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Förord 

Vi hoppas att studien kommer bidra till vidare forskning och utveckling inom ämnet om 

medarbetarnas inställning till en digital introduktion. Vi har tillsammans genomfört studien och 

har därmed utfört lika mycket arbete. Det går därför inte att skilja på vem som gjort vad 

eftersom vi gemensamt diskuterat och kommit fram till innehållet och resultatet. Vi vill tacka 

varandra för en spännande och utmanande tid tillsammans där vi fått prova våra kunskaper 

samtidigt som vi utvecklat nya. Framför allt har det varit en inspirerande och rolig tid som vi 

kommer ta med oss som en positiv del från vår studietid i framtiden. 
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gjort den här studien möjlig.  
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Sammanfattning 

Onboarding är ett begrepp som fått uppsving inom arbetslivet på senaste tiden och det innebär 

att introduktionen av en medarbetare inte bara är ett par veckor utan pågår från och med att 

anställningsavtal skrivs på fram till att medarbetaren är fullärd. Digitaliseringens utveckling i 

samhället har även den kommit att påverka arbetslivet och blivit mer aktuellt på arbetsplatserna 

idag. Syftet med studien är att få en bättre förståelse för hur arbetstagare ställer sig till en 

introduktion utifrån digitala former. Uppsatsen är skriven med Karlstad kommun och är en 

kvalitativ studie där datainsamlingen skett genom intervjuer där fyra offentligt anställda och tre 

studerande medverkat. Teorier angående introduktion, onboarding och digitalisering utgör 

grunden för uppsatsen och de utgör också ett underlag för vår intervjuguide och för analysen. I 

analysen redogör vi för vad i en introduktion som enligt dem vi intervjuat kan göras digitalt 

och vad som absolut inte ska vara digitalt. Vi redogör för hur digitaliseringen påverkar en 

onboarding-process och vad dennes betydelse i processen är. Resultatet i studien visar på att 

medarbetare är positiva till att delar i en introduktion görs i digitala former. Resultatet visar 

även på att den sociala introduktionen inte får kompromissas bort i den digitala utvecklingen. I 

slutet av uppsatsen exemplifieras vad som kan digitaliseras i en introduktion.  

 

Nyckelord: Digitalisering, Introduktion, Medarbetare, Onboarding, Kompetensutveckling & 

HR-avdelning. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet redogör vi för varför vi tycker att ämnet är viktigt att undersöka och 

ger en kort introduktion till den teori som kommer att användas i studien. Vidare redogör vi 

för studiens syfte och de frågeställningar vi har utgått ifrån för att kunna besvara studiens syfte. 

Därefter följer uppsatsens avgränsningar och disposition för att avslutas med en kort bakgrund 

om Karlstad kommun.  

1.1 Bakgrund 

Ursprungsidén till studien väcktes av att vi båda hade ett intresse av kombinationen 

kompetensutveckling tillsammans med den digitala utvecklingen som sker i samhället. 

Tillsammans med Karlstad Kommun utvecklade vi idéen om att studien skulle inrikta sig på att 

se hur en introduktion kunde utföras utifrån digitala former. Det finns flera böcker (Jansson & 

Andervin 2016; Gilan, A. & Hammarberg, J 2016) som visar på att digital transformation är ett 

nytt begrepp som bör implementeras i organisationer för att de ska hänga med i 

arbetsmarknadens utveckling. Bland annat den digitala mognadsmatrisen, som vi beskriver i 

kapitel 2, är en ny modell som företag bör använda sig av för att följa med i utvecklingen. 

Eftersom att det inte genomförts några studier om digitalisering i arbetslivet kopplat till 

medarbetares introduktion kommer studien att belysa olika områden var för sig för att senare i 

studien vävas samman. Detta hoppas vi kommer ge en större förståelse för vad som kan 

utvecklas digitalt i en introduktion och föra ämnet framåt.  

