrelationer. 
Detta kan också anses vara tätt kopplat till lärande (Nilsson et al. 2018). 
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Liksom lärande så är socialisationsprocessen ett livslång lärande och pågår hela tiden. Men 
lärandet kan också ses som en förutsättning och som ett resultat av socialisationsprocessen.  
Socialisation handlar om den sociala påverkan mellan människor som sker i mänskliga grupper 
men lärande kan å andra sidan ske genom individens samspel med sin omgivning, exempelvis 
genom arbetsuppgifter eller kunskap genom böcker och internet. Det finns således en stark 
koppling mellan lärande och socialisation då lärande både är en förutsättning för, men också ett 
resultat av socialisationsprocessen vilket beror på att social påverkan som sker över tid endast 
kommer att ge resultat och fungera om individen lär. Socialisationsprocessen förutsätter därför 
att individen kan lära sig det som behövs. En lyckad socialisationsprocess kommer att innebära 
att ett lärande har skett och att processen har gjort ett avtryck hos individen och att hen har lärt 
sig saker under processens gång. Socialisationsprocessen inom organisationen är fokuserad på 
att individen lär sig sådant av de andra organisationsmedlemmarna som är viktigt att kunna för 
att kunna vara en komplett medlem i organisationen. En fungerande process kommer att 
resultera i lärprocesser och förändringar hos individen som gör att hen kommer att kunna 
fungera bättre i sin arbetsroll, såväl som inom organisationen. Detta kan beskrivas som att det 
sker en inbäddning av individen i organisationen, där det finns ett ömsesidigt godkännande 
mellan individen och organisationen. Detta godkännande baseras på att båda parter känner en 
samhörighet och att individen känner en tillfredsställelse med sin roll och sitt arbete inom 
organisationen (Nilsson et al. 2018).  

Den organisationssocialisation som sker när en ny medarbetare börjar arbeta inom 
organisationen faciliterar en positiv utveckling genom att erbjuda ett sammanhang som stöttar 
de nyanställdas lärande. Detta lärande menar Antonacopoulou & Güttel (2010) kan delas upp i 
ett passivt och aktivt lärandebeteende. När individen lär passivt karaktäriseras det av att hen sig 
av andra samt av att följa instruktioner. Om individen däremot lär aktivt möjliggör gör det för 
individen att känna sig mer stimulerad men också att kunna påverka det sammanhang som hen 
förväntas delta i vilket leder till att individen lär sig mer om sig själv och om sitt nya arbete. De 
menar också att det är värdefullt för de nyanställda att vara med i team för att på så sätt få 
möjlighet att lära från andra, och genom mentorskap, vilket ses som ytterst positivt.  

Forskare verkar vara överens om det sociala samspelets betydelse i förhållande till lärande och 
liksom Antonacopoulou & Güttel tidigare nämnt spelar teamet en stor roll i 
socialisationsprocessen. Detta bekräftas av Granberg och Ohlson (2005) som lyfter fram 
kollektivt lärande i team som något som är starkt betonat i dagens arbetsliv. Genom att teamet 
identifierar, tolkar och förstår uppgifter skapar teamet förutsättningar för kollektivt medvetande 
och en gemensam förståelse. Detta leder till att gruppmedlemmarna klargör vilka kunskaper de 
har och på så sätt kan medverka till att den kollektiva kompetensen överstiger de enskilda 
gruppmedlemmarnas.  

Granberg & Ohlsson (2005) lyfter vidare fram att individerna har stor betydelse för teamet 
eftersom de för med sig olika förmågor att hantera uppgifter, olika sätt att tänka och ta sig an 
uppgifter och problem men att de också lär sig också av sina kollegor. Kompetens skapas i ett 
socialt sammanhang och är inte endast knutet till en individs förmågor eller egenskaper. Därför 
är svårt att separera det kollektiva och individuella lärandet men Granberg & Ohlsson menar 
att det kollektiva lärandet har samma funktion som socialisation, dvs. att individerna skapar sin 
verklighet och anpassar sig till den sociala praktik de befinner sig i och att det i den processen 
sker ett lärande mellan människorna. Således är den sociala aspekten viktig och kontexten 
likaså. Det kollektiva lärandet tar sig uttryck genom att teamet gemensamt utformar och 
hanterar uppgifter samt reflekterar gemensamt. Lärandet drivs av teamets organiserade 
samarbete och av att man lär sig gemensamt. Genom att teammedlemmarna kommunicerar med 



 30 

varandra och utformar handlingsalternativ som de annars inte hade utformat på egen hand 
fungerar kommunikationen som en koordinerade funktion mellan medlemmarna.  

Genom att organisationen är villig att ständigt förändras och förnyas finns det möjligheter till 
ett fortsatt lärande inom organisationen och i det fallet kan en väl genomtänkt 
onboardingprocess, och tillika socialisationsprocess, stötta innovation och tillväxt. Lärandet är 
en viktig del av resultatet av denna process och socialisationsprocessen resulterar i möjligheter 
till lärande både för de nyanställda såväl som den befintliga personalen (Antonacopoulou & 
Güttel, 2010). Bauer & Erdogan (2011) menar dock att ett introduktionsprogram som endast 
bygger på digital kommunikation och utskick av information till de nyanställda har visat sig 
vara mindre effektiva och ligga till grund för en lägre förståelse för rollen och organisationen 
än ifall en viss del sker face-to-face. Detta visar på att olika format och utformning av 
introduktionsprocessen är att föredra och att det stimulera till förståelse och lärande, också 
genom att ta del av andras tankar och upplevelser.  

Så som dagens samhälle och arbetsmarknad ser ut ställs det stora krav på att individen ska 
kunna göra mer än att följa givna instruktioner för att lösa sina arbetsuppgifter. Istället ska 
individen kunna arbeta självständigt och kunna växla mellan rutinuppgifter och nya oförutsedda 
uppgifter där tidigare erfarenheter inte är till hjälp. Inom många verksamheter förutsätter man 
allt mer att medarbetarna hela tiden lär sig nytt och genomgår en konstant utveckling (Ellström, 
1996). På arbetsplatsen sker både ett formellt och informellt lärande. Det formella lärandet är 
ofta är planerat och målinriktat samt sker inom ramen för olika utbildningsinsatser. Det 
informella lärandet kan däremot ske medvetet eller genom olika former av erfarenhetsbaserat 
lärande, exempelvis genom deltagande i nätverk, coachning, konsultation eller mentorskap. 
Dock sker den största delen av det informella lärandet spontant och omedvetet som en 
sidoeffekt av andra aktiviteter (Ellström, 1996).  

Det lärande som sker under socialisationsprocessen är enligt Marsick & Watkins (2018) till stor 
del ett informellt lärande. De menar att individen lär sig genom erfarenheten hen får av att 
hantera en situation som hen inte har stött på tidigare, vilket skapar möjlighet för ett informellt 
lärande. Cirka 80 % av lärandet på arbetsplatsen sker genom det informella lärandet och därav 
bör man lägga mindre vikt vid det mer traditionella, formella klassrumsupplägget för lärande 
för att istället skapa möjlighet till naturligt informellt lärande i de helt vanliga arbetsdagarna. 
Detta synsätt bekräftas av Bauer & Erdogan (2011) som menar att den nya medarbetarens 
anpassning till organisationen påskyndas av att hen ställer frågor och söker information. Det är 
därför viktigt att organisationen inte lägger all tid på att skapa möjligheter för det formella 
lärandet i introduktionsprocessen utan också lämnar tid till att ställa frågor och att få möjlighet 
att använda sig av sina nya kunskaper.   

