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Sammanfattning

Denna studie har till syfte att ur ett medarbetarperspektiv undersöka hur digital onboarding

ser ut på den svenska arbetsmarknaden. Med utgångspunkt i kvalitativ metod har sex

intervjuer genomförts med individer från olika delar av den svenska arbetsmarknaden. Data

har sedan samlats från intervjuerna med respondenterna som vidare analyserades tematiskt. I

den tematiska analysen har resultatet analyserats tillsammans med studiens teoretiska

ramverk, där Säljös (2000) tolkning av det sociokulturella perspektivet samt Bauers (2010)

4C modell var i fokus. I diskussionen har resultatet dessutom jämförts med tidigare forskning

på ämnet, där studiens resultat visat sig ha vissa likheter med forskning även från andra

arbetsmarknader. Studiens resultat visade att nyanställda upplever svårigheter med kontakt

med kollegor vid digital onboarding, där det visat sig vara både svårare att skapa meningsfulla

relationer samt den vardagliga kontakten för exempelvis enkla frågor som vanligtvis sker på

den fysiska arbetsplatsen. Ytterligare ett resultat som synliggjorts i studien är att

upplevelserna av digital onboarding skiljer sig beroende på upplägg, företag, bransch och

tjänst men att det fortfarande finns gemensamma teman, bland annat vikten av struktur.

Vidare har studiens frågeställningar - Hur beskriver nyanställda sina erfarenheter av digital

onboarding? och Vilka svårigheter upplever nyanställda med digital onboarding? blivit

besvarade under studiens diskussion med följande konklusion.

Nyckelord: onboarding, arbetsplatsintroduktion, socialisering, digitalt arbete



Abstract

The purpose of this study is to investigate from an employee perspective what digital

onboarding looks like in the Swedish labour market. Based on a qualitative method, six

interviews have been conducted with individuals from different parts of the Swedish labour

market. Data was then collected from the interviews with the respondents, which were further

analysed thematically. In the thematic analysis, the results have been analysed together with

the study's theoretical framework, where Säljö's (2000) interpretation of the sociocultural

perspective and Bauer's (2010) 4C model were in focus. In the discussion, the result has

furthermore been compared with previous research on the subject, where the study's results

have been shown to have certain similarities with research from other labour markets as well.

The results of the study show that new employees experience difficulties with contact with

colleagues during digital onboarding, where it has been shown that it is both more difficult to

create meaningful relationships as well as the everyday contact, for example simple questions

that usually take place in the physical workplace. Another result made visible by the study is

that the experiences of digital onboarding differ depending on the set-up, company, industry

and employment, but that there are still common themes, including the importance of

structure. Furthermore, the study's questions - How do new employees describe their

experiences of digital onboarding? and What difficulties do new employees experience with

digital onboarding? have been answered during the study's discussion with the following

conclusion.

Keywords: onboarding, workplace introduction, socialisation, remote work
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1. Inledning

När världen år 2020 drabbades av den första pandemin på flera decennier var samhället

tvunget att anpassa sig för att minska smittspridningen. Företag och organisationer ställde

snabbt om till distansarbete, där hemmet för många även blev en arbetsplats. Genomförandet

av distansarbete innebar för många organisationer stora förändringar i det vardagliga arbetet,

där processer som onboarding behövdes anpassas (Qvennerstedt & Denisso, 2022). När

nyanställda började på nya tjänster fanns fortfarande samma behov av en gedigen onboarding,

men utan möjligheten att sitta bredvid mer seniora kollegor och nya sätt för introduktion

behövde således konstrueras. För att fortsätta sina verksamheter var företag fortfarande i

behov av att rekrytera, och anpassning av onboarding till digitala processer blev följaktligen

ett nytt fenomen för många (Bennett & McWhorter, 2021). Vi kommer i denna uppsats

använda oss av begreppet onboarding, vilket även i det svenska språket är ett vedertaget

begrepp för arbetsintroduktion.

En strukturerad onboardingprocess kan ge goda resultat när det gäller socialisering av

nyanställda. En välplanerad onboardingprocess kan leda till ökad produktivitet på företaget

med 70% samtidigt som det är 82% större sannolikhet att de nyanställda stannar kvar inom

företaget (Laurano, 2015). Personalomsättningen är som störst hos nyanställda, men är något

som enligt Allen (2006) kan motverkas genom socialisering och onboarding. Att anställa en

ny person är en stor investering, och genom att gå miste om den nyanställde kan företaget

förlora stora resurser (Allen, 2006). En studie vilken genomfördes av Vision visade att

kostnaden för att bland annat anställa, onboarda och avveckla en anställd i genomsnitt är 542

700 kronor (Vision, 2015). Detta är kostnader som sålunda skulle kunna undvikas genom att

introducera den anställde på ett ordentligt sätt så den stannar på företaget längre (Allen,

2006).

Den tidigare forskningen beskriver omställningen från fysisk till digital onboarding som

utmanande för många företag. En gemensam syn hos flertalet forskare inom området är att en

strukturerad onboardingprocess, med hjälp av digitala verktyg eller mentorer kan vara en

framgångsrik strategi för att digitalt lyckas introducera nyanställda. Även möjligheten till

relationsskapande kan ses som en nyckelkomponent för att lyckas med digital onboarding och

för minskad retention på ett företag (t.ex. Wiseman, Ahearne, Hall & Tirunillai, 2022; Carlos
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& Muralles, 2022; Alexander, 2021). Vid sökandet efter vetenskapliga artiklar hittades inga

studier gjorda i Sverige på digital onboarding, vilket skapade ett intresse för hur digital

onboarding upplevs på den svenska arbetsmarknaden.

Uppsatsens pedagogiska relevans finner sig naturligt genom att uppsatsen bygger på digital

onboarding. Onboarding i detta avseende avser processen vid introduktionen i arbetet där

lärande och inlärning har ett stort fokus. Genomförandet av en väl utförd onboardingprocess

kommer med stora fördelar, däribland effektiva, långvariga och nöjda medarbetare, vilket i sin

tur kräver pedagogiska tillvägagångssätt i olika former.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att, ur ett medarbetarperspektiv, undersöka upplevelserna av

digital onboarding på den svenska arbetsmarknaden. Följande frågeställningar har

konstruerats med utgångspunkt i uppsatsens syfte:

1. Hur beskriver nyanställda sina erfarenheter av digital onboarding?

2. Vilka svårigheter upplever nyanställda med digital onboarding?
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1. Tidigare forskning

I följande kapitel kommer tidigare forskning redovisas. Vi har valt nedanstående artiklar då

dessa är relevanta för valt problemområde och fångar essensen inom den forskning som

tidigare bedrivits angående organisationssocialisation samt onboarding. Utöver artiklar om

digital onboarding kommer artiklar inom socialisation presenteras då dessa ger ett

kompletterande perspektiv på det mer avgränsade området digital onboarding. Tillsammans

avser artiklarna att ge en bild av kunskapsläget. Vid sökning av tidigare forskning har Uppsala

universitetsbiblioteks söktjänst, Google Scholar samt databasen Education Source använts.

Dessa söktjänster tillhandahåller en stor mängd material inom pedagogisk forskning. Därmed

krävs avsmalning för att få fram relevanta forskningsartiklar vilket kan göras exempelvis

genom att välja att endast söka efter artiklar vilka är peer reviewed. Vid sökning av artiklar

har sökorden “digital onboarding”, “organizational socialization”, “socialisation”, “telework”,

“onboarding”, “remote work”, “arbetsintroduktion” använts för att få fram relevanta artiklar

angående respektive tematisering i detta avsnitt. Även kedjesökning har gjorts i vissa fall då

det är ett smidigt sätt att hitta väsentlig tidigare forskning. Det vill säga att vi utgått från källor

som hittats för att få tag på ytterligare material inom området. Kapitlet delas upp i

forskningstemana organisationssocialisation och digital onboarding.

2.1 Organisationssocialisation

Allen (2006) beskriver, i en artikel från 2006, onboarding som formella taktiker. Taktikerna

beskrivs vara inplanerade aktiviteter som sker i början av en anställning, och som därför är en

del av den nyanställdes socialisering. Syftet med artikeln är att påvisa att socialisering genom

tydlig integrering och introduktion i arbetet är ett sätt att motverka nyanställdas

omsättningbeteende, och därav få långvariga medarbetare. Allen (2006) studerade 259

anställda, som alla blev anställda under det senaste året, och lät dessa fylla i en enkät om hur

deras socialisering som nyanställda på företaget hade sett ut. Alla respondenter kom från

samma organisation men från olika delar av företaget där socialiseringen således skiljde sig

från varandra. Studien visar att organisationer behöver ta socialiseringstaktiker i stor

beaktning. Inbäddning i det nya arbetet och i organisationen är viktig för att få den nya

medarbetaren att bli organisatorisk insider. Inbäddning, eller “embeddedness” på

originalspråk, beskrivs i artikeln som krafter som gör att den anställda blir en del av det nya

arbetet samt den nya organisationen. Krafterna kan beskrivas som de fenomen som gör att den

anställde kopplas till sitt jobb (Allen, 2006). Att personalomsättningen är som störst hos
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nyanställda är ett ytterligare problem som Allen (2006) tar upp i artikeln, och redogör för att

det bästa sättet för att motverka detta är genom en ordentlig arbetsintroduktion och

socialisering. Studiens påvisar iden om att dessa tydliga taktiker ökar långvarigheten hos de

anställda och gör att de nyanställda i snabbare takt går från organisatoriska outsiders till

insiders (Allen, 2006).

Kowtha (2018) tar även hon upp i sin studie vikten av en lyckad organisationssocialisation.

Precis som Allen (2006) beskriver hon att en nyanställd som genomgår en väl utförd

socialisationsprocess i högre utsträckning stannar längre inom företaget.

Socialisationsprocessen beskrivs även resultera i bättre lönsamhet samt högre produktivitet

(Kowtha, 2018). I form av en enkätstudie undersöktes effekterna av professionell utbildning

och tidigare arbetslivserfarenhet och vilka samband de kan ha med socialiseringstaktiker på

ett företag. Resultatet av Kowthas (2018) studien visar att en högre utbildningsnivå kan göra

socialisationsprocessen svårare för individer då de redan kan ha förutfattade meningar om

arbetet innan de börjar. Resultatet visar även att tidigare arbetslivserfarenhet istället kan

underlätta för en individs socialisation i ett nytt företag. I sådana fall har de nyanställda varit

mer hängivna till organisationen vilket kräver att företaget anpassar sina socialiseringstaktiker

utefter vilka personer det är som ska introduceras.

Likt Kowtha (2018) diskuterar även Wiseman et al. (2022) vikten av anpassade

socialiseringstaktiker utefter vilka behov som finns och vilka personer som ska genomgå

onboarding. I artikeln “Onboarding Salespeople: Socialization Approaches” (Wiseman et al.,

2022) undersöker forskarna hur valet av socialiseringsprogram, antingen centraliserat eller

decentraliserat, påverkar säljares prestation. De har genomfört en observationsstudie på 326

säljare under 19 månaders tid för att få svar på vilka onboardingstrategier som kan gynna

företaget i längden och underlätta säljarnas arbete framöver. Författarna beskriver att en allt

mer rörlig arbetsmarknad innebär att företagen behöver lägga mer resurser på att skapa en

hållbar organisationssocialisation och onboarding. Ett sätt att göra detta på är att hitta nya

lösningar och tillvägagångssätt när det gäller onboardingen. Följaktligen kan exempelvis

digitala hjälpmedel underlätta för företag att flytta vissa delar av onboardingen från fysisk till

digital. Resultatet i studien visar att ett decentraliserat, eller

individualiserat-institutionaliserat, socialiseringsprogram resulterar i säljare som presterar på

en högre nivå. Speciellt säljare som går från ett jobb till ett annat gynnas av att inte få allt för

institutionaliserad och centraliserad onboarding. En mer individualiserad-institutionaliserad
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onboarding innebär att säljaren har mer frihet till innovativitet gällande deras säljarroll,

samtidigt som chefens kontrollspann är mer begränsad än vid en centraliserad onboarding.

Dock har det visats att nyexaminerade kan gynnas av en mer centraliserad onboarding som

kan ge dem tydligare struktur och låter dem tränas upp i grupp med andra. Denna studie visar

även att olika former av onboarding kan påverka hur de nyanställda utvecklas inom företaget

och vilka resultat det ger i längden (Wiseman et al., 2022). Därför är det essentiellt att företag

planerar, utvärderar och analyserar sitt onboardingarbete då det har en betydande roll för dels

företagets framgång samt hur väl de anställda trivs på jobbet och väljer att stanna kvar inom

organisationen (Wiseman et al., 2022; Goodermote, 2020; Carlos & Muralles, 2022; Petrilli,

Laura & Silvio, 2022).

2.2 Digital onboarding

Petrilli et al. (2022) har genomfört en explorativ studie på 30 unga akademiker som alla

arbetar i större multinationella företag och i dessa genomfört digital onboarding. Syftet med

studien var att undersöka hur unga nyanställda upplevde den digitala onboardingprocess de

deltagit i, där forskarna även lade fokus på socialiseringsupplevelsen i stort. I studien gjordes

ett urval av företag som hade en gedigen HR-avdelning, med en förhoppning om att dessa

företag i egenskap av detta hade en genomtänkt onboardingprocess. Onboardingprocessen

behöver struktureras upp på ett annat sätt som digital än fysisk, och företag behöver därför

anpassa strategin för att socialisera in den nya personalen för att göra dem till en del av

personalstyrkan. För att känna sig inkluderad krävs således att de nyanställda lär sig normer,

sociala koder och annat som gör de integrerade med resterande personal. Resultatet av studien

visade på strategier för onboardingprocessen behöver skapas anpassade till den digitala

arbetsplatsen. Socialisering är en av de delar som beskrivs som viktigt för att lyckas (Petrilli

et al., 2022).