 

Den senaste tidens utveckling inom digitalisering har medfört vikten i att belysa ämnet inom 

HR-avdelningar för att möta de nya behoven hos medarbetare. Det upplevs att HR-

avdelningarna inte kommit lika långt i utvecklingen som andra delar av organisationen och 

därför tror vi att det är viktigt att belysa ämnet och bidra till utvecklingen. Företag behöver följa 

med i den digitala utvecklingen för att lättare kunna attrahera medarbetare från den nyare 

generationen. Forskare (Se exempelvis Gilan & Hammarberg 2016) beskriver att människor 

idag ser digitaliseringen som något negativt istället för att se det som en möjlighet där nya 

arbetstillfällen och arbetsuppgifter skapas. Digitalisering syftar på att göra analog information 

digital. För att ett företag ska ligga i framkant kan de exempelvis göra en del av sin introduktion 

av nya medarbetare utifrån digitala former.  

 

Introduktion innebär de åtgärder som vidtas för att underlätta övergången till nya 

arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny miljö (Granberg 2011, s 460). Lindmark & Önnevik 

(2011) skriver att introduktionen på många arbetsplatser oftast ses som ett stressmoment som 

tar upp tid. Det företag istället ska göra är att se det som en möjlighet till att få den nya 

medarbetaren att trivas på företaget. Introduktionen är uppdelad i två delar, formella- och 

relationsrelaterade aspekter, som löper parallellt genom hela processen.  

 

Ett nytt begrepp som har kommit in i dagens samhälle är onboarding vilket beskrivs som den 

process där nyanställda snabbt och enkelt via en introduktion acklimatiseras till alla aspekter 
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av sina jobb. Processen berör kunskap, färdigheter, socialisering, förmågor och beteenden som 

krävs hos medarbetaren för att den ska fungera effektivt inom organisationen (Karambelkar & 

Bhattacharya 2017; Graybill et al 2013). Onboarding-processen börjar när en ny medarbetare 

erbjuds en tjänst och slutar när medarbetaren anses fullt fungerande i sin nya roll (Graybill et 

al 2013). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vår studie kommer att rikta in sig mot HR-funktionen och digitalisering i samband onboarding-

processen. Syftet med studien är att få en bättre förståelse i hur arbetstagare ställer sig till en 

introduktion utifrån digitala former. I studien kommer vi att utgå ifrån dessa frågeställningar:  

● Vilka delar i en introduktion kan göras digitala och vilka delar kan inte göras digitala?  

● Hur tycker medarbetare om att ta del av information angående organisationen innan 

första arbetsdagen och i vilken form de vill ha den? 

● Hur kan Karlstad kommun utveckla sin introduktion när det gäller digitala former? 

1.3 Avgränsningar 

Studie avser att undersöka hur nya medarbetare ställer sig till en introduktion utifrån digitala 

former. Därför har vi avgränsat oss att undersöka tiden från att en nyanställd skrivit på 

anställningsavtal till och med den första introduktions månaden kopplat till onboarding-

processen. Studien berör delar som kan kopplas till den digitala utvecklingen, både positiv och 

negativ inställning till digitalisering, vad är viktigt och mindre viktigt i en introduktion och vad 

som är möjligt att göra digitalt i en introduktion. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av fem kapitel och efter denna inledning följer ett kapitel om den teoretiska 

referensramen, här redogör vi gör de relevanta teorierna som berör studien och tidigare 

forskning. I kapitel tre beskriver vi den valda metoden och hur vi har gått tillväga i 

genomförandet av studien. I slutet av detta kapitel redogör vi för uppsatsen validitet och 

reliabilitet samt för de forskningsetiska kraven. Därefter följer kapitel fyra där vi presenterar 

vår analys och resultat utifrån olika teman som vi hittade vi bearbetningen av vårt material. Här 

kopplar vi även samman vårt empiriska material med vår teoretiska referensram. I det femte 

och avslutande kapitlet svarar vi på våra frågeställningar och för en kortare diskussion om 

studien. Innan vi går över på vår teoretiska referensram vill vi göra en kort beskrivning av 

Karlstad kommun – den arbetsplats där vi gjort vår undersökning.  