Utifrån detta kan man konstatera att det är viktigt att skapa förutsättningar för informellt lärande 
på arbetsplatsen. Det informella lärandet kan exempelvis ske genom observation av kollegor i 
arbete, genom samarbeten eller att man gemensamt reflekterar kring problem som dykt upp 
under arbetets gång. Det informella och oplanerade lärandet sker i samarbete med andra på 
arbetsplatsen vilket formar en samlingsplats för lärande, och man lär under tiden som man lever 
och arbetar. Att ha en förståelse för detta är det första steget till att skapa en effektiv 
lärandestrategi (Watkins et al., 1990). Detta bekräftas av Bauer & Erdogan (2011) som lyfter 
fram feedback mellan kollegor som ett bra sätt för de nyanställda att skapa sig en förståelse för 
organisationen och för att lära sig mer om vilka beteenden som finns och uppskattas inom 
organisationskulturen. Bauer & Erdogan menar också att en av de viktigaste delarna i 
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socialisationsprocessen är att bygga nya relationer med personer inom organisationen, för att 
genom detta möjliggöra feedback och på så sätt det informella lärandet.  

4.4 Organisationskultur och socialisation 
 
Det finns flera definitioner av det breda begreppet organisationskultur. Begreppet innefattar allt 
från ”något annat” i den formella organisationen till informella normer, organisationens 
karaktär eller ett sätt att tänka och göra saker i en organisation. Vidare handlar kultur om 
mönster i hur en viss grupp tänker, pratar och agerar samt deras gemensamma föreställningar 
och värderingar. (Forslund, 2013)  
 
Denna breda bild av kulturbegreppet bekräftas av Schein (2017) som menar att 
organisationskultur är allt som en grupp har lärt sig sedan den utvecklades och för att förstå 
kultur behöver man utgå ifrån att det har skett ett lärande över tid. Kulturen är således en 
produkt av ett gemensamt lärande. Schein menar att organisationskultur byggs upp utifrån tre 
källor. Dessa utgörs av grundarnas föreställningar, värderingar och antaganden samt det lärande 
och de erfarenheter som organisationens medlemmar gör allteftersom organisationen utvecklas. 
Utöver detta byggs kulturen också utifrån de nya föreställningar, värderingar och antaganden 
som nya medlemmar i organisationen för med sig in. 
 
Kulturen är något som är både stabilt och dynamiskt. Den kan bytas ut, men det görs inte enkelt. 
Snarare är det så att kulturen är mer än vad man tror, och den innefattar, utöver det 
gemensamma lärandet, också organisationens mission, strategi och struktur. Därtill innefattar 
organisationskulturen även de förgivettagna sanningarna som ligger inbäddade i 
organisationens varande och dessa kan man bara byta ut genom att byta ut hela gruppen. Allt 
som gruppen har lärt sig blir samlade värderingar och normer som ger mening till de dagliga 
aktiviteterna och dessa antaganden, värderingar och normer förs vidare till nykomlingar i 
organisationen i form av ett sätt att tänka, vara och bete sig. Detta kan ses som gruppens känsla 
av identitet, som handlar om hur organisationen presenterar sig själv både utåt och internt 
(Schein, 2017). 
 
Schein menar att genom att studera vad nya gruppmedlemmar får lära sig kan man också studera 
vad som är en del av organisationskulturen eftersom sättet nya medlemmar lär sig kommer att 
säga något om vilka antaganden som ligger till grund för organisationskulturen. Att vara ny i 
en grupp eller organisationskultur är en lärprocess och den nya medlemmen kommer att försöka 
upptäcka de grundläggande antagandena såväl som att de kommer att läras ut till den nya 
medlemmen (Schein, 2017). 
 
När en ny organisationsmedlem kommer in i organisationen behöver hen anpassa sig för att 
komma till sin rätt genom anpassning samt en process där man försöker skapa mening i det man 
inte kan. Detta är en socialisationsprocess som vanligtvis är en kontinuerlig process där det är 
den inledande anpassningen som är extra svårt. Processen handlar om att den nya medarbetaren 
behöver komma förbi de skillnader som finns mellan deras förväntningar och deras verklighet. 
Under denna socialisationsprocess sker inte bara en förändring för den nyanställde utan också 
vad gäller den påverkan en ny medarbetare har på organisationen (Schein, 2017).  
 
Socialisationsprocessen är kopplad till den period då de nyanställda blir effektiva medlemmar 
i organisationen och blir produktiva i sin nya roll. Det är också den process som är kopplad till 
ett organisatoriskt engagemang. För individens del innebär socialisationen en ökad kännedom 
och förståelse för rollen, en tillfredsställelse med jobbet samt ett ökat självförtroende. För 
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organisationen innebär det att man attraherar nya medarbetare och behåller sina befintliga 
anställda samtidigt som man stärker kulturen och hjälper nya medarbetare att komma in i sin 
nya roll (Klein & Heuser, 2008). Detta kan åstadkommas genom en introduktionsprocess som 
välkomnar den nya medarbetaren och ger dem den informationen de behöver för att lyckas i sin 
nya roll. Större organisationer har ibland introduktionsprogram som består av föreläsningar, 
videoklipp och annat material medans andra organisationer kanske inte följer en så traditionell 
approach. Dessa introduktionsprogram kan pågå allt ifrån några timmar till flera månader 
(Bauer & Erdogan, 2011) 

Rekryteringsprocessen är också viktig i förhållande till den senare socialisationsprocessen då 
en lyckad rekryteringsupplevelse kan resultera i att den nya medarbetaren har fått realistiska 
förväntningar på tjänsten och organisationen och därmed möjliggörs också ett större 
engagemang gentemot organisationen (Bauer & Erdogan, 2011). Att de nyanställda har en 
realistisk syn på jobbet och organisationskulturen är också en viktig del av 
socialisationsprocessen. Därför är det viktigt att organisationen ger en rättvis bild av rollen och 
av organisationskulturen redan under rekryteringsprocessen för att undvika att anställa personer 
som inte kommer att passa in, och som annars kanske måste ersättas kort efter att de har börjat 
(Bauer & Erdogan, 2011). 

Det kan också vara värdefullt för de nyanställda att ha en mentor som kan ge en bild av 
organisationen, att få hjälp och råd gällande frågor kopplade till rollen såväl som det sociala. 
Bauer & Erdogan (2011) menar att det är visat att nyanställda som får en mentor lär sig mer om 
organisationen och har lättare att internalisera organisationskulturen än de som inte har en 
mentor. Internaliseringen av organisationskulturen underlättas exempelvis genom att den 
nyanställde deltar i sociala evenemang tillsammans med sin mentor. Att få kunskap och 
kännedom om organisationskulturen är en av de viktigaste delarna av en nyanställds 
socialisationsprocess och det är viktigt för den nyanställde att förstå organisationens mål, 
värderingar och kunna prata organisationens språk för att anpassa sig till organisationen på ett 
bra sätt.  

4.5 Institutionaliserad och individualiserade socialisationstaktiker  
 
Organisationer skiljer sig åt avseende vilken socialisationstaktik de väljer att använda sig av 
men också hur de väljer att lära upp och orientera sina nya medarbetare. Vissa organisationer 
väljer en mer strukturerad och systematisk introduktionsprocess medans andra har en ”sink-or-
swim” approach till introduktionen där de nyanställda själva får lista ut vad som förväntas av 
dem utifrån de existerande normerna (Bauer & Erdogan, 2011). 