I och med covid-19-pandemin blev många företag tvungna att ställa om stora delar av sin

verksamhet. Social distansering blev ett faktum och från arbete helt och hållet på plats så blev

det allt vanligare med hemarbete och därmed blev även rekryteringsprocesser samt

onboarding anpassade till hemarbetet och digitaliserades. Alexander (2021) listar viktiga

förslag på hur digital onboarding bör planeras och hanteras. Hon poängterar vikten av

regelbundna möten där den nyanställde får prata med sina kollegor, helst en och en. Två andra

viktiga delar för att lyckas med onboarding på distans är en tydlig genomgång av digitala
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hjälpmedel samt olika former av lärandematerial för att möta personers olika behov

(Alexander, 2021). Bennett och McWorther (2021) beskriver den tid vi nu lever i som den

fjärde industriella revolutionen, och lyfter i sin artikel att covid-19-pandemin gjorde att

processen påskyndades. De menar liknande Alexander (2021) att den digitala framväxten som

vi de senaste åren har sett har bidragit till att personalavdelningar behöver anpassa sig och

skapa virtuella lärmiljöer som går i hand med den utveckling vi befinner oss i. Således

resulterar deras studie i att företag måste tillhandahålla en strategisk användning av digitala

hjälpmedel för att hålla sig resilienta inför de utmaningar och förändringar som kan tänkas

komma i framtiden (Bennett & McWorther, 2021).

Att anpassa sig till det nya normala och skapa nya strategier för onboarding är något

Alexander (2021) skriver om i sin artikel. Hon menar på att träffas personligt fortfarande är

viktigt, vilket innebär att de nyanställdas behov av att träffa sina nya kollegor istället behöver

ske digitalt genom virtuella mötesverktyg. Alexanders (2021) studie är genomförd genom

studerandet av digital onboarding av nyanställda bibliotekarier i USA där syftet var att

redogöra för de läxor som vi lärt oss av den digitala onboardingen under covid-19-pandemin.

I artikeln presenterar hon, som tidigare nämnt, ett antal strategier för att lyckas med digital

onboarding. Hon, som flera andra forskare (t.ex. Goodermote, 2021; Petrilli et al., 2022) har

kommit till slutsatsen att en av de viktigaste punkterna för att lyckas med digital onboarding

är en strukturerad strategi med anpassade taktiker där den nyanställde får möjlighet till en

personlig och verksamhetsnära arbetsintroduktion samt tillfällen att träffa sina nya

arbetskamrater.

Goodermote (2021) liknar det digitala arbetet med att sitta i ett ljudisolerat rum, där kontakten

med andra kollegor måste ske via mail, telefon eller liknande verktyg. De vardagliga

konversationer som vi är vana med från den fysiska arbetsplatsen behöver istället ske genom

mer kontrollerade former. För att ändå göra det möjligt för företag att genomföra bra

onboardingprocesser för sina anställda tog Goodermote (2021) fram åtta strategier som i

hennes mening bör användas vid konstrueringen av onboardingen. De strategier som hon

redogör för täcker alla delar av processen från en tydlig och nedskriven plan, till digitala

möten med både större arbetsgrupper men även “one on one” möten med diverse kollegor

(Goodermote, 2021). Att ställa om och planera digital onboarding är något som Goodermote

(2021) med flera (t.ex. Petrilli et al., 2022; Wiseman et al., 2020) anser har varit en utmaning.

Forskarna kommer i sina resultat fram till att det som krävs är en strukturerad digital
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plattform samt möjlighet till att spendera tid med kollegor via mötesplattformar, för att

således skapa en teamkänsla i arbetsgruppen.

Carlos och Muralles (2022) diskuterar i deras artikel “Onboarding in the age of COVID-19”

att digital onboarding fortfarande är ett relativt outforskat område och behöver studeras

grundligare. När pandemin slog till och social distansering blev ett krav på många håll i

världen var företagen tvungna att anpassa sig snabbt. En tydlig struktur och kontinuerlig nära

kontakt med sina medarbetare har visat sig vara två nyckelkomponenter när det gäller digital

onboarding (Scott, Dieguez, Deepak, Gu & Wildman, 2022). Detta är något som visat sig vara

viktigt att tänka på vid genomförandet av en lyckad onboarding på distans. Carlos och

Muralles (2022) skriver om vikten av regelbundna möten och samtal för den onboardade

tillsammans med dennes kollegor för att kunna ta emot feedback och/eller ställa eventuella

frågor et cetera. Forskarna lyfter även här betydelsen av relationsskapande när det gäller att

lyckas med digital onboarding. Studien resulterar i fyra nyckelpraktiker för att lyckas med

onboarding på distans. Dessa är: deltagande i schemalagda reflekterande praktiker, be om

feedback på prestation från kollegor och närstående arbetskamrater eller mentorer vid olika

projekt eller likartat och schemalägga brainstormingmöten med kollegor där samarbete är

möjligt, men även för att bolla ideér och uppdatera varandra om arbetet. Slutligen även att

acceptera det faktum att det ser annorlunda ut i nuläget och att det kommer vara nödvändigt

med ett stort arbete för att möta utmaningarna som i framtiden kan tänkas komma.

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning

Digital onboarding beskrivs som ett outforskat område, där den snabba digitaliseringen av

processen framställs vara en konsekvens av covid-19-pandemin. En tydlig struktur och plan

för onboardingprocessen är två faktorer som påverkar hur väl man lyckas med digital

onboarding. Hur planen ska utformas finns det emellertid olika åsikter om, där vissa forskare

anser att en mentor är en väsentligt del i processen medan andra beskriver de digitala mötena

via digitala mötesplattformar som det viktigaste. En annan gemensam faktor som tas upp är

vikten av att bli en del av gemenskapen, socialisering. De positiva effekterna av en väl

strukturerad digital onboarding samt socialiseringsprocess är flera där exempel som minskad

personalomsättning och trivsel på arbetsplatsen är återkommande. Den tidigare forskningen

visar vidare på svårigheter med växlingen från fysisk till digital onboarding. En svårighet som

återkommer i flera studier är att den digitala arbetsplatsen försvårar den snabba kontakten

7



med kollegor. Till skillnad från den fysiska onboardingen, där den nyanställde i många fall

har kollegor att fråga och be om hjälp nära sig, är vägen till svar och ett nära samarbete längre

digitalt. Slutligen indikerar den tidigare forskningen på att den digitala arbetsmarknaden

kommer fortsätta växa i framtiden, vilket gör utvecklingen av en digital onboardingprocess

till en väsentlig och viktig del för många företag.

2. Teoretiskt perspektiv

I denna del av uppsatsen kommer studiens teoretiska utgångspunkt presenteras. Initialt i detta

avsnitt kommer begreppen socialisation och onboarding redovisas, då dessa är centrala

begrepp i studien. Det teoretiska ramverket bygger på Roger Säljös (2000) tolkning av

sociokulturellt perspektiv på lärande samt Talya N. Bauers (2010) 4C modell om onboarding.

Dessa två teorier har valts i syfte att fånga och ge olika perspektiv på nyanställdas upplevelser

av digital onboarding. Det sociokulturella perspektivet ger studien en bredare grund när det

kommer till att förklara den pedagogiska delen i onboarding och socialisering på ett företag,

och i detta fall hur det kan se ut när det sker på distans. Bauers (2010) onboardingmodell ger

oss verktyg att analysera de olika delarna i onboardingprocesserna respondenterna gått

igenom.

3.1 Centrala begrepp

Begreppet socialisation har sin grund i den sociologiska traditionen samtidigt som det har en

nära koppling till begreppen lärande och pedagogik. Socialisation är ett brett begrepp som

innefattar en stor mängd olika fenomen och beskrivs ofta som en process.

Socialisationsprocessen är det förlopp där en individ lär sig om sin omgivning, de normer och

strukturer som finns och hur hen blir en socialt integrerad person (Johansson, 2012).

Socialisation i en organisatorisk kontext brukar benämnas organisationssocialisation och är

den process en individ genomgår vid exempelvis en nyanställning för att gå från en

organisatorisk outsider till en organisatorisk insider. Det kan även beskrivas som processen

där individen går från perifer deltagare till fullvärdig medlem (Allen, 2006; Lave, 1991). Hur

vi ser på organisationssocialisation har förändrats en del över tiden. Förr såg man

organisationssocialisation som hur man lär sig en viss sysselsättning eller vissa praktiska

gemenskaper inom ett visst yrke. Denna idé har skiftats till att se denna process från både

organisationens synvinkel och individens, för att förstå hur nykomlingen integreras i det nya
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arbetet och den nya arbetsplatsen (Bauer & Erdogan, 2012). På grund av det kan lärandet ses

mer som en social process eller socialt fenomen än en form av lärande som är avskiljt från vår

sociala verklighet (Lave, 1991).

Begreppet onboarding kan beskrivas som en del i organisationssocialisationen. Till skillnad

från organisationssocialisation kan begreppet onboarding ses som en mer formell och

planerad process från organisationens håll. Onboardingen är oftast planerad av till exempel

HR-avdelningen på ett företag och syftar till att ge en nyanställd en sådan bra introduktion

som möjligt till det nya arbetet och organisationen i sin helhet (Bauer & Erdogan, 2012). För

att medarbetarna ska stanna kvar inom organisationen är det viktigt med ett välfungerande

onboardingprogram, vilket även i sin tur kan ha goda ekonomiska vinningar i framtiden

(Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011). Onboardingstrategier kan se olika ut beroende

på yrke, befattning, företag et cetera. Den kan vara formell eller informell, i grupp eller

individuell, strukturerad eller ostrukturerad och så vidare (Bauer, 2010).

Genom att analysera onboarding som lärandeprocess kan Säljös (2000) tolkning av

sociokulturella perspektiv på lärande appliceras som en teoretisk ram, dels på grund av det

praktiska lärandet men även genom socialiseringen som sker vid onboarding. I många

organisationer innebär onboardingprocessen att man lär sig tillsammans med andra, vilket är

en av utgångspunkterna i det sociokulturella perspektivet på lärande.

3.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Vygotskijs studier, men har sedan

tolkats av flera andra forskare, däribland Roger Säljö. Säljö är en svensk forskare som är aktiv

inom institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet

(Göteborgs universitet, u.å.).

Det sociokulturella perspektivet på lärande utgår från att människor lär sig i samspel med

andra genom gemensamma aktiviteter. Individen påverkas av den sociokulturella verkligen

som den lever i, i vilken personen kan ta del av redskap som finns i just det samhälle som den

befinner sig i. Det kan handla om kulturella redskap som skriftspråk, ett typ av redskap som

hjälper oss förstå världen och kan i sin tur bidra till ett större lärande (Säljö, 2000). Kulturella

resurser i form av redskap är flitigt använda av människan, fysiska redskap såsom telefoner,
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miniräknare samt penna och papper. Dessa fungerar som en förlängning av den mänskliga

hjärnan och tänkandet vilket möjliggör fler aktiviteter i vår vardag. Exempelvis kan vi med

hjälp av dessa redskap spara information som vi sedan kan plocka fram och använda i

framtiden (Säljö, 2000).

Redskapen kan delas upp i fysiska, som redovisats ovan, samt intellektuella redskap. De

intellektuella redskapen är, till skillnad från de fysiska, kunskap som finns inom oss och kan

till exempel handla om vetskapen om hur man odlar mat eller bygger en bro.

Sammanfattningsvis kan lärande i Säljös mening simplifierat beskrivas som upplevelser och

kunskap en individ tillgodogör sig, med eller utan redskap, genom samspel och därmed kan

nyttja i framtida situationer (Säljö, 2000).

3.3 Bauers 4C modell

Bauers (2010) rapport “Onboarding New Employees: Maximizing Success” ger HR-personal

viktiga verktyg till onboardingprocesser. Bauer är professor på Portland State University och

är specialiserad inom områdena socialisation, rekrytering och onboarding. Författaren

presenterar två varianter av onboarding: formell och informell, där den formella onboardingen

har en tydlig struktur och plan, jämfört med den informella onboardingen där företaget kan

använda sig mer utav en, som hon kallar det en “sink or swim”-strategi. Hennes teori bygger

på fyra C - Compliance, Clarification, Culture och Connection, på svenska översatt till

Efterlevnad, Klargörande, Kultur och Kontakt. I denna uppsats kommer de svenska

översättningarna användas. Dessa fyra begrepp kan ses som byggstenar för skapandet av en

lyckad onboardingprocess. Efterlevnad innebär den del där de nyanställda får ta del av

företagets regler, värderingar och policys. Med klargörande menas att de nyanställda vet vad

som förväntas av dem och att de klart och tydligt vet sina arbetsuppgifter och dylikt. Det

tredje C:et är kultur och syftar till att de nyanställda får ta del av både de formella och de

informella normer som finns på företaget. Det sista C:et är kontakt och innebär att de

nyanställda får ta del av de relationer som behöver skapas samt etablering av

informationsnätverk på arbetsplatsen. Beroende på hur väl ett företag har denna modell i

åtanke vid sin onboardingprocess så kan deras strategier delas upp i tre olika nivåer, nivå 1, 2

eller 3. Nivå 1 kallar Bauer (2010) för passiv, nivå 2 - hög potential och nivå 3 - proaktiv

onboarding, vilka kan avläsas enligt tabell 1 nedan.
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Nivå 1 - Passiv: En onboarding enligt Bauers första nivå innebär att företaget har en uppsatt

plan för onboardingen, men att det endast är två av byggstenarna som berörs formellt. Då är

det efterlevnad, vilket oftast tas upp relativt automatiskt i en onboardingprocess, och sedan

även klargörande som tas upp. Varken kultur eller kontakt är något som då är inkorporerat

eller prioriterat i onboardingprocessen vid denna nivå (Bauer, 2010).

Nivå 2 - Hög potential: Vid nivå 2 har företaget uppnått en något mer strukturerad

onboardingstrategi. I detta fall är efterlevnad samt klargörande helt inkluderade i strategin.

Det finns även inslag av både kultur och kontakt, dock är dessa inte fullständigt inkorporerade

i deras formella onboardingstrategi (Bauer, 2010).