1.5 Bakgrundsfakta om Karlstad kommun

Karlstad kommun är Karlstads största arbetsgivare med mer än 7000 anställda. Kommunen 

består av nio förvaltningar och sex bolag som alla är politiskt styrda. Deras vision är 

Livskvalitet Karlstad 100 000. Fokus ligger på tillväxt inom ekonomi, social, etisk och 

miljömässig hållbarhet. Karlstad kommuns värdegrund lyder “Vi är till för Karlstadsborna” och 
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det genomsyrar allt arbete inom kommunen. Värdegrunden ger alla medarbetare samma grund 

att stå på - alla jobbar för att ”Karlstad ska vara en bra kommun att leva och bo i”.  
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för tidigare forskning och en beskrivning av den teori 

vi har valt att ha med. Teorin är uppdelad i tre olika delar för att vi ska kunna belysa de 

relevanta områdena som uppsatsen bygger på och för att kunna besvara våra frågeställningar. 

I första delen av kapitlet kommer vi att redogöra för introduktion och introduktionens två delar. 

Den andra delen kommer att beröra onboarding där vi redogör för ADKAR-modellen som vi 

sedan kopplar ihop med onboarding. I den tredje delen kommer vi att redogöra för 

digitalisering; hur det förändrar en arbetsplats och hur en organisation ska kunna använda sig 

utav digitaliseringen för att utvecklas samt en redogörelse för nätbaserad utbildning. I den 

tredje delen har vi även valt att beskriva den digitala mognadsmatrisen som kopplas till en 

organisations utvecklingsmöjligheter inom digitalisering. Varje del börjar med en definition av 

begreppet, därefter följer en beskrivning av relevant teori. Som avslutning av varje avsnitt 

summeras det ihop och vi förklarar vad vi tar med oss i utformningen av vår intervjuguide och 

vad vi tar med oss in i analysen.  

 

2.1 Introduktion 

Granberg (2011, s 460) definierar ordet introduktion som “de åtgärder som vidtas för att 

underlätta övergången till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny miljö”. 

Introduktionens syfte är att få medarbetaren att känna sig välkommen till organisationen och 

ge denne den information som den behöver för att starta sitt arbete. Processen kan sägas ha fyra 

olika syften att uppfylla. Den ska hjälpa den nya medarbetaren att hitta rätt i det nya arbetet, 

individen ska få en positiv bild av organisationen, personen ska känna att den på kort tid kan 

visa god arbetsprestation och personen ska vilja stanna.  

 

Lindelöw (2016, s 217–223) beskriver att när en ny medarbetare har fått en anställning på ett 

företag kommer han eller hon till den nya arbetsplatsen med en positiv och förväntansfull 

inställning. Arbetsgivaren bör fånga upp dessa känslor och omvandla dem till produktivitet och 

en vilja att lära sig. Därför är det viktigt att företaget tar till vara på känslan och möter den nya 

medarbetaren med en planerad introduktion. Som arbetsgivare är det viktigt att tänka på vilka 

delar i introduktionen som måste genomföras första dagen och vilka delar som får ta längre tid. 

En introduktion kan pågå i flera månader beroende på hur komplex en befattning är och därför 

måste det finnas en plan för att uppnå ett optimalt resultat (a.a. 2016). Introduktionen av en ny 

medarbetare börjar redan vid anställningsintervjun. Företaget har vid intervjutillfället chans att 

sälja in sitt företag till kandidaten och få henne eller honom att känna sig välkommen redan vid 

intervjun. Vid första dagen på arbetsplatsen ska den nya medarbetaren få chans att känna på sitt 

arbete och känna sig engagerad, det är viktigt för att individen snabbare ska komma in i arbete. 