John Van Maanen och Edgar Schein presenterar sex punkter eller taktiker för hur en 
organisation kan tänka kring, och strukturera lärandeupplevelsen för den nyanställde. Dessa 
taktiker inkluderar att organisationen behöver ta ställning till om de nyanställda ska socialiseras 
i grupp eller individuellt samt om det ska ske formellt eller informellt, dvs. om den nyanställde 
ska integreras i gruppen direkt eller om hen ska hållas separerad från insiders under 
introduktionsprocessen. Organisationen behöver också besluta om de olika stegen i 
introduktionsprocessen ska ske enligt en explicit uttalad tidslinje som talar om när de olika 
stegen ska vara avklarade. Punkterna berör också huruvida de nyanställda ska få information 
om sociala event och om det ska finnas mentorer som fungerar som förebilder för de 
nyanställda. Slutligen behöver organisationen också ta ställning till om de nyanställda ska motta 
support från insiders (Antonacopoulou & Güttel, 2010; Bauer & Erdogan 2011). 
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De sex taktikerna har därefter vidareutvecklats av Gareth R. Jones som istället beskriver dessa 
taktiker som två sätt att ta sig an socialisationsprocessen inom organisationen och dessa kallas 
institutionella taktiker och individualiserade socialisationstaktiker. Den institutionaliserade 
socialiseringstaktiken utgörs av en grupporienterad socialisering som styrs till stor del av 
organisationen. Denna taktik bygger på att de nyanställda genomgår ett längre 
introduktionsprogram i grupp, där de erbjuds upplärning och socialisationsaktiviteter som en 
del av gruppen. Organisationer som väljer att använda sig av institutionaliserade 
socialisationstaktiker använder sig ofta av steg-för-steg program för att lära de nyanställda vad 
deras roller är, hur normerna ser ut inom organisationen och hur de ska bete sig. Många gånger 
görs detta på ett sätt där de nyanställda hålls separerade från övriga anställda och det finns en 
uppsatt tidslinje över hur och när dessa aktiviteter ska utföras. Det är också vanligt att de 
nyanställda får någon typ av mentor eller förebild inom organisationen när man väljer att 
använda sig av denna socialisationstaktik (Bauer och Erdogan, 2011).  

Den institutionaliserade socialisationstaktiken kan kopplas till ett ökat lärande hos nyanställda 
gällande deras roll, organisationen, och sociala aspekter av deras miljö. Det är också visat att 
medarbetare tenderar att ha mer positiv attityd till sitt jobb, känna en högre tillfredställelse och 
en känsla av tillhörighet samt att det minskar personalomsättningen när nyanställda genomgår 
introduktionsprogram som är utformade utifrån institutionella socialisationstaktiker snarare än 
den individualiserade. Detta gäller främst medarbetare som börjat sitt första jobb, snarare än de 
som byter mellan två olika jobb. De institutionaliserade socialisationstaktikerna kan dock 
begränsa kreativiteten hos de nyanställda eftersom de förväntas anpassa sig och komma in i den 
existerande kulturen. Detta har visat sig vara negativt i förhållande till att vara innovativ i sin 
nya jobbroll (Bauer & Erdogan, 2011).  

Den individualiserade socialiseringstaktiken kännetecknas av att den är mindre grupporienterad 
och att den i mindre utsträckning styrs av organisationen. Istället fokuserar man på att den 
nyanställde ska börja i sin nya roll mer eller mindre direkt för att lösa situationer allteftersom 
vad gäller värderingar, normer och förväntningar. I en organisation som tillämpar den 
individualiserade taktiken behöver den nya medarbetaren ta en mer proaktiv roll och sätta sig 
in i organisationen, rollen och förväntningarna som finns. Taktiken uppmuntrar de nyanställda 
till att vara sig själva och att vara proaktiva vilket har visat sig vara positivt för innovation och 
nytänk hos de nyanställda samt för deras problemlösningsförmåga. Detta har visat sig vara 
positivt i form av att de nyanställda upplever en större klarhet i rollen samt att de förhåller sig 
proaktiva och upplever en bättre social integrering (Bauer & Erdogan, 2011). Detta pekar mot 
att de individualiserade socialisationstaktikerna leder till en högre grad av nytänkande bland 
medarbetarna medan den institutionaliserade socialiseringen i större utsträckning leder till 
grupptänkande. Oavsett vilken taktik som tillämpas är det visat att det gynnar organisationer att 
använda sig av dessa taktiker då man har man kunnat se att det resulterar i en minskning av 
personalomsättningen vilket pekar mot att en lyckad socialisationsprocess minskar 
personalomsättningen (Antonacopoulou & Güttel, 2010). 
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5. Analys och diskussion 
 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera resultatet i förhållande till den teoretiska referensramen. 
Därefter följer slutsats samt förslag på vidare forskning.  
 
Syftet med denna uppsats har varit att med utgångspunkt i HR-praktikers uppfattningar beskriva 
och analysera onboarding på distans med avseende på kultur och lärande. Därav syftar denna 
diskussion till att diskutera resultatet och de frågeställningar som legat till grund för uppsatsen. 
Syftet har konkretiserats genom följande frågeställningar.  

-  Hur arbetar HR-praktikerna inom organisationen med arbetsprocessen 
onboarding av nyanställda på distans?  

- Vilken roll spelar kulturen i förhållande till onboarding av nyanställda på distans?  

-  Hur förhåller sig HR-praktiker till lärande i förhållande till utformningen av 
onboarding av nyanställda på distans?  

5.1 Onboarding  
 
Samtliga fyra organisationerna har i någon mån arbetat med justeringar av sin 
onboardingprocess under 2020. Detta har tagit sig uttryck genom dels planerad men också 
oplanerad digitalisering av onboardingprocessen där omständigheterna och organisationens 
behov av att förhålla sig till sin omvärld har aktualiserat arbetet. De förändrade 
omständigheterna har också underlättat arbetet eftersom chefer och medarbetare inom 
organisationen också har sett behovet av en förändring. 
 
Intervjupersonerna har lyft fram att man har gjort konkreta anpassningar genom att digitalisera 
exempelvis introduktionspassen och använda digitala verktyg. Dessa introduktionspass 
innehåller praktisk välkomstinformation som kan vara användbar för nya medarbetare och utgör 
enligt Snell (2006) ett exempel på en välfungerande och genomtänkt process. En sådan process 
resulterar, enligt Snell (2006) i högre produktivitet hos de nyanställda samt ett större 
engagemang vilket också kan gynna organisationen ur ett employer branding perspektiv. 
Utöver detta har två av organisationerna tidigare arbetat med fysiska introduktionsdagar för 
organisationens nyanställda, men dessa dagar har under denna period genomförts på distans. 
Utmaningarna med denna typ av förändring, upplever HR-praktikerna, är att skapa ett 
spännande upplägg trots det digitala formatet samt att de har upplevt att det saknas möjlighet 
till naturliga avbrott och småprat i fikapauserna på det sättet som förknippas med det fysiska 
upplägget. Under de digitala introduktionsdagarna har medarbetarna fått möjlighet att bland 
annat bygga nätverk genom gruppövningar, vilket enligt Antonacopoulou & Güttel (2010), är 
värdefullt då det sociala samspelet är nära kopplat till lärandet men också för att skapa en 
förståelse för verksamheten i stort. Bauer & Erdogan (2011) betonar att olika och varierade 
format på introduktionsprocessen kan stimulera förståelse och lärande genom att det ökar 
möjligheten att ta del av andras tankar och upplevelser, vilket pekar mot att man på sikt bör 
sträva efter att erbjuda en variation snarare än endast digitala format. 
 