Nivå 3 - Proaktiv: Har ett företag en proaktiv onboarding betyder detta att det finns en

strategisk HR-taktik för att tillhandahålla en väl organiserad onboarding där alla fyra C:n är

integrerade (Bauer, 2010).

Onboardingstrategi

Nivå

Efterlevnad Klargörande Kultur Kontakt

1 - Passiv Ja Delvis Lite/inget alls Lite/inget alls

2 - Hög potential Ja Ja Delvis Delvis

3 - Proaktiv Ja Ja Ja Ja

Tabell 1 Bauers (2010) 4C modell och kopplingen till onboardingnivå

3. Metod

I uppsatsens metoddel presenteras en reflexiv bild av metodvalen som gjorts i studien. Detta i

syfte att ge läsaren en tydlig bild av vad som styrt arbetet i en viss riktning när det gäller val

av datainsamlingsmetod, urval och analysmetod. Vidare förs diskussion kring dessa delar

samt tillförlitlighet och giltighet för studien. Vi redogör även för studiens material, etiska

förhållningssätt och genomförandet av studien. I metoddiskussionen kommer kritiskt

resonemang att föras gentemot de metoder vi valt i studiens genomförande. Bland annat

kommer vi i denna del kritisk analysera val av urval och hur detta eventuellt kan ha påverkat
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studiens resultat. Vi för även diskussion och resonemang kring valet av att hålla digitala

intervjuer samt val av kvalitativ metod.

4.1 Metod för datainsamling

I relation till studiens syfte har vi valt att utgå från en kvalitativ ansats, för att få en bild av

olika personers upplevelser av digital onboarding. En kvalitativ studie möjliggör en fördjupad

förståelse av de upplevelser respondenterna haft gällande den onboarding på distans de

genomgått. För att kunna besvara forskningsfrågorna och för att få så mycket information

som möjligt från respondenterna så har intervjuer valts som metod för datainsamling.

Intervjuer som datainsamlingsmetod är en av de mest förekommande metoderna vid

kvalitativa metodansatser och innebär att det är intervjupersonernas åsikter, uppfattningar och

tankar som är i fokus (jfr Bryman, 2018). I denna studie har semistrukturerade intervjuer

använts för att ge samtalet en möjlighet att föras i den riktning som faller sig naturligt.

Därmed har även en intervjuguide utformats på ett sätt som ger intervjuaren en mall att utgå

ifrån, men ger möjlighet att ställa följdfrågor, samt ställa frågor i den ordning som faller sig

bäst utifrån samtalet (jfr Bryman, 2018). Frågebatteriet till intervjuerna har skapats med syfte

att få en djupare insikt gällande respondenternas upplevelser av onboarding på distans, och

för att få tydligare svar på forskningsfrågan/frågorna. Vi utgick ifrån de centrala begreppen

onboarding och socialisation samt det teoretiska ramverket vid utformningen av frågorna.

Exempelvis operationaliserade vi begreppet onboarding genom att utforma frågor utifrån

begreppets olika delar. Vid utformningen av intervjuguiden har fokus lagts på att formulera

öppna frågor för att ge respondenterna möjlighet att ge ett utvecklat svar. Vid öppna och icke

ledande frågor kan respondenterna oreglerat och öppet besvara frågan utifrån dess

utgångspunkt och tolkning. Vi har även lämnat utrymme i intervjuguiden för att ställa

uppföljande frågor efter respondentens svar.

4.2 Urval

I studien intervjuades totalt sex personer som alla blev anställda, samt digitalt onboardades,

under de senaste tre åren sedan covid-19-pandemins start i Sverige, 2020 till 2022. För att

hitta informanter använde vi oss av dels ett målstyrt urval, men även ett slags

bekvämlighetsurval då vi har använt oss av våra egna kontaktnät för att få tag på

intervjurespondenter (jfr Bryman, 2018). I och med att det problemområde som valts för

denna studie har begränsad urvalsgrupp så har vi försökt nå ut till så stor grupp människor
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som möjligt genom publicering av ett informationsinlägg på plattformarna Facebook och

LinkedIn. Efter vi publicerat dessa inlägg var det åtta personer som kontaktade oss som ville

delta i studien, varav de sex som passade bäst valdes ut till intervjuer.1 Urvalskriterierna vi

presenterade vid kontakt med möjliga informanter var att de någon gång under perioden

2020-2022 genomgått en digital onboardingprocess för en ny tjänst på den svenska

arbetsmarknaden. Vi hade inga specifika kriterier för exempelvis yrke, ålder eller kön, utan vi

valde att intervjua en blandad grupp människor (jfr Bryman, 2018).

4.3 Genomförande

Tack vare det informationsinlägg vi publicerade på plattformarna Facebook och LinkedIn fick

vi tag på nästan alla informanter. Det var två av informanterna som genom

bekvämlighetsurval kontaktades då de uppfyllde kriterierna för studien. I

informationsinlägget beskrev vi de viktigaste kvalifikationerna vi sökte hos informanter, hur

intervjuerna skulle gå till, samt kontaktuppgifter till oss i hopp om att individer som passade

till studien skulle höra av sig. När vi sedan fått tag i lämpliga intervjukandidater planerade vi

in intervjutillfällen med alla dessa. I samband med detta så skickade vi även ut en

informationsblankett (se bilaga 1) till berörda personer. Detta för att informanterna skulle få

all den information de behövde inför intervjun och att de visste vår ställning till etiska

principer vid forskning samt sekretess och dylikt. Respondenterna uppmanades höra av sig till

oss vid eventuella frågor eller funderingar kring själva intervjutillfället eller annat. Innan

första intervjun höll vi en pilotintervju för att se så att intervjuguiden (se bilaga 2) var väl

utformad, att vi hade med de frågor som behövdes för att fånga alla de aspekter vi ansåg vara

viktiga för studien, samt för att kunna skriva om intervjuguiden ifall vi missat något viktigt

(jfr Bryman, 2018). Intervjuerna hölls sedan vid olika tillfällen under fyra olika dagar, där en

var ansvarig för intervjun och den andra förde anteckningar. På så sätt kunde intervjuaren

lägga fullt fokus på intervjupersonen och samtalet vilket därmed kan skapa trygghet för

intervjupersonen samt ett mer naturligt samtal (Jensen, 2015). Vi valde även att hålla

intervjuerna på de digitala mötesplattformarna Zoom, Teams och Google meet, beroende på

vad respondenten kände sig mest bekväm med.

1 De två som sållades bort hade haft onboarding både digitalt och fysiskt.
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4.4 Material

Materialet i denna studie består av ljudmaterial som vi spelade in på våra mobiltelefoner samt

anteckningar som fördes under de olika intervjutillfällena. Intervjuerna tog cirka 30 minuter

vardera, och spelades in på appen röstmemon på våra mobiltelefoner. Detta för att möjliggöra

transkriberingen av intervjuerna vilket vi gjorde så snart som möjligt efter intervjutillfället för

att ha samtalet färskt i minnet. Intervjun transkriberades sedan till Microsoft Word och

utfyllnadsord och dylikt sållades bort. Transkriberingarna vi skapat utgör en stor del av

materialet och har en omfattning på totalt 58 sidor. Viss information som behövde

kompletteras sökte vi själva fram via de olika företagens hemsidor, exempelvis företagets

storlek. Respondenterna 1, 2, 3, 5 och 6 var alla i åldrarna 20-30 år. Respondent 4 var den

enda som var äldre än 30 och som själv har haft ansvar för onboardingprocesser på det företag

hen är anställd på. I tabell 2 nedan presenteras alla intervjurespondenter och ungefärligt

anställningsdatum samt ungefärligt antal anställda och storlek på det företag personen i fråga

är anställd på. För att hålla informanterna anonyma så har deras namn kodats om till

Intervjurespondent 1-6. Intervjurespondenterna befinner sig i olika typer av branscher, där

media-, kultur- och rekryteringsbranschen finns representerade.

Ungefärligt anställningsdatum Företagets storlek

Intervjurespondent 1 Januari 2022 Mindre företag

Intervjurespondent 2 Maj 2021 Mellanstort företag

Intervjurespondent 3 Februari 2020 Större företag

Intervjurespondent 4 Januari 2020 Mindre företag

Intervjurespondent 5 Mars 2021

Augusti 2021

Mellanstort företag

Mindre företag

Intervjurespondent 6 Mars 2021 Mindre företag

Tabell 2 presentation av studiens intervjurespondenter
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4.5 Databearbetning och analysmetod

Första steget i databearbetningen var att lyssna igenom det inspelade materialet för att bekanta

oss med datan. Inspelningarna från intervjuerna användes sedan för att transkribera, där

dokument skapades där vi skrev ner samtalen ordagrant (jfr Bryman, 2018). Dessa lästes

därefter igenom och granskades av oss båda. Under granskningen lyssnade vi på intervjuerna

ytterligare samt gick igenom ord för ord och således lärde vi känna texterna bättre. Under

processen formulerade vi om språket i de valda citaten genom att ta bort onödiga och

upprepande ord samt gjorde de mer lättlästa och passande till skrivspråk. För att sedan

synliggöra viktiga uttalanden eller synpunkter lämnades markeringar, men vissa viktiga citat

skrevs även ned direkt. Vid genomgången av datan hade vi även det teoretiska ramverk i

tanken för att direkt se uttalanden som kunde kopplas till den valda teorin. Alla frågor,

förutom bakgrundsfrågorna, i intervjuguiden hade även skapats med avsikt att kunna utmynna

i svar som skulle kunna anknytas till både Säljös (2000) tolkning av sociokulturellt perspektiv

på lärande, samt Bauers (2010) 4C modell.

Vi valde att utföra en tematisk analys på vår data. Att använda sig av en tematisk analys kan

vara fördelaktigt just vid kvalitativa studier då det är en flexibel analysmetod där författaren

har möjlighet att göra aktiva val vid databearbetningen som gynnar ens syfte med studien. I

och med metodens flexibilitet har vi under analysens gång reviderat temana och undertemana

för att det på bästa sätt ska representera och presentera materialet (jfr Braun & Clarke, 2006).

Genom den tematiska analysen ligger fokus på den tematiska formen, och vi har därmed valt

att ta fram olika teman som är gemensamma för flera av de intervjuades upplevelser. Genom

att tydligt granska intervjurepsondenternas redogörelser fann vi flera gemensamma

upplevelser och åsikter (jfr Fejes & Thornberg, 2019). Vi har under databearbetningen och

analysen utgått från Braun och Clarkes (2006) mall i sex steg för tematisk analys som de

presenterar i artikeln “Using thematic analysis in psychology” i syfte att göra en sådan korrekt

tematisk analys som möjligt. I den tematiska analysen använde vi öppen kodning för att

kategorisera vår data. Initialt studerade vi texten för att hitta intervjurespondenternas viktiga

upplevelser vilka var relevanta för studien. Dessa upplevelser fick en kod. Koderna samlades

sedan ihop till olika begrepp vilka vi strukturerade i en mindmap. I mindmapen

kategoriserades begreppen och följaktligen skapades våra mest centrala teman som analysen

utgår från. De teman som vi valt att ta upp i analysen är på det sättet både likheter som vi
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hittat i intervjurespondenternas svar men även delar där det finns stora skillnader i deras

upplevelser eller åsikter. Genom diskussion, överläggning samt bearbetning kom vi fram till

följande centrala teman: Vikten av en strukturerad digital onboarding, Begränsade

möjligheter till kontakt samt Avrådan till en helt digital onboardingprocess. De slutgiltiga

temana har bearbetats och reviderats genomgående under analysarbetet för att ge en tydlig

uppdelning av informanternas upplevelser. De två första huvudtemana delades upp i

underteman för att ge huvudtemat tydlig struktur (Braun & Clarke, 2006) och det sista temat

står för sig självt då vi anser att det inte har behov av någon specifik uppdelning. Vid valet av

teman lades stort fokus på att fånga så många relevanta aspekter av intervjurespondenternas

redogörelser som möjligt, samt de kopplingar vi kunde hitta studiens teoretiska ramverk.

4.6 Studiens tillförlitlighet och giltighet

För bedömningen av studiens kvalitet har begreppen tillförlitlighet och äkthet beaktats, vilket

Bryman (2018) beskriver som passande begrepp för bedömning av kvalitativa studier. Det

första begreppet tillförlitlighet delas in i fyra olika kriterier: trovärdighet, överförbarhet,

pålitlighet samt möjlighet till att styrka och konfirmera.

Fokuset under intervjuerna var att ställa intervjurespondenterna frågor som skulle ge dem

möjlighet att återberätta deras upplevelse av digital onboarding. Vi har gått in på djupet av

deras upplevelse och ökat överförbarheten. Därmed blir resultaten lättare att analysera och

omvandla till andra miljöer (jfr Bryman, 2018). I vissa fall har följdfrågor ställts för att ge

intervjurespondenten ytterligare möjlighet att redogöra för sin upplevelse och utveckla sitt

svar inom ett visst tema. För att öka tillförlitligheten utgick ifrån samma intervjuguide vid

samtliga intervjuer, där alla respondenter fick samma möjlighet att vittna om sina upplevelser

av valda teman i intervjun. Vid intervjuerna har vi gett utrymme för intervjurespondenterna

att berätta om sina upplevelser av digital onboarding i lugn och ro, i hopp om att de känner sig

trygga att klart och tydligt redogöra och utveckla svaren på frågorna. Vid skapandet av

intervjuguiden lades fokus på utformningen av frågorna, för att ställa öppna och tydliga

frågor. Efter genomförandet av intervjuerna kan vi se att majoriteten av de ställda frågorna

gav svar i den riktning och på det tema som de var menade för vilket även tyder på en hög

trovärdighet. För att ytterligare öka studiens trovärdighet vid datainsamlingen hade vi som

intervjuare genomgående kunnat ge tydligare bekräftelse att vi förstod

intervjurespondenternas uttalanden under intervjun. Även genom taktiker som spegling eller
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riktade följdfrågor hade vi kunnat bekräfta om vi uppfattat deras upplevelse rätt. Speglingar

samt följdfrågor skedde naturligt vid flera tillfällen men var emellertid inte förbestämt för att

öka trovärdigheten.