Får den nya medarbetaren en välplanerad introduktion kommer individen att känna sig mer 

välkommen på arbetsplatsen (Lindmark & Önnevik 2011, s 113; Granberg 2011, s 460). 

 

Lindelöw (2016, s 25–31) delar in kompetensförsörjningsprocessen i tre olika delar, vilka är 

förberedelser, urval och fortlöpande utveckling. Den sista delen, fortlöpande utveckling, 
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innefattar introduktion av nyanställda, uppföljning, medarbetarsamtal, coachning, andra 

utvecklingsinsatser, lönesamtal, lönesättning och andra lönesystem som främjar utveckling. 

Lindmark & Önnevik (2011 s 113f) beskriver att för att en nyanställd ska känna sig välkommen 

på en arbetsplats är det viktigt med en lyckad introduktion. Många arbetsgivare upplever att det 

är tidskrävande och jobbigt att skapa en bra introduktionsprocess men i längden resulterar de i 

ökad trivsel och bättre effektivitet hos medarbetaren. Vid en tilltänkt och väl genomförd 

introduktion upplever medarbetaren att denne fort kommer in i arbetet och känner sig 

produktiv. Skulle medarbetaren däremot få en mindre genomtänkt introduktion finns risken att 

han eller hon känner sig ovälkommen och det kan leda till att medarbetaren väljer att sluta (a.a. 

2011). Brister organisationen i att ha en väl fungerande introduktion kan organisationen hamna 

i en ond spiral där medarbetare inte trivs, omsättning av personal ökar och produktionen 

minskar (Granberg 2011, s 462).  

 

Organisationen ska ha en introduktion som alla medarbetare kan ta del av men människor är 

olika och har inte samma behov och därför bör organisationen tänka över hur de kan anpassa 

introduktionen för varje individ. I introduktionen bör den nyanställda informeras om hur 

företaget arbetar och värdegrunden, gemensamma policyer och dess bakgrund, vilka arbetssätt 

som används men även informella regler. Det som arbetsgivaren bör ta hänsyn till är att olika 

individer behöver olika mycket uppmärksamhet, detaljstyrning och uppmärksamhet i sin 

introduktion. Vissa är mer självgående och för dem kan det räcka med övergripande mål och 

en för detaljstyrd introduktion skulle upplevas som att de blir övervakade, medan andra behöver 

denna typ av styrning och uppmärksamhet för att känna sig sedda och välkomna (Lindelöw 

2016, s 218). Även Lindmark och Önnevik (2011, s 114) tar upp olika delar som introduktionen 

bör innehålla för att den nyanställda ska kunna bygga vidare på det intryck den fått från start 

och för att medarbetaren ska känna en gemenskap med företaget. Organisationen bör framföra 

vilka deras visioner, mål och strategier är, vilka arbetsuppgifter och befogenheter samt ansvar 

medarbetaren har, det bör även framgå vilka regler som finns på arbetsplatsen. En visning av 

lokalerna på arbetsplatsen är en bra förutsättning för att medarbetaren lättare kunna orientera 

sig på arbetet och möjligheten till att få träffa ledning, chefer och medarbetare.  

 

Granberg (2011, s 463) skriver att med en tilltänkt och planerad introduktion kan det underlätta 

övergången för nya medarbetare, starten av nya arbetsuppgifter och den nya arbetsmiljön. Den 

nya medarbetaren försöker anpassa sig utefter grupperna på arbetsplatsen, se vilka grupper det 

finns och hur relationerna ser ut dem emellan. Introduktionen till de nya arbetsuppgifterna 

syftar till att medarbetaren ska komma in i dem så fort som möjligt och känna att den bidrar 

med någonting. Att som ny i en organisation få bidra med någonting och känna sig till nytta 

har en stark påverkan på arbetsprestationen. En organisation består av regler, visioner, 

strategier, mål och dessa saker bör den nya medarbetaren få ta del av. Dessa ska ge 

medarbetaren en större insikt i företaget som helhet men också de olika avdelningarna, hur 

arbetsförhållandena ser ut och arbetsplatsen. Den ska också ge medarbetaren en kunskap om 

den yttre miljön, exempelvis bostadsmarknad, förskola eller skola, kulturellt utbud med mera 