Jag uppfattar det som att det bland HR-praktikerna finns en känsla av att det är svårt att skapa 
ett engagemang genom de digitala alternativen. Jag anser att det digitala upplägget har fördelen 
att det bidrar till att skapa en mer inkluderande organisation, trots eventuella geografiska 
avstånd. Det innebär också en lägre kostnad avseende lokaler, reskostnader samt logi vilket kan 
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anses vara positivt för organisationen. Det möjliggör också för de nya medarbetarna att träffa 
medarbetare från andra delar av organisationen, knyta kontakter och bygga nätverk. Liksom 
Antonacopoulou & Güttel (2010) anser jag att detta är värdefullt i förhållande till en givande 
onboardingprocess då mycket av lärandet och socialisationen är kopplad till de sociala 
kontakter en sådan introduktionsdag kan leda till. Trots de positiva aspekterna med det digitala 
upplägget menar jag liksom Bauer & Erdogan (2011) att det kan finnas ett värde i att ha ett 
blandat upplägg med både digitala och fysiska inslag för att stimulera lärandet.  
 
En annan aspekt som framkommer under intervjuerna är att det upplevs som en utmaning att 
förmedla organisationskultur och att ge en känsla av sammanhang för de nyanställda inom 
ramen för onboardingprocessen. Man lyfter att det är lättare att förvalta och underhålla 
relationer på distans än att skapa nya. HR-praktikerna lyfter också att det är svårt för för de 
nyanställda att känna ett sammanhang i distansarbetet, vilket går att koppla till lärandet och 
kulturen som Nilsson et al. (2018) samt Granberg och Ohlsson (2005) menar är knutna till en 
kontext och kontexten där man återfinner lärande och kultur är i mångt och mycket själva 
arbetsplatsen för många människor. Därtill har det kollektiva lärandet samma funktion som 
socialisationen, dvs. att individerna skapar sin verklighet och anpassar sig till den sociala 
praktik de befinner sig i, samt att det i denna process också sker ett lärande mellan människorna. 
Detta pekar mot att den sociala delen såväl som kontexten är viktig för att förmedla ett 
sammanhang. Detta bekräftas också av Schein (2017) som menar att kulturen är en produkt av 
det gemensamma lärandet och att organisationskulturen är allt en grupp har lärt sig över tid. 
Detta menar jag sammanfattas i att arbetsplatsen fungerar som samlingsplatsen för människorna 
som agerar utifrån kulturen, och det är de människorna som kan ge en bild av ”så här jobbar vi 
här”. Således är det förståeligt att det sammanhanget kan vara svårt att skapa på hemmaplan. 
Därav att det också uppfattas som svårt att skapa ett sammanhang som vanligtvis inte är nära 
kopplat till organisationskulturen.  
 
De intervjuade HR-praktikerna lyfter också fram att de har upplevt att de nyanställda tycker att 
det är svårare att komma in i arbetet samt att ställa frågor. Detta valde en av organisationerna 
att hantera genom att prova speed dating för de nyanställda. Detta innebar att nya medarbetare 
fick möjlighet att digitalt träffa fem personer med koppling till deras nya roll för att på så sätt 
lära känna dem. Syftet med detta var att ge de nya medarbetarna en känsla av en enad 
organisation samt för att hjälpa dem att bygga ett nätverk samt sänka tröskeln för att ställa 
frågor. Denna typ av aktivitet kan kopplas till det samspel med kollegor och mentorskap som 
både Antonacopoulou & Güttel (2010) samt Granberg & Ohlsson (2005) anser leder till en ökad 
integration av nya medarbetare samt ett ökat lärande hos både nya och gamla medarbetare. 
Således kan detta vara ett sätt för organisationen att skapa möjligheter för de nyanställda att 
lära känna nya kollegor och på så sätt underlätta integrationen såväl som lärandet hos de 
befintliga medarbetarna.   
 
Antonacopoulou & Güttel (2010) menar att en lyckad introduktion kan öka den upplevda 
tillfredsställelsen med arbetet vilket på sikt leder till att medarbetaren känner ett engagemang 
gentemot organisationen samt arbetar för att organisationen ska uppnå sina mål. Detta menar 
jag ytterligare pekar på vikten av en fungerande onboardingprocess. Det visar också att de 
intervjuade organisationerna har agerat för att kunna möta de förändrade behoven i 
organisationen samtidigt som man har anpassat sig till de förutsättningar som finns. Man kan 
också tänka sig att det är ytterst värdefullt för de nya medarbetarna att presenteras för olika 
nyckelpersoner utifrån den nya rollen man innehar. Det kan antas vara till stor hjälp i fråga om 
att skapa sig en bild om organisationen och människorna som arbetar i den, såväl som att skapa 
ett kontaktnät inför kommande utmaningar i rollen.  
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Utöver detta arbetar organisationerna i olika utsträckning med checklistor som en del av sin 
onboardingprocess. En av intervjupersonerna framhåller att detta är ett effektivt sätt för att 
säkerhetsställa att inget hamnar mellan stolarna. Hen menar att det är ytterst viktigt att göra ett 
bra första intryck på de nya medarbetarna och menar att ett dåligt första intryck av 
organisationen och onboardingprocessen ökar risken markant för att man tappar nya 
medarbetare i förtid. Detta bekräftas av både Snell (2006) såväl som Cirilo & Kleiner (2003) 
som lyfter fram att en bristfällig onboardingprocess kan resultera i högre personalomsättning, 
lägre produktivitet hos de anställda samt att organisationen går miste om ett bra tillfälle för 
employer branding. Snell (2006) menar vidare att många organisationer har kännedom om vad 
som krävs för en bra onboardingprocess men det är desto fler som inte tillämpar dessa 
kunskaper i praktiken.  
 
Jag menar att det är värdefullt att ha en checklista för introduktionens mest basala och enkla 
behov och att detta är ett enkelt sätt för organisationen att skaffa sig en fördel samt att 
säkerhetsställa att de nya medarbetarna får en bra och likvärdig upplevelse. Detta är något jag 
ser som fördelaktigt hos de organisationer jag varit i kontakt med, då samtliga har utarbetat ett 
arbetssätt som är tillgängligt för HR och organisationens chefer och som ökar sannolikheten att 
medarbetaren får ett bra första intryck. De flesta kan troligtvis relatera till att det första intrycket 
ofta håller i sig och jag anser därför, med stöd av teorin, att detta är mycket viktigt för 
organisationer att ha i åtanke och arbeta utifrån. Likväl som organisationer lägger tid och 
resurser på att erbjuda kandidaterna en bra rekryteringsprocess är det viktigt att göra den 
inledande delen av anställningen till en bra tid. Detta gynnar dels organisationen i nuet då de 
nya medarbetarna kommer snabbare in i sin nya roll men också på sikt i fråga om employer 
branding och engagemang gentemot organisationen. 
 