Data samlades in från sex intervjuer, där syftet var att tydligt redogöra för upplevelser av

digital onboarding på den svenska arbetsmarknaden istället för att komma fram till ett

generaliserbart resultat. Överförbarhet, som är ett mått på hur resultatet kan överföras till

andra miljöer är således inte ett relevant mått i den bemärkelsen i denna studie, utan fokus har

lagts på jämförelse med tidigare forskning på ämnet samt teori.

I studiens metodavsnitt finner läsaren en tydlig beskrivning av hur och att alla faser i

forskningsprocessen grundligt granskats och gåtts igenom, vilket är ett mått på studiens

pålitlighet. Bilaga 1 och 2 presenterar informationsbrevet som skickats till informanterna

samt intervjuguiden som använts. Vad det gäller möjlighet till att styrka och konfirmera har vi

under hela studiens gång granskat och gått igenom text samt intervjuer tillsammans, för att

utesluta att våra egna värderingar ska ha inflytande samt för att granska att vi agerat i god tro

(jfr Bryman, 2018).

Även äkthet delas in i fyra kriterier: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk

autenticitet och katalytisk autenticitet. Då studien inte har till syfte att till exempel påverka

deltagarnas situation, appliceras inte dessa kriterier på vår studie. Emellertid har en tydlighet

gentemot intervjurespondenterna ständigt tagits i beaktning, där vi under hela processen både

inför samt under intervjuerna varit tydliga och transparenta vilket har bidragit till en högre

äkthet (jfr Bryman, 2018). Tydligheten gentemot respondenterna förklaras tydligare i nästa

avsnitt, 4.7.

4.7 Etiska aspekter

Vi har under hela studiens gång haft en pågående diskussion kring etiska överväganden och

hur vi förhåller oss till studien och våra informanter på ett etiskt sätt. Vår utgångspunkt i

denna studie tar avstamp i Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vilket är en rapport om riktlinjer för de fyra

huvudkrav som gäller vid etiska forskningsställningstaganden. Dessa är informationskravet,

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
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I relation till informationskravet skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till alla

intervjurespondenter i god tid innan själva intervjutillfället. I detta informationsbrev fanns all

den information de kan tänkas behöva veta innan intervjun. Där stod det om frivillighet till

deltagande i studien samt hur de ska gå tillväga ifall de vill avbryta sin medverkan. Detta hör

även ihop med samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna i studien har rätt att bestämma

över sitt eget deltagande. Samtliga informanter godkände även sitt samtycke att delta i studien

muntligt i början av intervjutillfället.

Konfidentialitetskravet förhåller vi oss till på så sätt att vi anonymiserar alla individer, inte

använder oss av någons namn utan nämner informanterna som intervjurespondent 1, 2, 3, 4, 5

och 6 och personer de nämner under sina intervjuer med påhittade namn. Vi skriver inte heller

ut exakt ålder, anställningstid eller exakt antal anställda på företaget. Vi nämner inte heller

vad företagen heter. I och med detta så håller vi studiens informanter och berörda företag så

anonyma som möjligt. Informationen om konfidentialiteten i studien presenterades både i

informationsbrevet (se bilaga 1) som skickades ut till informanterna innan studien, men även

muntligt i samband med intervjun för att tydliggöra detta på bästa sätt för informanterna.

Riktlinjerna kring nyttjandekravet var även de med i informationsbrevet (se bilaga 1) samt att

vi innan intervjun började förklarade att allt inspelat material kommer att raderas när studien

är färdigställd. Vi frågade även innan intervjuerna började samt i slutet av dem ifall

informanten hade några frågor eller funderingar som vi då i sådana fall hade möjlighet att

adressera med en gång. Således hade vi kontinuerligt en öppen diskussion med

intervjurespondenterna för att på så sätt ha ett etiskt förhållningssätt till deras upplevelser av

intervjutillfällena samt studien i sin helhet.

Ytterligare en etisk aspekt som är viktig att lyfta är de etiska dilemman som kan uppstå och är

kopplade till intervjuerna samt vid analysarbetet av materialet. Under intervjuerna såg vi till

att ställa frågor på ett etiskt sätt, utan att lägga någon värdering i själva frågan eller att ställa

allt för svåra frågor. Vid analys av kvalitativ data är det vi som skriver denna uppsats som har

i uppgift att tolka och presentera representativa resultat av intervjustudien. Därmed håller vi

en ständig gemensam diskussion angående etiken vid analysarbetet och databearbetningen för

att inte spegla subjektivitet, utan hålla sig objektiv under tidens gång. Genom att påminna

varandra om att ständigt ha ett etiskt förhållningssätt gentemot materialet och att ständigt
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hålla sig kritisk mot det material som selekteras gör vi vårt bästa för att inneha ett sådant

öppet förhållningssätt som möjligt (jfr Eldén, 2020).

Vi gjorde valet att smått omformulera transkriberingarna som vi använt som citat i

resultatdelen i uppsatsen. Detta gjorde vi för att göra texten mer lättläst då talspråk i skriven

form kan vara komplicerat att läsa och därmed även svårt att förstå poängen med citatet. Detta

innebär att vi som skribenter gjort intervjupersonens svar på de frågor som ställts under

intervjuerna mer begripliga, utan att riskera att färga texten med vår personliga prägel.

4.8 Metoddiskussion

En vanlig kritik mot kvalitativ forskning är att den generellt sett inte går att överföra på andra

miljöer och därför inte är generaliserbar. Då urvalsgruppen består av sex informanter finns det

risk att dessa individer har upplevelser som inte andra personer som genomgått digital

onboarding kan känna igen sig i, då urvalsgruppen är förhållandevis liten (jfr Bryman, 2018).

Något som dock talar för att det finns likheter även i andra miljöer är att den tidigare

forskningen, där digital onboarding forskats om på andra arbetsmarknader har skildringar som

liknar de informanterna i denna studie beskrivit. En annan kritik mot kvalitativa studier är

svårigheten att replikera studien vid semi- eller ostrukturerade intervjuer, då intervjuaren i

fråga påverkar den intervjuades svar vid följdfrågor med mera (Bryman, 2018). I denna studie

har semistrukturerade intervjuer använts, vilket följaktligen påverkar replikerbarheten.

I studien har vi använt oss av både bekvämlighetsurval och målstyrt urval. Valet av

urvalsmetod påverkades av möjligheten till att hitta lämpliga informanter som hade de

kriterier som krävdes (jfr Bryman, 2018). Samtliga respondenter som deltog i studien

arbetade i Stockholm förutom en, trots att syftet med studien var att studera upplevelser av

digital onboarding på den svenska marknaden. Resultatet kan därför bli snedvridet på det sätt

att det till stor del speglar Stockholms arbetsmarknad och att den eventuellt kan skilja sig från

resten av Sverige. Intervjurespondenterna arbetar även inom branscher som alla befinner sig

långt fram i den tekniska och digitala utvecklingen, vilket även det kan färga resultatet.

De intervjuade bestod även av två män och fyra kvinnor. Frågan om kön vid urvalet var något

som vi valde att bortse från, då vi i vår studie inte la någon värdering i dess kön vid

intervjuerna eller intervjuguiden. Den urvalsgrupp vi har med i studien består av fem personer

19



i åldrarna 20-30 år samt en person över 30 år. Följaktligen har vi även här en snedfördelning

när det istället gäller åldern på informanterna. Det är självfallet svårt att veta på vilket sätt

detta påverkar resultatet och individernas upplevelser av digital onboarding. Emellertid kan

det tänkas att det kan ha en påverkan på vårt resultat då de yngre generationerna har växt upp

i ett digitalt samhälle och således kan vara mer vana med digitala verktyg på ett annat sätt än

de äldre generationerna.

Att genomföra intervjuerna digitalt var ett ställningstagande vi tog tidigt då vi var medvetna

om att de flesta som vi skulle intervjua varken bor eller jobbar i samma stad som vi gör. Vi

hade även i åtanke att de intervjurespondenter vi skulle intervjua har en teknisk vana, då de

alla deltagit i en digital onboardingprocess. Fördelarna med de digitala intervjuerna var en

mer effektiv process, både för vår och deltagarens del. En annan fördel var även möjligheten

till att hitta tillfällen att genomföra intervjuerna då samtliga intervjurespondenter hade ett

heltidsjobb, och därmed hade enklare att boka in ett digitalt möte under arbetstid, eller kort

efteråt, än att mötas upp på annan plats. Trots fördelarna med digitala mötesplattformar

upplevde vi en del nackdelar. Trots effektiviteten, skapar även de digitala mötesplattformarna

en ovetskap om intervjurespondenternas situation, var de befinner sig och hur det eventuellt

kan komma påverka svaren. Vidare upplevde vi bristande internetuppkoppling under en av

intervjuerna, vilket innebar att intervjun blev avbruten vid några tillfällen. En annan nackdel

är att den personliga kontakten blir annorlunda vid ett personligt möte till skillnad från ett

digitalt. Det är svårt att via en skärm få en helhetsbild av en människa vilket innebär att vissa

personliga aspekter av intervjun faller bort. Det finns chans att samtalen och mötet med

respondenterna hade förbättrats av fysiska intervjuer. Men i efterhand, när vi sett utfallet av

intervjuerna och samtalen, finner vi att de intervjurespondenter som deltog i vår studie alla

hade en vana av mötesplattformar vilket bidrog positivt till upplevelsen (jfr Bryman, 2018).

4. Resultat & Analys

I denna del presenteras resultatet av den tematiska analysen. Tematiseringen utmynnar i tre

huvudteman: Vikten av en strukturerad digital onboarding, Begränsade möjligheter till

kontakt samt Avrådan till en helt digital onboardingprocess. Vidare kommer underteman

presenteras under de centrala temana. Resultatet syftar till att svara på de frågeställningar som
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presenterats i början av denna uppsats, vilket sammanfattas i slutet av avsnittet. Empirin

kommer även analyseras utifrån uppsatsens teoretiska ramverk.

5.1 Vikten av en strukturerad digital onboarding

Detta tema belyser den tydliga strukturens roll i en lyckad onboardingprocess och

informanternas upplevelser av sin individuella onboardings upplägg. Även om upplägget har

varierat individerna emellan har informanterna beskrivit tydlighet och struktur som en

väsentlig del av onboardingprocessen. En god struktur har gett informanterna positiva

upplevelser av sin digitala onboarding. Tidigare forskning har visat på att onboardingens

struktur, särskilt när den är digital, spelar stor roll i hur väl de nyanställda upplever sin

introduktion till sin nya arbetsplats. Även Bauers (2010) 4C-teori innehåller flertalet

byggstenar som påvisar att strukturen och ett tydligt upplägg är vitalt för en arbetsgivare, och

att de informanter vars onboarding har bestått av alla eller vissa av dessa byggstenar har haft

bättre upplevelser av sin onboarding. En tydlig struktur ger den nyanställda verktyg och

förutsättningar till att bli en del av arbetsgruppen och organisationen, och är något vi sett som

ett återkommande tema genomgående i våra intervjuer. Följaktligen har informanterna

berättat om att en tydlig tidsram för onboardingen med inplanerade aktiviteter och möten har

visat sig ge positiva effekter. Detta huvudtema ger en generell bild av följande underteman,

vilka vi identifierat som: En tydlig onboardingperiod skapar bra förutsättningar, Struktur i

form av gemensamma eller individuella aktiviteter samt Att lära sig regler och normer.

5.1.1 En tydlig onboardingperiod skapar bra förutsättningar

En gemensam faktor i upplevelserna av digital onboarding är en befintlig struktur i form av

ett bestämt tidsupplägg. Respondent 1 hade en tydlig tidsram under två veckor, där en stor del

av tiden bestod utav onboarding i form av lärande via möten. Hens onboarding var planerad

under dessa två veckor för att hen sedan skulle kunna arbeta så gott som möjligt på egen

hand. Respondent 2 hade däremot ett annat upplägg på onboardingen, vilken började med två

veckor avsedda till att läsa om företaget på egen hand. Hen fick då tillgång till all information

i form av policys, kultur med mera genom databaser. I och med detta kan det ses som att

respondent 2 således tagit del av Bauers (2010) kategori efterlevnad då hen grundligt fått ta

del av de regler och policys som finns på företaget vilket kan ha bidragit en del till

respondentens mer positiva upplevelser av onboardingperioden. Efter de två veckorna av

självstudier fick hen fortsätta i processen och börja med de faktiska arbetsuppgifterna. Till
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skillnad från respondent 1 och 2 hade respondent 3 en process som pågick under flera

månader. Så här beskriver hen själv tidsupplägget och hens upplevelse av en så pass lång

onboardingprocess:

“Nej men upplägget var väl bra och så... men kanske en kortare period. För under månad 1 har

vi jättemånga utbildningar och sen månad 3 och 4 var det mer fördjupning. Man hade kanske

kunnat korta ner perioden bara och få de här fördjupningarna lite tidigare.” (Respondent 3)

I detta citat ser vi att respondenten önskar en något kortare tid för onboardingprocessen, där

framför allt uppföljningen önskas komma närmare lärtillfällena för grundkunskaperna, då hen

vidare förklarar att en del av kunskaperna hade hunnit glömmas vid fördjupningen.

Respondent 4 hade liknande upplägg, där onboardingen på likartat sätt hade ett längre

tidsspann med inbokade aktiviteter.

“Vi har våra onboardingar i 6 månader liksom, där det är tydligt vad man ska göra. Det finns

liksom ett program för de första 6 månaderna, men naturligtvis efter månad 3 så är det ju inte

lika mycket grejer kvar i onboardingen.” (Respondent 4)

I ovanstående citat av respondent 4 redovisar hen för upplägget i form av tid. Det finns flera

likheter med respondent 3s upplevelse på sätt att det var mer planerade aktiviteter till en

början, medan att det i slutet av onboardingen blev färre. Även i respondent 4s onboarding var

det grundläggande kunskaper som var planerade till en början medan det mot slutet var

fördjupande kunskaper som lärdes ut.