(a.a. 2011, s 463f) 
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Lindelöw (2016, s 226f) sammanfattar den första dagen och de första veckorna i en checklista 

som arbetsgivare kan använda sig av för att vara säker på att den nyanställda får det den 

behöver. På arbetsplatsen finns det normer och regler som en ny medarbetare inte har kunnat 

läsa sig till på internet eller i introduktionsmaterial, vilka är viktiga att få som en del i 

introduktionen. Vidare till de senare veckorna är de viktigt att personen introduceras till de 

viktiga kontaktytorna och relevanta system som används på företaget. De olika sätten att 

kommunicera inom företaget bör presenteras och vilka projekt personen ska delta i. För att göra 

en bra start på hela denna introduktionsprocess bör någon med en ledande roll ta emot den nya 

medarbetaren första dagen och ha en väl utformad plan för kommande veckor framåt (a.a. 2016, 

s 226f). 

 

2.1.1 Relationsbaserad och formell introduktion 

Introduktionen kan delas in i två olika delar, relationsrelaterade och formella delar. Den 

relationsrelaterad introduktion består av det sociala välkomnandet och introduktion av de nya 

kollegorna. Relationsrelaterad introduktion är viktig för att den nyanställda ska bygga en bra 

bas för framtida samarbeten och för en fungerande kommunikation. Den formella 

introduktionen handlar om de praktiska och konkreta delarna i introduktionen, exempelvis 

kontor, passerkort, nycklar, mejladress, telefon med mera. Vidare i den formella delen berörs 

även introduktion till de olika system och verktyg som används i företaget, vilka olika 

kommunikationsvägar som finns att tillgå och vem personen kan vända sig till vid frågor. Det 

är viktigt att företag har en grundstruktur i hur en introduktion kan genomföras men också att 

de kan anpassa den efter varje specifik situation eftersom alla individer är olika (Lindelöw 

2016, s 30f).   

 

De relationsrelaterade delarna syftar på att medarbetaren ska finna en förståelse för 

organisationen, få ett välkomnande och bli introducerad för kollegor. Lindelöw (2016, s 219-

227) beskriver hur introduktionen sätter grunden för hur en medarbetare ser på organisationen 

och vad organisationen står för. Medarbetaren suger in alla nya intryck som den får och genom 

att introduktionen speglar de värderingar som finns på organisationen har den nya medarbetaren 

lättare att se till organisationskulturen. En annan viktig aspekt som Lindelöw (2016) vidare 

redogör för är att människor behöver uppmärksamhet och erkännande. Uppmuntras människan 

för sitt arbete kommer denne att se de positiva aspekterna arbetet ger och fortsätta att ge goda 

resultat till företaget. Däremot om människan inte uppskattas för det den presterar kan det ge 

motsatt effekt och den anställde kan känna sig otillfredsställd. Med bakgrunden beskriven 

ovanför är det därför viktigt att introduktionen ges med en social form för att den nya 

medarbetaren ska känna sig välkommen. Det kan handla om att presentera henne eller honom 

för arbetsgruppen, chefen och andra kontaktytor som behövs för ett lyckat arbete. Den 

nyanställde ska också få möjlighet att hälsa och möta de nya kollegorna och beroende på storlek 

på företag är det bra att välja ut den närmsta gruppen med medarbetare. Introduktionens syfte 