5.2 Organisationskultur och socialisation  
 
Under intervjuerna beskrivs organisationskulturen som normer, beteenden och värderingar som 
finns på en arbetsplats men också som en kollektiv överenskommelse om att ”så här jobbar vi 
här”. Detta stämmer överens med den syn Schein (2017) presenterar avseende kultur, dvs. att 
kultur är ”något annat” men också en produkt av ett gemensamt lärande, dvs. säger något om 
”så här jobbar vi här”. Samtliga intervjupersoner menar att deras organisation har en kultur som 
genomsyrar onboardingprocessen, men det är främst två organisationer som har en mer 
genomtänkt plan för hur man arbetar med organisationskulturen och onboardingprocessen i 
förhållande till varandra. Det är också dessa intervjupersoner som har lättare för att lyfta fram 
exempel på hur kulturen ter sig. Exempelvis talar man om att ha olika events utanför arbetstid 
som ett sätt att låta kulturen och synen på medarbetarna synas men också hur man hälsar 
kollegor och kunder välkomna till kontoret. Utifrån deras perspektiv är det 
socialisationsprocessen och det sociala mötet mellan människor som står i centrum för 
onboardingprocessen och som en del av detta är det viktigt att tänka på organisationskulturen 
samt vem man ska ta in i kulturen när man arbetar med onboarding. Detta synsätt bekräftas av 
Bauer & Erdogan (2011) som menar att socialisationsprocessen är något som är ytterst centralt 
om man ser till organisationskulturen. Det är också under socialisationsprocessen som 
individen går från nyanställd till medarbetare och det är under denna period som organisationen 
har möjlighet att skapa ett organisatoriskt engagemang hos sina nyanställda. Vidare menar de 
att en lyckad start och ett engagemang gentemot organisationen senare kommer att resultera i 
att medarbetarna är tillfredsställda i sin roll, trivs inom organisationen och internaliserar 
organisationskulturen samt tar den till sig.  
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Min uppfattning är att socialisationsprocessen till stor del handlar om att förmedla 
organisationskulturen och en bild av ”så här jobbar vi här” och att detta ska ske på ett så smidigt 
och effektivt sätt som möjligt för att den nya organisationsmedlemmen ska kunna komma in i 
organisationen. Således är det viktigt att ha detta i åtanke redan under rekryteringsprocessen 
och att välja personer som man upplever kommer att passa in. Detta kommer att kunna 
underlätta socialisationsprocessen och resultera i högre produktivitet och bättre engagemang 
hos medarbetaren i ett tidigt stadie. Att den nya medarbetaren känner en tillfredsställelse i sin 
nya roll samt ett engagemang gentemot organisationen kommer att generera i att hen arbetar 
för att uppnå organisationens mål och vision.  
 
Intervjupersonerna uppfattar det som svårt att förmedla kultur på distans eftersom man tappar 
den direkt fysiska kontakten med varandra. Detta bekräftas också av en av intervjupersonerna 
som upplever en ökad vilsenhet de nyanställda som börjat på distans. En annan av 
intervjupersonerna använder sig av den digitala kommunikationen i onboardingprocessen som 
ett sätt att förmedla organisationskulturen på distans. Den digitala kommunikationen tar sig 
uttryck genom att intervjupersonerna arbetar med digitala plattformar och utskick av 
meddelanden som en del av sin digitala pre- och onboardingprocess för att på så sätt att 
förmedla en välkomnande känsla. Detta kan också vara ett sätt för organisationen att i ett tidigt 
skede förbereda ny medarbetare på hur kulturen och de anställda är. Intervjupersonen lyfter 
fram ett exempel med att man har valt att skicka ut en film där VD:n berättar om ”det här är 
vårt uppdrag, det här är vår vision.” som ett sätt att berätta mer om organisationen.  
 
Att intervjupersonerna upplever det som svårt att förmedla organisationskulturen på distans är 
inte konstigt. Dels är detta en situation som ingen har behövt förhålla sig till innan, dvs. man 
har inte behövt förmedla kulturen på distans och inte heller utvecklat sätt att göra detta på. 
Utöver det lyfter två av organisationerna dessutom fram sin kultur som något socialt, något 
välkomnande och därmed också något som tas för givet. Därmed är det förståeligt att 
avsaknaden av fysisk kontakt kan vara problematiskt för organisationer som annars lyfter fram 
medarbetarna och det sociala samspelet som en stor del av organisationskulturen. Jag anser det 
vara genomtänkt och systematiskt från organisationens sida att använda sig av digitala 
plattformar för att kunna förmedla organisationskulturen både som en del av pre- och 
onboardingen. Det effektiviserar HR:s arbete samtidigt som det kan förmedla den välkomnande 
känslan som intervjupersonerna uppger sig försöka förmedla. Som en del av preboardingen kan 
digitala meddelanden också vara ett sätt att etablera kontakt med den nya medarbetaren och ett 
sätt att samla in den nödvändiga praktiska informationen som organisationen behöver för att 
kunna göra ett bra första intryck vid anställningsstarten. Det minskar också den tid som HR och 
chefer behöver lägga på sådant som enkelt kan automatiseras vilket frigör tid för att arbeta med 
annan kommunikation mellan chefer och anställda.  
 
Jones’ olika socialisationstaktiker blir också synliga när man betraktar resultatet och 
organisationernas syn på respektive onboardingprocess. Den individualistiska 
socialisationstaktiken återfinns i viss mån hos en av organisationerna som till och med också 
använder sig av det svenska uttrycket för ”sink or swim” som också Bauer & Erdogan (2011) 
hänvisar till. Av intervjun framkommer att man inom denna organisation anser sig ha ytterst 
drivna och kompetenta medarbetare som har förmågan att leda sig själva. Detta stämmer också 
med Bauer & Erdogans (2011) syn på den individualistiska socialisationstaktiken, dvs. att den 
resulterar i proaktiva, självgående medarbetare som tillåts ta med en stor del av sin personlighet 
in i organisationen. Den individualistiska socialisationstaktiken återfinns också hos en av de 
andra organisationerna som talar mycket om att deras nyanställda kommer igång med arbetet 
ganska omgående, vilket hen anser är kopplat till att man anställer högutbildade som förväntas 
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vara väldigt självgående. Detta kännetecknar också den individualistiska socialisationstaktiken 
som fokuserar på att den nyanställde ska börja i sin nya roll mer eller mindre direkt för att lösa 
situationer allteftersom vad gäller värderingar, normer och förväntningar. Denna 
socialisationstaktik är inte heller lika styrd av organisationen utan lägger ett större ansvar på 
medarbetaren vad gäller att vara proaktiv i sin nya roll.  
 
Antonacopoulou & Güttel (2010) menar att den nya medarbetarens lärande kan delas upp i 
passivt och aktivt lärandebeteende vilket jag anser kan kopplas till socialisationstaktikerna. Jag 
menar att det finns en koppling mellan ett mer passivt lärande och de institutionella 
socialisationstaktikerna eftersom det karaktäriseras av att individen lär sig av andra samt följer 
instruktioner men också för att denna taktik är mer styrd från organisationen. Den 
individualistiska socialisationstaktiken anser jag å andra sidan går att koppla till ett mer aktivt 
lärande då individen förväntas vara proaktiv och påverka det sammanhang som hen deltar i 
vilket leder till att individen lär sig om sig själv såväl som om sitt eget arbete. Beroende på hur 
organisationen ser på organisationskulturen, sina medarbetare samt vilka mål och visioner man 
har kommer detta att avspegla sig i hur organisationen väljer att utforma sin onboardingprocess. 
I en av organisationerna är det uttalat att man att man ser medarbetarna som självgående, drivna 
och kompetenta vilket kan anses ha ett samband med att man också har en onboardingprocess 
som innefattar taktiker som är typiska för den individualistiska socialisationstakten. I den andra 
organisationen är det inte lika explicit uttalat att man agerar utifrån ”sink or swim” men nya 
medarbetare förutsätts kunna ta ett stort eget ansvar för sin nya roll. 
 