Vissa av respondenterna har haft en tydlig onboardingperiod där de endast fokuserar på att

komma in i organisationen och dess kultur och normer. Andra har upplevt en, som Bauer

(2010) kallar det “sink or swim”-strategi där den nyanställda får försöka lista ut mycket av

detta på egen hand. I dessa fall kan det vara svårt för den nyanställda att förstå vad som

förväntas av hen och vilka normer som styr arbetsplatsen.

Som tidigare nämnt hade respondent 2 sina två första veckor på företaget för sig själv där hen

fick läsa på om företaget och göra sig bekant med dess regler, policys, värderingar och så

vidare. Hen fick tillgång till en hel kunskapsbas där hen kunde hitta information om de olika

teamen inom företaget, vad dessa jobbar med, olika produktdelar och annat som var relevant
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att kunna i relation till hens framtida arbetsuppgifter. I respondent 2s första veckor sker

samspelet mellan individen och de redskap som hen fått tilldelad av företaget (Säljös, 2000).

Kunskapen respondenten förvärvar är enligt Säljö fördjupad kunskap som hen i sitt framtida

arbete kan använda sig av. Det kan beskrivas som fysiska redskap i form av databaser, som

således blir en förlängning av respondentens egna tänkande. Respondent 2s onboarding

skedde till en början segregerat från arbetet till skillnad från respondent 5 som under sin andra

anställning och onboardingprocess blev onboardad samtidigt som hen började med sina

arbetsuppgifter.

“...så var det väl mer på företag 2 att man blir inslängd i det vilket jag kan tycka är ett av de

bästa sätten att lära sig om man har bra stöd medans det händer liksom, vilket jag kände att jag

hade.” (Respondent 5)

Även intervjurespondent 6 berättar om att hen blev onboardad samtidigt som hen började med

sina arbetsuppgifter vilket också kan beskrivas som vad Bauer (2010) kallar det en “sink or

swim”-strategi, som nämnt ovan även respondent 5 upplevt. Detta förklarar respondent 6 gav

både positiva och negativa upplevelser av digital onboarding.

“På ett sätt var det ganska bra för att man kom in i saker ganska snabbt ändå. Eller man

tvingades och sen var det ju bara, ja jag vet inte alls hur de har jobbat innan, men nu kör jag

bara på och så får vi se hur det går...” (Respondent 6)

Under första veckan hade hen tid för att starta upp mejlen, träffa sina kollegor och för att

förstå hur arbetsplatsen funkar. Respondenten förklarar att hen fick sitt första egna projekt

under denna vecka, vilket upplevdes något oklart och utmanande då hen inte visste riktigt hur

företaget tidigare har arbetat med liknande projekt. Bristen på samspel med andra och

gemensamma aktiviteter missgynnar därmed lärandet, vilket kan vara en orsak till att

respondenten ansåg det svårt att lösa vissa problem (jfr Säljö, 2000). Vidare beskriver

respondent 6 upplevelsen så här:

“...men det hade ju också varit skönt att verkligen få en typisk period för det blev ju lite

kaosigt när man ska göra någonting och så vet man inte ens hur man ska lösa sen vissa saker.”

(Respondent 6)
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Upplevelserna ovan vittnar om att respondenternas digitala onboardingprocesser alla hade en,

i flera fall, tydlig struktur om hur länge processen skulle pågå samt hur själva

arbetsuppgifterna skulle läras ut. Att majoriteten av intervjurespondenterna började sitt jobb

med vetskapen om hur introduktionsprocessen skulle se ut ger i enlighet med tidigare

forskares åsikter (t.ex. Wiseman et al., 2022; Goodermote, 2020; Carlos & Muralles, 2022;

Petrilli et al., 2022) en trygghet vilket är gynnsamt som nyanställd. Tydlighet gentemot den

nyanställda är dessutom något Bauer (2010) tar upp som en viktig del i en lyckad

onboardingprocess.

5.1.2 Struktur i form av gemensamma eller individuella aktiviteter

I intervjurespondenternas upplevelser av digital onboarding hittades likheter vid upplägget,

där lärandeaktiviteterna hade en struktur i form av individuell eller gemensam form. I de fall

onboardingen genomfördes i grupp har respondenterna exempelvis berättat om gemensamma

digitala möten och formella digitala utbildningar. I informanternas redogörelser finner vi både

likheter och skiljaktigheter då vissa beskrivs sitta ensamma med en kollega eller chef, medan

andra oftare befinner sig i större sammanhang. Som tidigare beskrivet finns vissa likheter i

tidsupplägget i respondent 3 och 4s onboardingprocess, men vad det gäller individuellt

respektive gemensam struktur finner vi å andra sidan större skiljaktighet. Respondent 4 som

blev digitalt onboardad till en högt uppsatt chefsposition beskriver sin onboarding som

individuell då det i hens mening är standard i sådana roller. Respondent 3 beskriver istället sin

onboarding som nästintill enbart i grupp. Ett annat upplägg hade respondent 6 som

onboardades delvis i grupp och delvis individuellt. Nedan kommer ett citat som återger

respondent 6 gemensamma aktiviteter:

“Jag var själv här i Sverige, men när de hade de här kurserna för typ systemet var vi flera som

hade anställts i Europa [...] då var vi typ fyra stycken tror jag som hade de kurserna

gemensamt.” (Respondent 6)

Respondent 6 beskriver i citatet att hen blev onboardad delvis i grupp, en grupp som digitalt

samverkade från olika platser i Europa vilket möjliggörs på grund av den digitala

onboardingen. Som tidigare nämnt hade respondent 2 två uppstartsveckor i sin onboarding

som bestod av självstudier om företaget. Hen beskriver sin upplevelse så här:
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“Nej, det var mestadels under eget ansvar. Jag fick ta del av de här informationsbankerna som

vi har, och så fick jag bara go nuts och lära mig så mycket jag kunde bara, det var inte så

mycket struktur.” (Respondent 2)

Citatet ovan ger svar på att det i intervjurespondentens digitala onboardingstruktur inte ingick

några uppföljningssamtal eller liknande under de två första veckorna, en start på

onboardingen som är betydligt mer individuellt strukturerad än resterande respondenter. Efter

dessa två veckor fick hen börja med sina riktiga arbetsuppgifter och fick således hjälp av en

kollega som satt med, digitalt, medan hen gjorde saker för första gången:

“Ja, men hon satt liksom med och så gick vi igenom ärenden tillsammans och om en

användare ville... monitorera sin show till exempel, så då satt hon med mig när jag gjorde det

här för första gången, gav liksom tips och så här, och så var det ju liksom med alla ärenden.”

(Respondent 2)

Det ovan beskrivna pågick under den tid respondenten hade behov av stöttning. Något som

var återkommande i deras redogörelser var att många fick lära sig genom digitala möten med

kollegor vilket kan kopplas till Bauers (2010) kategori kontakt och kan ses en viktig

komponent för att lyckas med onboardingen. Att de nyanställda får kontakt med sina kollegor

och möjligheter till att bygga relationer är enligt Bauer (2010) en central del i en lyckad

onboardingprocess, vilket flertalet respondenter dessutom uttryckte som värdefullt i

onboardingen. Respondent 5 hade precis som respondent 6 onboarding delvis i grupp och

delvis individuellt:

“...de här onboardingdagarna var i grupp hela tiden, men sen när det väl kom till mina

arbetsuppgifter då var det one on one med mina kollegor så då hade de delat upp de olika

typer av moment i rollen så tog varje kollega liksom hand om varsitt moment.” (Respondent

5)

Lärande sker vid gemensamma aktiviteter enligt Säljö (2000). I svaret på följdfrågan “Hölls

onboardingen till störst del individuellt eller i grupp?” var det ingen av respondenterna som

gav svar som indikerade på att de ansåg mötena med en annan kollega eller chef var lärande i

grupp utan snarare som individuell. Dock kan dessa möten beskrivas som gemensamma

aktiviteter, där man i samspel med en kollega skapar en bra lärmiljö (Säljö, 2000), vilket skett

i detta fall för respondent 5. Respondent 1 hade en tydlig struktur på så vis att stor del av hens
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arbetsdagar under onboardingen bestod av digitala möten med kollegor som således kunde

lära ut specifika arbetsuppgifter. Hen förklarar det såhär:

“...jag och en kollega satte oss ner och tittade på någon aspekt då antingen systemet eller så

och sen så var det egentligen ganska intensivt [...] men egentligen bara liksom bokade tider en

hel dag för olika delar.” (Respondent 1)

Citatet ovan ger exempel på hur respondenten fick möjlighet att lära sig de olika delarna i

arbetet. Hen beskriver onboardingen som intensiv, men att hen under tiden fick både lära

känna kollegor samt arbetsuppgifter. Att hen vid ett senare tillfälle vid intervjun redogjorde

för att hen tyckte att det var utmanande att sitta själv i systemen går att tolka som att de

gemensamma mötena var uppskattade utifrån ett lärandeperspektiv. Det som respondent 1,

men även bland annat respondenterna 5 och 3 vittnar om, där de har stor del av sin

onboarding i digitala grupper kan tolkas som gemensamma aktiviteter, vilket det

sociokulturella perspektivet beskriver är en bra strategi till lärande (Säljö, 2000).

5.1.3 Att lära sig regler och normer digitalt

Viktiga delar för att lyckas med onboardingprocessen är att det ska finnas en struktur för hur

den nyanställde uppfatta vilka regler, policys och normer som finns på företaget. Något som

var återkommande under intervjuerna var att de flesta respondenterna fick en tydlig

beskrivning eller genomgång av vilka policys, regler och formella normer som företaget drevs

av. Flertalet av respondenterna vittnar emellertid om att de informella normerna däremot var

svårare att ta del av när onboardingen sker på distans. Respondent 1 beskriver att hen fick

normer och kulturen klart för sig under onboardingprocessen, dock att det är lättare att få en

tydlig bild av det under en fysisk onboarding. Det tredje C:et i Bauers (2010) modell är kultur,

och för att nå nivå tre, det vill säga en proaktiv onboarding, behöver behöver bland annat

kultur vara integrerat. Att på distans uppnå detta är därmed svårare enligt respondent 1, då

hen menar att man som nyanställd får en tydligare bild av kulturen om man lever i den

fysiskt. Respondentens åsikter går således hand i hand med Bauers (2010) teori för en lyckad

onboarding. Respondent 1 angående kultur och normer:

“Ja det tycker jag, jag fick en bra bild av kulturen liksom sen är det väl alltid svårt att förklara

en kultur, tror man alltid måste liksom leva i den också lite för att få en bild.” (Respondent 1)
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Vad det istället gäller formella regler och policys, var det flera av respondenterna som beskrev

hur de på olika sätt blev varse om företagets olika riktlinjer. Respondent 4 fick läsa på i

företagets “code of conduct”-dokument, medan respondent 1 istället hade ett digitalt möte

med en kollega som gick igenom de viktigaste reglerna och policyerna. Så här beskriver

respondent 6 sitt upplägg:

“Ja det är ett väldigt stort amerikanskt bolag, så de är ju otroligt tydliga med deras... det är ju

väldigt mycket processer, och allting ska liksom vara rätt, så jag har läst igenom lite papper

och grejer.” (Respondent 6)

Här ser vi att respondent 6 på ett tydligt sätt fick lära sig företagets regler och policys.

Respondent 2 och respondent 5 har båda berättat om onboardingen för olika yrkesroller men

inom samma organisation. Dessa två individer har arbetat i olika team, blev anställda under

olika tidsperioder och hade onboardingprocesser som skiljt sig åt. Emellertid hade båda

liknande uppfattningar om hur regler, policys och normer togs upp av företaget under

introduktionen. Respondent 2 och 5 vittnar om att företaget där de blev onboardade var ett

värderingsstyrt företag som var måna om att hålla de anställda kontinuerligt uppdaterade om

vilka policys och värderingar som styr företaget. Vissa riktlinjer upplevdes tydliga under

respondent 5s andra onboardingprocess till företag 2, där VD:n på företaget var väldigt mån

om deras klimatpolicys. Intervjurespondent 5 berättar om hur detta tagits upp under hens

anställningsintervju:

“...när man snackade och det var under intervjuprocessen också att vår VD är väldigt mån om

att företag 2 är ett, försöker vara så klimatsmarta som möjligt, om vi har event så har vi alltid

vegetarisk mat, alltså såna grejer är han väldigt duktig på att berätta om.” (Respondent 5)

Har ett företag inkluderat policys, organisationskultur och vilka normer som styr företagets

värderingar i en viss riktning under onboardingprocessen, är de på god väg mot att nå en

onboarding med enligt Bauer (2010) hög potential, eller en rent utav proaktiv onboarding,

vilket då verkar vara fallet i respondent 5s onboardingprocess i företag 2.
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5.2 Begränsade möjligheter till kontakt

I följande tema finner vi berättelser från intervjurespondenterna gällande relationsskapande,

vilka möjligheter de hade att ta kontakt till sina kollegor och vilka upplevelser det i sin tur

skapat. Ett återkommande tema i samtliga intervjuer var svårigheten med kontakt digitalt med

kollegor. Saknaden av att träffa kollegor fysiskt och således få möjligheten till en sporadisk

kontakt är en av flera begränsningar med den digitala onboardingen. I den tidigare

forskningen finner läsaren liknande redogörelser, vilket tyder på att fenomenet inte är ensamt

för den svenska arbetsmarknaden. Onboardingen är en tid för lärande hos den nyanställda, där

lärandet enligt Säljö (2000) bör ske tillsammans med andra, där interaktionen med kollegor

således blir en aktivitet som främjar lärande. Då den vardagliga, fysiska interaktionen

försvinner då onboardingen sker på distans, så vittnar informanterna om vilka hinder detta

skapar angående att lära sig sina arbetsuppgifter, men även hur man skapar relationer på en ny

arbetsplats. Relationsskapandet ses även som en nyckelkomponent i onboardingprocessen för

att de nyanställda ska integreras med organisationen och arbetet (Bauer, 2010), vilket likaså

informanterna beskrev som en viktig del i onboardingen. Sålunda har följande två underteman

valts ut: Svårigheter att skapa meningsfulla relationer digitalt samt Att inte ha någon bredvid

sig fysiskt.