är att hjälpa den nyanställda att komma in i sin arbetsgrupp och bygga relationer mellan dem i 

gruppen (a.a. 2016, s 219-227).  
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Vid sidan av de sociala aspekterna av introduktionen ska en organisation även ta hänsyn till de 

formella aspekterna av introduktionen. Det här är saker som ska fungera redan från början och 

finnas klara till när den nya medarbetaren kommer första dagen. Det kan exempelvis vara att 

ha en plats att arbeta vid, nycklar, telefon eller ett passerkort men också att ha fått en egen e-

postadress. De formella aspekterna syftar på att introducera medarbetaren till de system som 

företaget använder sig av och att delegera arbetsuppgifter för att medarbetaren ska kunna sätta 

igång och arbeta första dagen. Personen ska kunna känna att den är en del av företaget och får 

nyttja och visa upp sin kunskap som gjorde att hon eller han fick den nya anställningen 

(Lindelöw 2016, s 221).  

 

2.1.2 Summering av introduktion 

Viktiga delar som berörts i denna teoridel är vikten av en lyckad introduktion för att 

medarbetaren ska kunna prestera och göra ett bra arbete på den nya arbetsplatsen. Alla 

medarbetare är olika och har därmed olika krav och behov som arbetsgivaren bör tillgodose 

och uppfylla i introduktionen. Vi kommer ta med de relationsbaserade och formella delarnas 

betydelse i introduktionen kopplat till respondenternas upplevelse och önskningar i hur dessa 

bör utföras. Vikten av en bra och strukturerad planering för introduktionen i exempelvis en 

checklista berörs i detta teoriavsnitt och har en betydande roll i analysen. 

Introduktionsprocessen är en komplex process som är viktigt att en organisation använder sig 

av för att möta nya medarbetare på bästa möjliga sätt vilket vi vidare kommer ta med och koppla 

samman med våra intervjuer i analysen.  

 

2.2 Onboarding  

Definitionen av onboarding beskrivs som en process genom vilken nya anställda snabbt och 

enkelt acklimatiseras via en introduktion till den nya tjänsten. Processen berör kunskap, 

färdigheter, socialisering, förmågor och beteenden som krävs hos den nya medarbetaren för att 

den ska fungera effektivt inom organisationen. Den börjar när en ny medarbetare erbjuds en 

tjänst och slutar när medarbetaren anses fullt fungerande i sin nya roll (Karambelkar & 

Bhattacharya 2017; Graybill et al 2013).  

 

Onboarding-processen vävs samman med många olika HR-processer, exempelvis urval, 

anställning, introduktion och återkoppling av arbete (Karambelkar & Bhattacharya 2017; 

Caldwell & Peters 2018). En organisations fokus ligger ofta på resultat och framgång och därför 

brukar onboarding-processen vara ett stressmoment där den nya medarbetarens behov missas. 

Det är vanligt att den nya medarbetaren första dagen får överväldigande mycket information 

som är omöjligt och opraktiskt att lära sig de första dagarna. Organisationer har svårt att hitta 

den rätta balansen mellan för lite och för mycket information vilket är viktigt för en lyckad 

onboarding (Caldwell & Peters 2018).  
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Kopplat till Granberg (2011, s 460-474) är onboarding en annan benämning för introduktion 

och är en tydligare plan för vad som bör ingå i processen. En framgångsrik onboarding-process 

är en nyckelkomponent i ett utvecklande ledarskap. Att endast ha formell text nedskrivna leder 

inte till en lyckad onboarding och är inte hållbart på lång sikt. En organisation måste aktivt 

arbeta för att utveckla och uppdatera processen för att uppnå goda resultat och framgång (Bauer 

2010). Vidare noterar Bauer (2010) att en effektiv onboarding ger den nya medarbetaren och 

organisationen både långa- och kortsiktiga fördelar. Den nya medarbetaren upplevs ha en större 

arbetsnöjdhet, organisatoriskt engagemang, högre produktivitet en längre tid och större 

framgång för att uppnå kundnöjdhet. Således ger det organisationen möjlighet till bättre resultat 

och mer framgång. Däremot upptäcktes att en dålig onboarding påverkar medarbetarnas 

produktivitet negativt, leder till en lägre arbetsnöjdhet, ökade kostnader och minskad 

kundnöjdhet.  