Intervjupersonernas generella syn på onboardingprocessen har i övrigt många likheter med det 
som kännetecknar Jones’ institutionaliserade socialisationstaktik, dvs. en mer strukturerad 
upplärning som sker i grupp, med steg-för-steg program som underlättar för de nyanställda att 
komma in i sin nya roll utifrån en viss tidsplan. Inom denna socialisationstaktik är det också 
vanligt att de nyanställda får någon typ av mentor eller förebild inom organisationen och 
taktiken uppfattas ofta som gynnsam av de personer som kommer direkt från utbildningen 
snarare än för de personer som har mer erfarenhet från arbetslivet. Enligt Bauer & Erdogan 
(2011) har den institutionaliserade socialisationstaktiken visat sig resultera i att de nya 
medarbetarna får en positiv bild av organisationen samt en ökad känsla av tillhörighet hos den 
nya medarbetaren.  
 
Jag menar att den institutionaliserade taktiken stämmer med den generella bilden av hur en 
typisk onboardingprocess ska struktureras och vad den ska bidra med. Däremot anser jag inte 
att denna taktik återfinns i sin helhet i någon av organisationernas onboardingprocess. Jag anser 
dock att exempelvis introduktionsdagar tillsammans med andra nyanställda inom 
organisationen kan vara ett exempel på när man väljer inslag av denna taktik som en del av 
onboardingprocessen.  
 
5.3 Lärande  
 
Av intervjuerna framgick att två av organisationerna har reflekterat närmare kring lärande i 
förhållande till onboardingprocessen och att man då ser introduktionsprocessen som en lång 
lärprocess som har som syfte att bland annat förkorta en nyanställds startsträcka. Av 
intervjuerna framgick också två synsätt där man kan se onboardingprocessens syfte som tudelat, 
som dels syftar till ett lärande och dels en inkörsport till nya arbetsuppgifter såväl som en 
socialiseringsprocess. Enligt Antonacopoulou & Güttel (2010) samt Erdogan & Bauer (2011) 
är onboardingprocessen, tillika socialisationsprocessen också en lärandeprocess som handlar 
om att nya medarbetare ska förstå och sätta sin nya situation i ett sammanhang. Nilsson et al. 
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(2018) menar att denna process innefattar också att den nya medarbetaren formas och förvärvar 
de nödvändiga kunskaperna, attityderna och värderingarna som är värdefulla att ha i rollen. 
Denna socialisationsprocess är nära kopplad till lärandet.  
 
De två organisationer som inte nämner lärandet närmare i förhållande till onboardingprocessen 
har istället mer att säga om kulturen. Med det sagt behöver avsaknad av lärandeperspektiv inte 
vara något negativt eftersom det sker ett lärande inom organisationen ändå, men snarare vad 
Marsick & Watkins (2018) skulle benämna som ett mer ett oplanerat lärande. I detta fall 
betraktar man istället onboardingprocessen i första hand som något socialt, en 
socialiseringsprocess som syftar till att välkomna och introducera nya medarbetare.  
 
Inom onboardingprocessen tar lärandet sig bland annat uttryck genom introduktionspassen och 
introduktionsdagarna som fungerar som ett mer formellt lärandetillfälle, men också genom ett 
informellt lärande som möjliggörs genom möten med olika nyckelpersoner eller att man blir 
tilldelad en fadder. Enligt Marsick & Watkins (2018) samt Ellström (1996) anses det informella 
lärandet ske spontant och omedvetet som en sidoeffekt av andra aktiviteter. Det informella 
lärandet kan även kopplas till mentorskap. Bauer & Erdogan (2011) lyfter fram mentorskap och 
feedback som en av de viktigaste delarna av att den nyanställde ska få en förståelse för 
organisationen och bygga relationer medarbetare inom organisationen. Genom det sociala 
samspelet med kollegorna möjliggörs en integration av den nya organisationsmedlemmen och 
en mentor kan fungera som ett stöd, svara på frågor samt introducera rollen. Enligt 
Antonacopoulou & Güttel (2010) samt Bauer & Erdogan (2011) är mentorskap och teamets 
betydelse central i socialisationsprocessen då man lär sig av den kontext man befinner sig i och 
har möjlighet att få feedback från gruppen gällande den organisationskultur som man som ny 
försöker ta till sig och förstå. Antonacopoulou & Güttel (2010) menar att en arbetsledare 
och/eller mentor spelar en betydande roll i den sociala integrationen och det inledande lärandet 
i socialisationsprocessen samt underlättar för den nyanställde att skapa en förståelse för 
organisationen och dess kultur.  
 
Av två intervjuer framgår att det man anser att medarbetaren har ett stort eget ansvar för sitt 
fortsatta lärande efter en avslutad onboardingprocess. Den föränderliga och innovativa miljön 
resulterar i att medarbetarna lär sig mycket i arbetet, dvs. ett informellt lärande. Däremot 
erbjuder inte organisationen ett färdigt paket med utbildningar utan medarbetaren förväntas ta 
mycket ansvar. Detta kan åter kopplas till det som Bauer & Erdogan (2011) menar med Jones’ 
individualistiska socialisationstaktik, dvs. att den nyanställde ska börja sin roll mer eller mindre 
direkt och ta en proaktiv roll och sätta sig in i organisationen, rollen och de förväntningar som 
finns. Det finns dock en öppenhet och acceptans mot misstag inom en av organisationerna, 
vilket jag menar är tecken på att man lär sig av varandra och tillsammans med varandra på det 
sätt som Watkins et al. (1990) benämner som det informella och oplanerade lärandet som sker 
under tiden man arbetar. Det kan också kopplas till värdet av att bygga relationer för att på så 
sätt möjliggöra feedback och därigenom ett informellt lärande vilket Bauer & Erdogan (2011) 
menar är av stort värde för organisationen.  
 
Jag anser att onboardingprocessen och socialisationsprocessen är ytterst nära sammanlänkad 
med både det individuella lärandet för den nya medarbetaren såväl som det kollektiva lärandet 
för gruppen. Oavsett om organisationen i dagsläget inte har reflekterat närmare kring lärandet 
i förhållande till onboardingprocessen kan det vara av värde att reflektera kring hur man ska 
arbeta framåt med lärande i förhållande till introduktionsprocessen. Lärandet handlar till stor 
del om en formningsprocess som avser både att medarbetaren ska gå från outsider till insider 
och anpassa sig till den rådande kulturen såväl som att förberedas och utveckla de nödvändiga 
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kunskaper och färdigheter som hen behöver för sin nya roll. Mot bakgrund av att 
socialisationsprocessen sker i grupp och genom social påverkan mellan människor och att 
lärandet sker genom samspelet med omgivningen menar jag att teamet och det sociala 
sammanhanget är centralt i den nya medarbetarens anpassning. Det är därför viktigt att den nya 
medarbetaren får en bra introduktion till sin nya roll och till sina kollegor. Därtill är det viktigt 
att man inom organisationen reflekterar kring ifall man möjliggör lärande och skapar 
förutsättningar för den socialisationsprocess som man anser ligger i linje med organisationens 
övergripande mål och strategi.  
 