5.2.1 Svårigheter att skapa meningsfulla relationer digitalt

Flertalet respondenter vittnar om svårigheter med att bygga meningsfulla relationer under en

onboarding på distans. Vissa respondenter hade dock fler tillfällen än andra där de fick

möjlighet att lära känna sina kollegor. Tidigare forskning visar på att möten på digitala

mötesplattformar har visat sig vara en betydelsefull del i onboardingprocessen för att den

nyanställda ska socialiseras in i en grupp och organisationen (Goodermote, 2021; Petrill et al,

2022; Wiseman et al., 2020). Dessa möjligheter till relationsbyggande är även en av Bauers

(2010) byggstenar för en lyckad onboarding då det fjärde C:et i teorin relaterar till just

kontakt. Vid frågan “Kan du ge exempel på ett tillfälle under introduktionen då du tycker att

du fick bra kontakt med dina kollegor?” svarade respondent 1 så här:

“Men det var faktiskt väldigt bra, första veckan så hade vi ju först gemensam incheckning på

måndagen där jag fick träffa hela teamet liksom eller hela företaget då och prata lite så här

vardagligt bara lärde känna varandra väldigt löst [...] vi hade också gemensam lunch den
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dagen där vi satt på liksom teams och alla åt lunch framför kameran där det var lite speciellt

men det var ju kul ändå att det var att det var lite sådana inslag.” (Respondent 1)

Hen hade alltså positiva upplevelser när det handlade om att skapa relationer på sin nya

arbetsplats. Respondent 1 förklarade även att de hade gemensamma möten varje fredag där de

fikade och höll mer vardagliga samtal. Dessa digitala möten tillsammans med alla anställda

på företaget bidrog till hens positiva upplevelser av hens första tid på företaget vilket påvisar

att schemalagda digitala möten kan skapa positiva upplevelser hos den nyanställda vilket har

samband med Bauers (2010) teori. Respondenten påpekar dock att hen tyckte det var svårt att

sitta själv till en början och inte ha sina kollegor fysiskt närvarande, vilket kan relateras till

Säljös (2000) tankar om att lärande sker genom interpersonella interaktioner. Att respondent 1

inte hade sina kollegor nära till hands kan vi tolka som att det hindrade hens utveckling och

lärande på arbetsplatsen. Att inte heller ha samma möjligheter till att interagera med sina

kollegor kan kopplas till två av Bauers (2010) byggstenar, kontakt och kultur, vilka båda är

essentiella för en lyckad onboardingprocess. Saknar de nyanställda dessa möjligheter blir det

som tidigare nämnt svårt för individen att känna sig som en del av gruppen och

organisationen, samt att personen möjligtvis inte får samma tillfällen till att lära sig de

informella normer som kan tänkas finnas på arbetsplatsen. Avsaknaden av dessa vardagliga

möten är även något respondent 4 tar upp under sin intervju:

“Så det tror jag alla säkert har sagt när det gäller onboarding i pandemitider, att det har ju tagit

längre tid att bygga relationerna och man tappar mycket av det här som går av bara farten när

man träffas på kontoret.” (Respondent 4)

Respondenten redogör för att när sådana sammanträden inte sker naturligt fysiskt så är det

flertalet relationella delar som missas och att hen därmed inte fullt ut upplevde Bauers (2010)

C kontakt under sin onboarding. Även intervjurespondent 3 berättar om hens upplevelser

kring möjligheter till relationsskapande under sin intervju:

“...att ta kontakt med någon var egentligen väldigt enkelt, sen att att bygga relationen med alla

var desto svårare, för alla vill ju liksom inte ha en specifik relation.” (Respondent 3)

Det respondent 3 vittnar om, att trots enkelheten till att ta kontakt med sina kollegor så

upplevde hen det utmanande att skapa meningsfulla relationer sinsemellan. Respondenten
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förklarar att hen inte hade några problem med exempelvis ringa sina kollegor, men de bitar

som behövs för att skapa en relation till någon faller bort när onboardingen sker på distans,

vilket skapar avstånd till organisationen och teamkänslan. Respondent 3 har således inte

heller fullt ut tagit del av byggstenen kontakt i Bauers (2010) teori. Emellertid kan digitala

hjälpmedel vara en viktig del i onboardingen för att underlätta relationsskapande när man

arbetar på distans. Fysiska redskap i form av datorer, mobiltelefoner och andra hjälpmedel är

essentiellt för att kunna genomföra digital onboarding samt distansarbete. Dessa redskap gör

även kontakten med kollegor och andra individer möjlig, och gör det möjligt för individer att

lära av varandra oavsett var de befinner sig. De fysiska redskapen blir följaktligen som Säljös

(2000) tolkning av det sociokulturella perspektivet beskriver, en förlängning av individen, och

med dessa hjälpmedel skapas ett samspel med andra individer där lärandesituationer kan ske.

Emellertid verkar inte de digitala redskapen ge individen samma möjlighet att skapa

relationer med andra individer i samma utsträckning som fysisk interaktion.

Både respondent 3 och respondent 6 berättar om gemensamma aktiviteter som anordnades av

deras företag under första tiden inom organisationen. Respondent 6 redogör för hur hen

tillsammans med cirka 30 andra personer deltog i en form av digitalt frågespel. Denna

aktivitet berättar hen var det enda tillfället till att skapa relationer till hens kollegor, utöver de

mer formella mötena de har i vanliga fall. Respondenten fann det svårt att lära känna sina

kollegor under dessa speltillfällen då det var många personer med på skärmen samtidigt och

hade istället uppskattat fler mötestillfällen eller informella inbokade samtal tillsammans med

sina närmaste kollegor. Respondent 3 redogör även för de aktiviteter hens företag arrangerade

digitalt. Nedan presenteras ett citat ur respondent 3s intervju där hen berättar om hur dessa

aktiviteter mottogs av personalen och vilket engagemang som fanns:

“Kontorsvis i alla fall, Göteborgskontoret vet jag hade lite digitala frukostar och digitala

gympass eller pausgympa och lite sådär. Men det var inte så många som hängde på det var

liksom 5 av 150.” (Respondent 3)

Dessa två respondenternas utsagor kan ge en indikation på att företagens försökt till sociala

möten genom större digitala aktiviteter inte gav de resultat företagen förmodligen önskat.

Detta är något som kan kopplas till Bauers (2010) kategorier kultur och kontakt. Trots att de

anställda får möjligheter till att skapa kontakt, och alltså något företaget då gör för att gynna

de anställda, kan kulturen på företaget styra hur väl det tas emot. Därmed är det viktigt att ett
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företag använder sig av alla fyra byggstenar vid onboarding för att skapa en bra arbetsplats,

företagskultur och där de anställda trivs och stannar kvar inom organisationen (Bauer, 2010).

Efter intervjuerna har vi sett att det dessutom kan vara en god idé att företag anordnar digitala

aktiviteter i mindre grupper där de nyanställda får möjlighet att lära känna sina kollegor och

ha mer informella samtal. Detta var något flertalet informanter saknade och att det som

nyanställd är svårt att ta plats i en större grupp när aktiviteter sker över en skärm. Så för att

skapa en bättre onboarding kan detta vara något företaget kan gynnas av att ha inplanerat i sin

onboardingprocess.

I intervjuerna med respondenterna finner vi att de upplevt en rad olika svårigheter vad det

gäller digital onboarding, ett genomgående tema är emellertid svårigheten att knyta kontakt.

Respondent 4 har i den chefsposition hen besitter, samt i tidigare arbeten, varit med och

onboardat ny personal vilket ger insikt från båda sidor. Hen upplever liknande svårighet med

kontakt vid distansarbete generellt. I respondentens mening kan det vara svårt för nya

arbetsgrupper att arbeta på distans då kontakten inte sedan tidigare är etablerad, samt att det

på liknande sätt därför blir svårt för nyanställda att komma in i gruppen.

“...jag kan tänka mig att för en grupp som har jobbat länge ihop är det inga problem att gå

över och jobba med Teams, för där är redan alla kontakter eller kontaktytorna skapade och de

känner varann, tilliten finns där och så vidare. Men inte när du ska bygga nya team och nya

grupper och ta in nya för de blir aldrig riktigt med.” (Respondent 4)

Detta bekräftar den för många upplevda svårigheten med att skapa god kontakt med sina

kollegor digitalt, vilket gör att vägen till vissa lärandesituationer blir längre på den digitala

arbetsplatsen som nyanställd. Lärande sker tillsammans med andra även digitalt, men för att

skapa dessa samspel krävs fysiska redskap i form av datorer, mobiltelefoner eller liknande

vilket därmed både möjliggör men även förlänger vägen för lärandet (jfr Säljö, 2000). I citatet

ovan kan vi se hur respondent 4 beskriver det som svårare att etablera nya kontakter digitalt

än att fortsätta redan etablerad kontakt hos en trygg och redan erkänd arbetsgrupp. Detta

liknas med den förlängda vägen till lärande och samspel, som även då blir än mer utmanande

för en nyanställd.
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5.2.2 Att inte ha någon bredvid sig fysiskt

Alla respondenter hade olika upplevelser av sin onboarding på distans. Men just svårigheterna

att inte ha någon bredvid sig fysiskt var det flertalet informanter som delade samma

upplevelser om. Respondenterna 1, 5 och 6 delade alla tre samma upplevelse om att de kunde

tycka att det var svårt att be om hjälp från sina kollegor. Informanterna saknade de snabba

återkopplingstillfällena som vid fysisk onboarding sker mer naturligt i det dagliga arbetet. När

de interpersonella interaktionerna inte sker spontant så förlorar man även viktiga

lärandesituationer (Säljö, 2000). Respondenterna upplevde att det kändes jobbigt att skriva till

sina arbetskamrater om småsaker och att det kändes besvärligt att behöva boka in digitala

möten vid funderingar. Så här beskrev respondent 6 sina upplevelser:

“Det blir svårt också när man är ny att ställa frågor eftersom att det blir en mycket större

process. Om man sitter på ett kontor då kan man ju så himla lätt fråga den man sitter bredvid

om hur man gör [...] Men nu var man ju tvungen att ringa någon eller boka möte med någon

för att så här ställa en liten fråga som kanske kändes jättelöjlig egentligen.” (Respondent 6)

Som sagt delade respondent 5 dessa känslor gällande att ställa frågor till kollegorna under

uppstartsperioden på arbetsplatsen. Genom att använda verktyg kan exempelvis respondent 6

ta kontakt med kollegor som således möjliggör lärande (Säljö, 2000). Respondenten fortsätter

dock med att redogöra för att det tar längre tid digitalt:

“Och sen även att det känns som att allting tar längre tid, alltså du förlorar arbetstid för att

allting går mycket långsammare. Du kan inte köra de här snabba frågorna. Ingen kan sitta med

dig och visa, utan du måste liksom bara lösa det på egen hand typ.” (Respondent 6)

På så vis kan skillnaden från den fysiska arbetsplatsen som diskuteras i dessa citat tolkas som

att vägen till lärandet blir längre som nämnt ovan, och därför inte lika naturlig.

Respondenterna 6, 5 och 1 beskriver i ovanstående och nedanstående citat att arbetet blev mer

utmanande på grund av att inte ha kollegor runt sig fysiskt. Detta skulle kunna tolkas som att

det som nyanställd är enklare att befinna sig rent fysiskt i samband med andra än att behöva

leta upp de sambanden själv via digitala verktyg (jfr Säljö, 2000). Nedan kommer ett citat från

intervjun med intervjurespondent 5.
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“Men det enda var att man kände sig typ rätt jobbig ibland. Speciellt på företag 1 kommer jag

ihåg att jag kände så när man behövde fråga en liten fråga och då behövde man typ boka in ett

möte. Alltså när det var så här enkla frågor som man bara hade kunnat gå igenom superfort om

man satt bredvid varandra.” (Respondent 5)

Respondent 5 beskriver i sin intervju att hen kunde sitta och göra ingenting stundvis under

arbetsdagen för att hen väntade på respons från sina kollegor. Med det sagt blir

lärandeprocessen utdragen och mer tidskrävande än vad den kunnat vara. Även respondent 1

uttryckte att saknaden att ha en kollega fysiskt bredvid sig kunde vara utmanande.

“Det är klart att det är utmanande att att sitta själv den här tiden när man själv ska liksom testa

sig runt och klicka sig fram lite grann, att inte ha någon bredvid sig och fråga så fort det är

någonting utan att man i sådana fall ska ringa på Teams sådär det det var väl inte optimalt men

men det var ju så det var liksom.” (Respondent 1)

Att de nyanställda kände att det var svårt med avsaknaden av den mer vardagliga och snabba

återkopplingen från sina kollegor var ett återkommande ämne vilket flertalet av

respondenterna tog upp under sina intervjutillfällen.

Respondent 2 upplevde även svårigheter med digital onboarding, men då mer kopplat till

upplevelsen att hen inte bidrog med speciellt mycket till en början. De två första veckorna av

respondent 2s onboarding fick hen själv läsa på om företaget hemifrån. Under den tiden var

inte så mycket annat inbokat än dessa självstudier. Även fast respondenten upplevde att det

gav frihet och att det således inte var allt för mycket press så kände respondenten att

upplägget inte var optimalt. Nedan presenteras ett utdrag från respondent 2s intervju.

“Men å andra sidan så känner man att man inte bidrog med så mycket heller när man bara satt

hemma och läste och inte gjorde någonting, vilket man kanske inte kan förvänta sig att man

ska göra i början men det var väl den typen av liksom frihet kanske inte passar alla, den

kanske inte passar mig så här super superbra.” (Respondent 2)

Här yttrar respondent 2 att hen inte upplevde känslan av att bidra under tiden som hen läste på

om företaget hemifrån under de första veckorna på onboardingen. Hen är ensam om att under

intervjun vittna om dessa känslor, men är emellertid en upplevd svårighet med digital

onboarding. Då hen hade begränsad kontakt med kollegor, finns det därmed begränsad chans
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till att få feedback som kan kännas meningsfullt under de första veckorna på ett nytt arbete,

vilket även ökar känslan av bidragande.

5.3 Avrådan till en helt digital onboardingprocess

Vid bearbetningen av datan framgick det tydligt att ingen av respondenterna föredrar en

digital onboardingprocess framför en fysisk sådan. Vissa ansåg att delar av deras onboarding

var väl utformade, och att den var så bra som de kunnat förvänta sig utefter förutsättningarna.

Dock hade alla informanter prefererat en fysisk onboardingprocess framför en digital. Detta

tema kommer inte innefatta några underteman, utan skildrar respondenternas uppfattningar av

digital onboarding i sin helhet och varför det inte är något att föredra. Respondent 6 är en av

de respondenter som beskriver att hens upplevda digitala onboarding fungerade bra utefter

förutsättningarna, men anser trots det att fysisk ändå är att föredra. Hen förklarar det så här:

“Nej, men jag tycker att det funkade, alltså det funkade bra med tanke på förutsättningarna.

Och sen är det klart nu kanske liksom alla är lite mer vana med digitalt jobb överlag, idag

kanske man hade kunnat göra det bättre. Men jag tror fortfarande att såhär… att fysisk är

liksom det bästa.” (Respondent 6)

Nedan redovisas respondent 3s tankar, där hen beskriver att den digitala onboardingen

skapande en trötthet i huvudet på grund av de långa arbetsdagarna framför en skärm, vilket

följaktligen är en av anledningarna till att hen inte rekommenderar onboarding online.

“Jag hade ju föredragit att ha en fysiskt i och med att när man sitter så här vid datorn och att

man sitter heldagar blir man så matt i huvudet, för det är ju en skärm du tittar på liksom i 8

timmar i sträck i stort sätt. Så att man var liksom fysiskt trött av att inte ens ha rört sig. Ja, jag

tycker inte att onboarding online är någonting att rekommendera liksom.” (Respondent 3)

Vi finner även liknande upplevelser hos andra respondenter. Bland annat respondent 5 och 6

beskrev under sina intervjuer att de under vissa delar av den digitala onboardingen hade svårt

att fokusera på grund av de många timmarna framför skärm. Dessa upplevelser är en av

anledningarna till att respondenterna avråder från digital onboarding.

Nedanstående citat från respondent 1 kan kopplas till det Carlos och Muralles (2022) lyfter i

sin artikel som en av komponenterna för att lyckas med digital onboarding, vilket är att
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acceptera det faktum att en onboarding på distans inte kommer se ut på samma sätt som en

fysisk onboarding, samt att förutsättningarna inte heller kommer vara desamma. Denna

acceptans är tankegångar som behövs under en digital onboardingprocess, vilket pekar på att

den nyanställdas inställning till digital onboarding är betydande för att generera så positiva

erfarenheter som möjligt. Intervjurespondent 1 är en av de som beskriver att hens onboarding

blev så bra som möjligt utefter förutsättningarna, trots avrådan till digital onboarding. Hens

upplevelse beskrivs i nedanstående citat.

“Nej alltså det är ju en digital introduktion och det kan ju inte bli lika bra som en fysisk tycker

jag, så att med de förutsättningarna som var då så tycker jag att det blev så bra som man kunde

önskat egentligen.” (Respondent 1)

Respondent 1 blev onboardad mitt i brinnande covid-19-pandemi, något som innebar att

digital onboarding var det enda alternativet. Trots dennes avrådan till digital onboarding

förklarar respondenten att hen överlag hade positiva upplevelser då hen anpassade sig till

situationen och gjorde det bästa utav den. Hos respondenterna är det fler som upplever

liknande känslor, som respondent 5 i citatet nedan.

“Men generellt så tycker jag att det har funkat bra, för jag har ju lärt mig allting och det har ju

inte varit några liksom stora saker som har hänt eller att jag har misslyckats med någonting för

att jag blivit omboardad digitalt. Det är väl mer bara hur man känner skulle jag säga, så

tekniskt sett har det ju funkat.” (Respondent 5)

Här ser vi hur respondent 5 upplever att hen trots den digitala onboardingen ändå lärt sig

allting och att det således har funkat rent tekniskt. Dock beskriver hen både i citatet men även

fortsatt i intervjun hur det är känslan som påverkar att hen inte rekommenderar digital

onboarding, och inte upplevelsen av att hen lärt sig mindre eller misslyckats på grund av den

digitala onboardingen. Respondent 2 som i sitt arbete fortfarande arbetar till stor del hemifrån

beskriver till skillnad från resterande att hen gärna sett en hybrid mellan fysisk och digital

onboarding.

“Man får ju väl en sämre liksom lagkänsla, det tror jag med en digital onboarding och det

kommer väl med att jobba hemma överlag liksom, men jag tror att en hybrid där skulle nog

vara optimalt. Som ny på jobbet så är det mycket nytt, då kan det vara bra att få liksom ett par
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dagar i veckan hemma och bara kunna sitta och läsa på istället för att känna ångest på kontoret

liksom.“ (Respondent 2)

I citatet från respondent 2 ser vi hur hen beskriver det som ångestladdat att komma in till

kontoret som nyanställd, vilket talar för en hybrid lösning, där man både får lagkänslan fysisk

på kontoret samtidigt som man får lugn och ro vid läsning hemifrån om olika delar av tjänsten

och företaget. Hybridarbete kan vara en lösning för att möta den nya arbetsmarknaden

respondent 4 talar om nedan.

Respondent 4 beskriver dagens arbetsmarknad som en ny arbetsmarknad med nya utmaningar

i och med hemarbete och digitala arbetsplatser. Detta är även något som vi kan se att forskare

vittnar om (t.ex. Bennett & McWorther, 2021; Wiseman et al, 2022). Vidare vittnar

respondenten att det även ställs högre krav på arbetsgivare för att behålla personal samt att det

gör den första tiden essentiell för minskning av personalomsättningen, något som även Allen

(2006) redogör för i sin artikel. Nedanstående citat kommer från respondent 4:

“Det blir svårare att få folk att stanna längre för man har inte fått den här första bra tillfället att

komma in i gruppen och så vidare. Man flyter liksom lite bredvid och det gör att du inte

krokar i på samma sätt, oavsett om man försöker hålla i kandidaterna både innan de börjar och

har en bra onboarding, så ställs mycket, mycket större krav på alla arbetsgivare på just med de

här sakerna [...] det är en helt annan arbetsmarknad där ute.” (Respondent 4)

I citatet ser vi hur respondent 4 redogör för hur digitalt arbete inte skapar samma relation till

företaget för den nyanställde som på den fysiska arbetsplatsen, man krokar inte i på samma

sätt. Detta påverkar således både onboarding och socialisation genom att det blir ännu

viktigare delar för att inte mista nyrekryteringar, som både är kostsamt och omständigt för

arbetsgivare. Det större kravet på arbetsgivarna är något som går att koppla till Bauers (2010)

4C modell. Modellen visar på att det krävs en tydlig strategi för att lyckas med onboardingen

och därmed få med alla fyra kategorier. Att vidare överföra dessa punkter till digital

onboarding samt utveckla ett digitalt sätt som fungerar indikerar på att det i enlighet med

respondent 4s uttalande ställs högre krav på arbetsgivaren.
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5.4 Sammanfattning av resultat och analys

För att svara på första forskningsfrågan “Hur beskriver nyanställda sina erfarenheter av

digital onboarding?” i denna studie så har nyanställda upplevt digital onboarding med

varierande utformning, struktur och process. Generellt är digital onboarding inte något

informanterna rekommenderar, mest på grund av avsaknad av fysisk kontakt, ostrukturerade

onboardingprocesser och längre lärandeprocesser. Flertalet respondenter föreslår istället

fysisk onboarding, alternativt en hybridlösning där vissa delar är digitalt och vissa fysiska.

Den andra forskningsfrågan “Vilka svårigheter upplever nyanställda med digital

onboarding?” som har till syfte att lägga fokus på informanternas upplevda svårigheter med

digital onboarding har givits svar på i studien. Som går att utläsa av resultat och analys finner

samtliga respondenter svårigheter med kontakt med kollegor, vilket beskrivs vara den största

och mest omfattande svårigheten. Vad det gäller kontakt framkom det begränsningar både vid

relationsskapande samt frågeställningar. Vidare finner vi även andra svårigheter som

nyanställda upplevt vid hemarbete, då det kan innebära långa stunder av stillasittande framför

skärm. En annan svårighet är att det skapar en sämre anknytning till sin arbetsgivare, vilket

innebär att arbetsgivaren behöver anstränga sig för att behålla personalen mer vid digital

onboarding än fysisk.

6. Diskussion

Studiens syfte var att få en djupare förståelse för hur nyanställda upplever den digitala

onboarding de gått igenom på den svenska arbetsmarknaden. Uppsatsen har uppnått sitt syfte

genom att frågeställningarna besvarades. Respondenterna har upplevt digital onboarding med

varierande upplägg och utformning. Trots att respondenterna överlag tycker att det fungerat

väl i den utsträckning de kunnat förvänta sig så delar alla ändå uppfattningen om att de

föredragit en fysisk onboarding framför en digital. I denna del kommer även resultatet ställas i

relation främst till den tidigare forskning som presenterats i denna studie, samt det teoretiska

ramverk som använts.

Utifrån denna studie kan man se tecken på att digital onboarding på den svenska

arbetsmarknaden skiljer sig åt mellan branscher, organisationer samt tjänster. De intervjuade

har olika upplevelser med stor bredd, som skiljer sig i allt från tidsomfattning till struktur. På
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grund av att samtliga intervjurespondenter har rekryterats till olika tjänster, inom olika

företag, faller det naturligt att upplevelserna på så sätt skiljer sig åt. Att exempelvis

respondent 4s digitala onboardingupplägg, vilken hen rekryterades till en chefsposition,

skiljer sig åt från en mer junior tjänst är förväntat på grund av de arbetsuppgifter tjänsten

innefattar. Respondenten hade i och med anställning redan en tydlig bild av vad som

förväntades av hen, vilket kan ses som en viktig del utav onboardingprocessen enligt Bauer

(2010). Tidigare forskning visar även på att arbetslivserfarenhet ger nyanställda goda

förutsättningar för att socialiseras in i organisationen (Kowtha, 2018) och kan således ha

underlättat för respondent 4s digitala onboardingprocess då hen hade många års

arbetslivserfarenhet innan onboardingen.

Goodermote (2021) beskriver i samstämmighet med andra forskare (t.ex. Alexander, 2021;

Petrilli et al., 2022) att struktur är en viktigt byggsten i uppbyggnaden av en välfungerande

digital onboarding. En viktig del är även enligt Alexander (2021) att onboardingen är

verksamhetsnära med anpassade digitala strategier. Intervjurespondent 1 hade en onboarding

under två veckor där det fanns ett tydligt schema för nästintill varje arbetstimme, under

dagarna fick hen träffa olika kollegor som lärde ut olika delar av respondentens

arbetsuppgifter. Utifrån struktur kan respondent 1s redogörelser av hens upplevelse beskrivas

till störst del likna det som Alexander (2021) med flera redogör för ovan, även i enlighet med

Carlos och Muralles (2022) fyra nyckelpraktiker finner vi vissa upplevelser hos respondent 1

som sammanfaller. Den fjärde nyckelpraktiken vilken innebär att acceptera det annorlunda

nuläget är något som respondenten återkommer till flera gånger under intervjun, där hen, samt

flertalet andra respondenter, beskriver sig vara nöjd med utfallet av den digitala onboardingen

utefter förutsättningarna.

Något vi kan diskutera efter resultaten är att en teoretiskt ideal onboardingprocess inte

nödvändigtvis betyder att den nyanställda tycker att det fungerar bra digitalt. Respondent 1

var den enda av respondenterna som hade en onboarding vilken uppfyllde kraven i Bauers

(2010) 4C-teori och därmed var med om en proaktiv onboarding. Bauers teori är emellertid

inte skapad specifikt för digital onboarding vilket är viktigt att hålla i åtanke då digital

onboarding inte kan utformas riktigt på samma sätt som en fysisk. Jämförs istället respondent

1s upplevelser med resultaten i Carlos och Muralles (2022) studie, som är inriktat på digital

onboarding och vad de kommer fram till är viktigast i en digital onboardingprocess, så kan vi

även där se att respondent 1s onboardingprocess har med de nyckelpraktiker Carlos och
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Muralles presenterar. Vad vi kan tolka efter intervjun är att hen onboardades i ett företag med

ett öppet arbetsklimat där samtliga var väldigt angelägna att respondent 1 snabbt skulle känna

sig inkluderad och socialiseras in i företaget. Till följd av att företaget hade en strukturerad

socialiseringstaktik (Wiseman et al., 2022), som kan gynna en nyexaminerad vilket

respondent 1 var, samt att den digitala onboardingen innehöll de mest väsentliga delarna

enligt Carlos och Muralles (2022) visar att dessa komponenter är vitala för att en nyanställd

ska få goda upplevelser av digital onboarding. Respondenten ansåg att onboardingen var väl

utformad, men att hen ändå inte tycker att det var lika bra som en fysisk onboarding, vilket

påvisar att digital onboarding kräver mycket arbete och planering från företagets håll. Med

det sagt kan vi se trots att ett företag, rent teoretiskt sätt har en enligt Bauer (2010) proaktiv

onboarding så är digital onboarding ändå inte något som uppskattas hos våra informanter.

Tidigare forskning pekar på ökade krav på arbetsgivare och att de behöver utforma en

individuellt strukturerad onboarding för att den nyanställda ska få en bra upplevelse (Petrelli

et al, 2022; Goodermote, 2020; Bennett & McWorther, 2021), något även respondent 4

uttryckte under sin intervju.