När en ny medarbetare börjar handlar onboardingprocessen om att göra ett avtryck på individen 
och att hen lär sig saker under processens gång. Men det är också ett jättebra tillfälle för gruppen 
och organisationen att lära av sin nya kollega. Som ny medlem i organisationen kommer man 
att stöta på oväntade situationer och detta menar Marsick och Watkins (2018) är en viktig 
anledning till att lämna tid för frågor och informationssökande under onboardingprocessen, då 
en stor del av lärandet som sker är informellt. Det informella lärandet kan exempelvis 
möjliggöras genom observation av kollegor, samarbeten eller genom att gemensamt reflektera 
kring de svårigheter som har dykt upp. En viktig del av socialisationsprocessen är att knyta 
kontakter och gå från att vara en outsider till en insider. Detta kan underlättas av att den nya 
medarbetaren får hjälp och stöd från kollegorna i form av en mentor. Detta menar jag kan vara 
av särskild vikt vid introduktion på distans eftersom den nya medarbetaren får en kontaktperson 
som kan berätta mer om organisationen, kulturen och svara på de frågor som uppkommer efter 
hand. Att ha en nära kontakt med en mentor och eventuellt även ett team kan möjliggöra för 
feedback vilket är positivt både för den nya kollegan såväl resterande teamet.  
 
5.4 Den digitala resan 
 
Framtiden var också ett tema som blev synligt under intervjuerna. Därför har jag valt att även 
inkludera ett kortare avsnitt gällande lärandet som skett inför framtiden och den fortsatta 
digitaliseringen.  
 
Av intervjuerna framkommer att man inte kan underskatta den personliga kontaktens värde, 
men också att den personliga kontakten står i relation till organisationskulturen. Detta stämmer 
väl överens med Scheins (2017) synsätt som betonar att kulturen är en produkt av det 
gemensamma lärandet som sker över tid. Klein & Heuser (2008) lyfter också fram 
socialisationsprocessen som den period då den nya medarbetaren kommer in i organisationen 
och får en ökad förståelse för vad rollen innebär. Samtidigt är det också ett bra tillfälle för 
organisationen att stärka kulturen samt attrahera nya medarbetare och behålla de befintliga.   
Eftersom den personliga kontakten anses vara så central kommer framtiden troligtvis att 
innebära ett fortsatt arbete med digitala verktyg som ett komplement till de fysiska mötena som 
är viktiga för att träffas och prata om bland annat värderingar. För organisationens del kan 
introduktionsprogram som bygger på en blandning mellan digital kommunikation och personlig 
kommunikation bidra till förståelse och lärande enligt Bauer & Erdogan (2011). 
 

Onboardingprocessen är bara är en av alla processer som rör de anställdas livscykel inom 
organisationen och det är värdefullt att ha en välfungerande process, vilket några av 
organisationerna har valt att göra genom en plattform. Detta bekräftas också av Snell (2006) 
som menar att det är av värde för organisationen att ha ett systematiskt sätt att ta sig an sina 
processer eftersom det skapar en bättre upplevelse för medarbetaren såväl som sparar tid för 
HR-praktiker och chefer. Även om en plattform inte kan ersätta socialisationsprocesserna som 
är en så viktig del av onboardingprocessen, kan organisationen skapa en mer systematisk 
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process som kan driva sig själv. Snell (2006) menar att en välfungerande introduktion startar 
redan under rekryteringsprocessen då man ser till att all nödvändig information är insamlad till 
dess att den nya medarbetaren ska börja. Därefter kan man utarbeta hur man önskar att 
resterande del av processen ska se ut, exempelvis i form av att förmedla kulturen genom den 
digitala plattformen. Detta var exempelvis redan aktuellt inom två av de intervjuade 
organisationerna. 

Utöver dessa punkter menar jag att det också har skett ett lärande inom HR till följd av dessa 
förändrade förutsättningar som organisationerna har behövt förhålla sig till, vilket har krävt att 
HR-praktikerna har tänkt om och gjort saker annorlunda. Denna typ av lärande menar Marsick 
& Watkins (2018) utgör det informella lärandet som står för 80 % av lärandet på arbetsplatsen. 
Marsick et al. (1990) menar också att arbetsplatsen är en samlingsplats för lärande och att 
medarbetarna lär sig i arbetet. Detta pekat mot att man inte bör lägga så mycket vikt vid det 
traditionella, formella upplägget för lärandet utan istället skapa möjligheter och utrymme för 
det informella lärandet att ta plats.  

Jag anser att utmaningarna som aktualiseras i en alltmer digitaliserad onboardingprocess har 
visat sig ligga i hur man förmedlar kultur på distans och hur man som nyanställd bygger nya 
relationer på distans. Intervjupersonerna har tagit sig an dessa utmaningar på olika sätt, varav 
några är: checklistor med ansvarsfördelning, speed dating, introduktionspass- eller dagar som 
hålls digitalt samt digitala plattformar med utskick till nyanställde både avseende pre- och 
onboardingperioden. Framåt kan jag också se att man kommer att fortsätta att leta efter sätt att 
hantera att det faktum att man inte kan ses fysiskt. Gemensamt för intervjupersonerna är att de 
lyfter värdet av de sociala kontakterna som en del av att uppnå organisationernas mål. Samtidigt 
har en digitalisering av processen också lyft fram fördelar med det digitala upplägget. 
Fördelarna består bland annat av att det varierade upplägget uppskattas och att viss information 
går att spela in på förhand för att frigöra resurser till annat. En annan fördel med det digitala 
upplägget i att det geografiska avståndet blir mindre avgörande vilket kan innebära att man kan 
få med personer som annars inte hade kunnat delta.  
 
Jag anser att en digitalisering av onboardingprocessen frigör tid och resurser gällande sådana 
aktiviteter som inte nödvändigtvis måste ske fysiskt eller i realtid. Samtidigt kan man inte 
underskatta värdet av de sociala kontakterna, vilket återkommer kontinuerligt under uppsatsens 
gång. De sociala kontakterna lyfts fram som en viktig del av organisationskulturen och hur man 
ser på sig själv och kan omöjligen ersättas av digitala alternativ. Som ny medarbetare i en 
organisation passar det inte heller alla med att ha det på samma sätt. Det har också visat sig att 
beroende på organisationens mål och strategi samt kulturen och synen på medarbetarna kommer 
detta att kunna avspegla sig i utformningen och valet av socialisationstaktik.  
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6. Slutsats   
Sammanfattningsvis kan det konstateras att onboarding är ytterst aktuellt hos dagens 
organisationer och är väldigt värdefullt både för den nya medarbetaren såväl som 
organisationen. Några av organisationerna har sedan tidigare haft ett pågående arbete med en 
digitaliserad onboardingprocess vilket har underlättats av de förändrade omständigheterna som 
Covid-19 har resulterat i och därigenom fungerat som en motor för förändringen.  
 
Det som utmärker HR-praktikernas upplevelse är att det trots allt har fungerat men att 
utmaningarna med onboarding på distans har varit den sociala aspekten snarare än hur man ska 
introducera medarbetarna till sina nya arbetsuppgifter. Att komma in i rollen och det praktiska 
har gått att lösa på olika sätt, men att lära känna kollegor, känna in organisationskulturen och 
stämningen, har varit desto svårare för de nyanställda. 
 
Trots dessa utmaningar har HR-praktikerna utvecklat olika strategier för att trots allt kunna 
erbjuda en bra upplevelse av onboardingprocessen på distans. Beroende på hur organisationens 
syn på medarbetarna och organisationskulturen ser ut har detta tagit sig uttryck på olika sätt. 
Organisationerna har bland annat utformat digitala meddelanden, arbetat med digitalt 
nätverkande, erbjudit mentorer samt hållit introduktionsdagar digitalt istället för fysiskt. Sett ur 
mitt perspektiv har dessa utmaningar också genererat ett lärande för organisationerna, vilket 
kanske inte har varit målsättningen i sig, men arbetet med denna digitalisering har även lett till 
ett oplanerat lärande för HR-praktikerna själva.  