Denna studie kastar ett visst ljus över att företagens storlek kan spela en viss roll när det gäller

upplevelserna av digital onboarding. Företagen i fråga varierar i storlek och de tre informanter

som blivit onboardade på mindre företag generellt hade bättre upplevelser av onboardingen än

de informanter som blev onboardade på större företag. Vad vi kan se i resultaten är att av de

som blivit onboardade på mindre företag hade respondent 4 lång arbetslivserfarenhet innan

onboardingen vilket enligt Kowtha (2018) samt Wiseman et al. (2022) kan underlätta för den

nyanställdas onboarding. En central del i onboardingprocessen är därför att företaget utformar

onboardingen utefter vad det är för person som onboardas, och att de inte endast använder en

standardiserad onboardingstruktur för samtliga personer som onboardas. Respondent 1 och

respondent 5, under sin andra onboardingprocess till företag 2, vilka var de två andra som

generellt sett hade bra upplevelser av den digitala onboardingen, hade båda nära kontakt med

sina kollegor och flertalet inbokade mentorledda möten och lärandesituationer. Detta är även

något en stor del av den tidigare forskningen pekar på som viktigt under digital onboarding

(Carlos och Muralles, 2022; Alexander, 2021; Goodermote, 2020; Petrelli et al., 2022).

Således bidrar vår studie till den förståelsen att de digitala mötena, samtalen och den nära

kontakten till kollegorna är av yttersta vikt när ett företag ska planera sin digitala

onboardingprocess, oavsett storlek på företaget.
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Resultatet i studien visar som ovan nämnt att respondenterna upplevde svårigheter med att

skapa kontakt vid den digitala onboardingen. Flertalet respondenter vittnade om att de

saknade att ha en kollega bredvid sig rent fysiskt vilket kan underlätta lärandet. I position som

nyanställd finns det stora krav att lära sig allt från system till arbetsuppgifter, till regler och

normer. Detta i sin tur skapar krav på arbetsgivaren att skapa lärandesituationer som därmed

kan ge den nyanställde denna kunskap. Då det i resultatet framkommer att respondenterna i

sina digitala onboardingprocesser har saknat de fysiska mötena med kollegor för att lära och

kunna ställa frågor till dem, ger det insikt i att det även i den digitala processen krävs

aktiviteter som skapar möjlighet till sociala kontakter med kollegor. På den fysiska

arbetsplatsen kan dessa samspel kollegor emellan ske naturligt, vilket skapar snabba vägar till

dessa lärandesituationer. Genom koppling till Säljös (2000) tolkning av det sociokulturella

perspektivet kan detta bero på att det på den fysiska arbetsplatsen är närmare till de

gemensamma aktiviteter där vi i samspel med andra lär oss. Eftersom lärande sker i dessa

situationer, vilka finns i en mer naturlig kontext på det fysiska kontoret behöver detta

gemensamma samspel skapas även digitalt för att ge samma möjligheter till lärande. I

resultatet kan vi hur flera, bland annat respondent 5 och 6 beskriver det som omständigt att

höra av sig till kollegor med frågor, vilket följaktligen ytterligare indikerar på att lära sig från

kollegor blir mindre effektivt vid digital än fysisk onboarding. Det påvisar dessutom att

gemensamma aktiviteter i form av digitala möten eller liknande är viktigt vid digital

onboarding, där en mer naturlig kontext skapas för simpla frågor och liknande (jfr Petrilli el

al., 2022). Ett alternativ vi föreslår som lösning på detta problem är att någon anställd,

exempelvis en person som agerar mentor, första veckan kan sitta uppkopplad till den

nyanställda via en digital mötesplattform för att snabbt kunna svara på enklare frågor och

funderingar. Därmed kan den onboardade enbart sätta på sin mikrofon för att ställa en fråga.

På så sätt kan man undvika att den nyanställda känner sig omständig, man sparar dessutom tid

samt att den nyanställda kan känna sig mer inkluderad i arbetet på grund av möjligheten till

snabb kontakt, vilket därmed minskar sträckan till lärande.

I den tidigare forskningen finner vi att en viktig beståndsdel för att lyckas med digital

onboarding är en tydlig introduktion till digitala verktyg (Alexander, 2021). Att lära sig dessa

digitala verktyg är essentiellt för att minska den digitala sträckan till samspel eller

gemensamma aktiviteter med kollegor, som enligt Säljö (2000) är källan till lärande.

Alexander (2021) skriver även i sin artikel om vikten av att träffa sina kollegor även virtuellt,

bland annat genom digitala mötesplattformar. Detta är något som går att koppla till studiens
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resultat då flera respondenter beskriver att de under sin onboarding hade inbokade möten

tillsammans med kollegor, där de fick möjlighet till att träffa kollegor i samband att de lärde

ut olika kunskapsområden. Informanterna uppskattade dessa möten då det förutom själva

lärprocessen fanns möjlighet till att skapa relationer med sina kollegor. Respondent 1 stack ut

även i detta avseende, då hen hade flest inbokade möten med kollegor, och även var den

respondent som ansåg att hen fick relativt bra kontakt med dem. I mer ingående studier skulle

det eventuellt gå att se ett samband mellan ineffektivitet och mindre samspel med kollegor, då

det minskar möjligheten till lärande (jfr Säljö, 2000).

Flera respondenter vittnade om att de på grund av att det inte fanns kollegor nära till hands,

istället fick testa sig fram i sina arbetsuppgifter, något som kan ses som en bristande struktur

vilken inte är anpassad till digital onboarding. Resultaten i flera artiklar i tidigare forskning

har kommit fram till att struktur och tydliga strategier eller taktiker är av vikt vid planering av

digital onboarding (tex. Alexander, 2021; Carlos och Muralles, 2022; Goodermote, 2020;

Petrelli et al., 2022). Exempelvis kommer Petrilli et al. (2022) fram till att en tydlig strategi

för att få in de nyanställda i arbetsgruppen var viktigt för både den nyanställdes känsla av

tillhörighet men även för effektivitet. Detta går även att koppla till resultatet i denna studie då

det finns redogörelser från respondenterna att de uppskattade strukturen, alternativt som i

respondent 6 fall där respondenten gärna hade haft en tydligare struktur. Respondet 1 hade å

andra sidan en väl strukturerad digital onboardingprocess, vilket ytterligare skulle kunna vara

en anledning till att hen hade en positiv upplevelse. Slutligen kan vi på grund av

respondenternas upplevelser och berättelser komma fram till att struktur och strategi är viktigt

i digital onboarding, precis som flera studier vittnat om tidigare (t.ex. Alexander, 2021;

Goodermote, 2020; Petrilli el. al, 2022).

6.1 Framtida studier

Vad som är tydligt efter denna studie är att nyanställda inte föredrar digital onboarding

framför en fysisk onboarding. Studien bidrar med förståelser för vad nyanställda upplever

som svårt samt utmanande med digital onboarding. En begränsning studien har är att

resultaten baseras på sex individers upplevelser och beskrivningar och därför inte kan

generaliseras till gemene man. Därför kan det vara av intresse att utföra en studie i större

omfattning eller utifrån en kvantitativ ansats för att fånga ett större spektra och

generaliserbarhet. En snävare forskningsfråga som hade varit intressant att studera vid

41



framtida studier är huruvida struktur påverkar utfallet av en digital onboarding, då vi kan se

resultat som påvisar denna teori i denna studie.

Något i relation till detta som är intressant att undersöka i framtiden är om digital onboarding

i någon specifik kontext är att föredra framför en fysisk onboarding. I och med att ingen av

våra respondenter hade föredragit digital onboarding framför en fysisk så hade detta ämne

gynnats av fler lärdomar kring digital onboarding någonsin kommer att prefereras istället för

fysisk, och vilka komponenter det i sådana fall krävs för att onboardingen ska bli likvärdig.

Går det att likställa exempelvis digitala möten med sociala interaktioner i kafferummet på

kontoret? Detta är något som kan vara intressant att studera vidare.

Även framtida studier inom upplevelser av digital onboarding och hur organisationens storlek

spelar roll är något vi anser är av intresse. I denna studie kan vi se att de som onboardades på

ett mindre svenskt bolag hade en bättre upplevelse av den digitala onboardingen än vad de

som blev onboardade på större globala företag hade. Därför skulle framtida forskning kunna

ge större insikter om hur företagsstorlek spelar roll avseende detta och vilka praktiker olika

typer av företag kan använda sig av.

6.2 Konklusion

Avslutningsvis har denna studie kommit fram till är att upplevelserna av digital onboarding

skiljer sig åt. Utefter våra resultat kan vi se att det inte finns ett idealt koncept för hur digital

onboarding bör utformas för att fungera för alla individer. De informanter som deltagit i

denna studie har samtliga haft olikartad utformning på dess digitala onboarding, men trots

variationen kan vi se ett mönster som påvisar att de som upplevt en mer strukturerad digital

onboarding är mer positivt inställda till sin upplevelse än de som har haft en mindre

strukturerad onboardingprocess. Denna studie avser att bidra till förståelsen om hur

nyanställda upplever digital onboarding. En utmaning för nyanställda under digital

onboarding har visats vara att socialiseras in i företaget och med kollegor. En gemensam

upplevelse är att man som nyanställd missar en del av den gemenskap som uppstår mer

naturligt på ett fysiskt kontor genom att inte träffas personligen, vilket innebär att det för en

nyanställd visats sig vara svårt att skapa meningsfulla relationer digitalt. De meningsfulla

relationerna som skapas på en arbetsplats kan skapa en teamkänsla som därför blir svårare att

åstadkomma digitalt, vilket i denna studie har visat sig vara en del som respondenterna saknar
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och följaktligen gör att de hellre skulle genomgå en fysisk än digital onboarding. En

ytterligare svårighet med digital onboarding som denna studie har påvisat är att det är svårt att

ersätta den hjälp man får av kollegor som kan sitta bredvid under den första tiden på den

fysiska arbetsplatsen. Skildringar som att det tar längre tid och att man inte vill kontakta

någon i onödan är några av de beskrivningar som respondenterna har gett avseende saknaden

av en fysisk kollega. Något som emellertid verkar kunna fungera som en digital strategi är att

under den digitala onboardingperioden ha digitala personliga möten inbokade, där det både

skapas möjligheter till att ställa frågor samt att skapa kontakt. Avslutningsvis kan vi även se

att det finns en, hos flera, gemensam syn på att onboardingen blev så bra som möjligt utefter

förutsättningarna, där studiens resultat indikerar att förväntningarna på en digital onboarding

inte kan vara samma som för en fysisk.
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8. Bilagor

8.1 Bilaga 1

Informationsbrev för studie om digital onboarding

Bakgrund

Syftet med dessa intervjuer är att få en nyanserad bild av olika personers upplevelser av

digital introduktion till arbetet (onboarding) och hur detta har sett ut på olika arbetsplatser.

Genomförande

Vi kommer genomföra semi-strukturerade intervjuer som beräknas ta 30-45 minuter.

Intervjuerna kommer genomföras via Zoom eller annan föredragen digital mötesplattform. Vi

använder oss av semistrukturerad intervju för att ge möjlighet för respondenten att redogöra

för sina upplevelser kring onboarding, samt friheten att ställa följdfrågor.

Data och sekretess

Under hela studiens gång är vi noggranna med att förhålla oss till Vetenskapsrådets

forskningsetiska principer. Därmed kommer inga namn nämnas och intervjutranskript

anonymiseras. Även inspelningar och dylikt raderas efter studiens slut. Ytterligare

information som kan vara känslig behandlas med hög sekretess och integritet. Personuppgifter

behandlas enbart för att administrativt kunna genomföra studien.

Publicering

Uppsatsen kommer att publiceras i Uppsala universitets system DiVA, en plattform för

publikationer av forskare, lärare samt studenter.

Frivillighet

Att delta i studien är frivilligt, vilket innebär att du under hela processen har rätt att avbryta

din medverkan. Vill du avbryta din medverkan, meddela Victoria eller Tilda via

kontaktuppgifterna nedan. Du kan även avbryta under intervjuns gång.

Victoria Svensson: xxx@xxx

Tilda Olin Svensson: xxx@xxx

Handledare: Esther Hauer, lektor i pedagogik i arbetslivet, institutionen för pedagogik,

didaktik och utbildningsstudier
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8.2 Bilaga 2

Intervjuguide

Introduktion med samtycke

Bakgrund

● När blev du anställd:

● Vad var det för tjänst:

● Var det några specifika kvalifikationskrav för tjänsten? Eller någon specifik

utbildning?

● Företag och storlek?

● HR-avdelning?

Onboardingens upplägg

● Kan du berätta om hela onboardingprocessen?

○ Be personen utveckla olika moment. Kan du berätta mer om…

○ Individuell eller grupp:

○ Verktyg/hjälpmedel:

● Kan du ge exempel på ett tillfälle under introduktionen då du tycker att du fick bra

kontakt med dina kollegor?

● Kan du berätta hur en vanlig dag såg ut i början av din anställning?

Bauers 4C

● Klargörande

○ Kan du berätta om dina arbetsuppgifter?

○ Hur mycket förstod du från början vad som förväntades av dig?

● Efterlevnad

○ Kan du ge exempel på centrala regler och policys på företaget?

○ Hur mycket tydliggjorde din onboarding dessa regler och policys?

● Kultur

○ Kände du att det var tydligt för dig vilka typer av normer som fanns på

arbetsplatsen under din onboarding?

● Kontakt

○ Hur fick du bra kontakt med dina nya kollegor? Vilka möjligheter fanns till att

skapa relationer?
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Förbättringsområden

● Kan du berätta om sådant i din onboarding som du anser var onödigt att ha med?

Något du hade klarat dig utan? Något som det blev för mycket av?

● Kan du berätta om sådant som du eventuellt saknade i din introduktion?

Slutkläm

● Generellt sett, hur upplevde du onboardingen på distans?

● Är det något annat du vill ta upp? Något vi missat?

● Har du några frågor?
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