Därtill konstateras att organisationskulturen spelar en viktig roll i förhållande till 
onboardingprocessen. I vissa fall bara ”är” kulturen och genomsyrar förhållningssättet och i 
andra fall har den spelat en mer aktiv del i utformningen av den digitala onboardingprocessen. 
Jag menar också att det är viktigt att organisationen reflekterar över vilka egenskaper man söker 
hos medarbetare redan i rekryteringsprocessen för att reflektera över detta i relation till vilken 
typ av organisationskultur man har och vilken typ av onboardingprocess man kan erbjuda. Detta 
eftersom det har visat sig viktigt att det sker en match dem emellan, både för organisationens 
och individens skull.  

I samband med utformningen av onboardingprocessen är det också av värde för HR-praktiker 
att reflektera över vilken kultur man vill förmedla till sina nyanställda. Detta eftersom 
onboardingprocessen är ett bra tillfälle för en organisation att göra ett första intryck samt för att 
arbeta med employer branding inför framtiden. Avseende utformningen av 
onboardingprocessen kan det vara av värde att inkludera delar av både den institutionella och 
individualistiska taktiken då båda har för- och nackdelar samt vänder sig till olika personers 
behov men också resulterar i olika saker. Diskussionen av resultatet har också visat att dessa 
olika taktiker kan kopplas till olika typer av lärande och vara mer sammankopplade med vissa 
aspekter av organisationskulturen.  

Avseende lärandet kan vi konstatera att det är viktigt att reflektera över andelen formellt lärande 
i förhållande till vilka möjligheter och öppningar som ges för det informella lärandet som har 
visat sig stå för den största andelen lärande på arbetet. Därav kan det vara positivt att lämna tid 
och utrymme för spontana frågor, frågestunder och fikor samt att dela skärm eller liknande, när 
det kanske lockar att planera tiden i detalj för att hinna med så mycket som möjligt. Slutligen 
kan vi konstatera att det sociala spelar stor roll både för kulturen och lärandet och mentorskapets 
betydelse kan därmed bekräftas. Det är därför positivt om organisationen kan erbjuda en mentor 
samt att den nya medarbetaren kan vara del av ett team eller någon typ av nätverk. Detta 
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eftersom det genererar i en bättre anpassning och produktivitet, högre tillfredställelse i rollen 
samt ett större organisatoriskt engagemang hos den nya medarbetaren.  
 

7. Förslag för vidare forskning  
 
För vidare forskning skulle den naturliga fortsättningen på denna uppsats vara att undersöka 
hur nya medarbetare har uppfattat och upplevt sin onboarding på distans och därmed skifta 
perspektiv från arbetsgivare till medarbetarperspektivet.  
 
Ett annat alternativ till vidare forskning skulle kunna vara att fördjupa sig i vilken av de två 
socialisationstaktikerna som är mest fördelaktig att använda sig av då onboardingprocessen sker 
på distans.   
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Bilagor  
 
Bilaga 1  
Annons till LinkedIn 
 
Hej nätverket!  
 
Det har nu blivit dags för mig att skriva min kandidatuppsats inom ramen för Personal- och 
Arbetslivsprogrammet vid Lunds universitet.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka onboardingprocesser som utförs på distans med 
utgångspunkt i individens eget lärande och organisationskultur.  
 
Jag skulle därför gärna vilja komma i kontakt med organisationer som i dagsläget har fått 
justera sina onboardingprocesser med anledning av Covid-19, och som nu genomför dessa 
processer helt eller delvis på distans. Min förhoppning är att kunna genomföra ca 5 intervjuer 
med HR-praktiker eller chefer som är involverade i, eller ansvariga för onboardingprocessen. 
Målsättningen är att hålla intervjuerna mellan vecka 46-49 och mot bakgrund av den rådande 
situationen är den geografiska närheten mindre viktig eftersom möjlighet till digitala 
intervjuer finns.  
 
Låter detta intressant eller har du någon fråga? Eller känner du någon som du tror skulle 
kunna tänka sig att delta? Tveka inte att höra av dig till mig 
på shirinememari@gmail.com eller skicka ett PM så pratar vi mer! 
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Bilaga 2  

Intervjuguide  

Informera om och få samtycke till:  

• Studiens syfte  
• Individskyddskravet  
• Konfidentialitetskravet  
• Nyttjandekravet  

Bakgrundsinformation  

-  Namn 
- Tjänst  
- Anställningstid  

Tema: inledning & organisationen 
- Berätta om dig själv, din bakgrund, hur länge har du jobbat inom HR? Har du jobbat 

med HR-relaterade roller tidigare? 
- Berätta lite om organisationen 
- Vad är din roll, hur länge har du jobbat här?  
- Berätta om organisationen, vad gör ni? Syfte, mål, vision?  
- Vilka justeringar har ni fått göra pga Covid-19 gällande hur ni arbetar i 

organisationen?  
 
Tema: organisationskultur  

- Vad tänker du på när jag säger organisationskultur?  
- Kan du beskriva organisationskulturen i er organisation?  
- Hur förstår man att det är just er organisation man är i kontakt med/besöker?  

 
Tema: onboarding  

- Vad tänker du på när du hör onboarding? Hur definierar du onboarding?  
- Vad är syftet med onboardingprocessen i er organisation? 
- Beskriv hur ni arbetar med onboarding? Är det ett arbete som utvecklas kontinuerligt 

eller har processen sett likadan ut under en längre period? Berätta mer!  
- Är onboarding något du arbetar direkt med, har ansvar för eller är det ett arbete som 

flera är involverade i? Vad har de i så fall för roll i förhållande till on boarding?  
- Hur skulle du säga att ni har arbetat med att få in kulturen i er introduktionsprocess?  
- Vad tänker ni att introduktionen ska bidra med för den nyanställda? Ex. utförande av 

arbetsuppgifter, rollen, organisationskulturen, organisationens värderingar, informella 
regler?  

- Skulle du säga att har corona påverkat ert arbete inom HR, dels generellt men också 
med er onboardingprocess? Om ja, berätta gärna hur.  

- Har ni gjort några justeringar av er onboardingprocess iom corona? Om ja, berätta 
gärna mer om detta. Ex. hur har er onboardingprocess sett ut tidigare vs. hur ser er 
onboardingprocess ut nu?  

- Vad är din upplevelse kring hur den nya onboardingprocessen fungerar? För- och 
nackdelar? 

 



 47 

- Upplever du att den justerade onboardingprocessen har någon påverkan för de 
nyanställda? Om ja, berätta mer.  

- Upplever du att onboardingprocessen påverkas av organisationskulturen eller tvärtom? 
Om ja i något av fallen, berätta gärna mer om hur du upplever att det påverkar.  

- Hur upplever du att er onboardingprocess relaterar till individens eget lärande? 
- Upplever du att lärandet påverkas av en justeras/digitaliserad onboardingprocess? Om 

ja, hur då? Berätta mer!  
- Hur tror du att onboardingprocessen kommer att utvecklas framöver? 
- Hur ser du på framtiden gällande frågor om onboarding, organisationskultur och 

individens eget lärande för det fall att effekterna av corona kommer att hålla i sig?  
 
Avslutningsvis: 

- Finns det något du vill ändra eller tillägga?  
- Har du några frågor till mig? 

 
Tack för att du tog dig tid att träffa mig idag och berätta om dina upplevelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