 

2.2.1 ADKAR-modellen 

En modell som kan används när en organisation ska genomgå en förändring är ADKAR-

modellen. Den används främst för att se hur en enskild individ förändras men den kan också 

appliceras på större grupper med individer. När den används till större grupper kan den 

användas som ett stöd till individer eller för att hitta svårigheter vid en förändring. Den visar 

på att det inte är organisationen som förändras utan det är individerna inom organisationen som 

förändras (Hiatt 2006). Modellen är relevant för en organisation att följa vid utveckling mot en 

mer digitaliserad introduktion eftersom att det är individerna som är nyckeln i introduktionen 

och förändringsarbetet. Karambelkar och Bhattacharya (2017) beskriver hur ADKAR-

modellens fem steg kan kopplas till när en organisation vill förändra sin onboarding-process. 

Deras beskrivning har en relevant betydelse för hur en förändring från en traditionell 

introduktion till en mer digitaliserad introduktionsprocess kan utvecklas. 

 

ADKAR-modellen består av fem olika faser som är medvetenhet (awareness) om att en 

förändring måste göras, lust (desire) att delta och stödja förändringen, kunskap (knowledge) 

om hur de ska förändras, förmåga (ability) att applicera nödvändiga färdigheter och beteenden 

samt förstärkning (reinforcement) för att bibehålla förändringen. Modellen är skapad utifrån att 

en del inte kan appliceras före en annan del, exempelvis kan inte lust komma före medvetenhet 

för det är medvetenheten som gör att en människa har lust att förändras (Hiatt 2006). Nedan 

beskrivs de fem faserna mer utförligt utifrån Karambelkar och Bhattacharya (2017) tolkning av 

modellen.  

 
Figur 1 - Modell över ADKAR-modellen. Figuren visar de fem olika faserna i processen ett 

företag bör ta hänsyn till. Figuren ären egen konstruktion av ADKAR-modellen.  
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Den första fasen, medvetenhet, kopplat till onboarding handlar om att göra nya medarbetare 

medvetna om vilken bra arbetsplats de kommit till och hur viktig medarbetaren är för 

organisationen. Medvetenhet innebär också att få information om organisationens vision, 

mission, värderingar och organisationskultur. Informationen kan vara en kort historia om hur 

organisationen har utvecklats till där den är idag och vilken organisationskultur som finns. 

Första bemötandet är viktigt och för att göra denna fas lyckad för en medarbetare bör den som 

ger informationen vara trovärdig och ha rätt kunskap. Det som organisationen ska ta hänsyn till 

i sin planering av denna fas är att medarbetaren får den viktigaste informationen men inte blir 

överbelastad med för mycket (Karambelkar och Bhattacharya 2017; Granberg 2011 s 474f). 

 

Andra fasen är lust vilket är nästa steg i onboarding för den nya medarbetaren. Här ska chefen 

lyfta fram möjligheter och stöd i utbildning, karriärväg, socialiserings möjligheter och tillgång 

till resurser. En ny medarbetare som kommer till en organisation har en hög ambition och 

motivation till att lyckas men även en rädsla för att misslyckas. Tillgång till en mentor eller 

coach kan vara ett alternativ för att denna fas ska tillvaratas på bästa sätt (Karambelkar och 

Bhattacharya 2017; Graybill et al 2013). En mentor är en medarbetare med lång erfarenhet som 

kan ge råd och stöd till utveckling hos den nya medarbetaren i sin nya karriär (Granberg 2011, 

s 466).  

 

Tredje fasen är en förtroendebyggande fas, kunskap, vilket innebär att organisationen ska 

tillvarata den nya medarbetarens kunskap om processer och produkter. För att göra detta kan 

organisationen blanda nätbaserade kurser, formell klassrumsutbildning och coachning. En 

blandning av dessa ger medarbetaren möjlighet att ta vara på denna fas på bästa sätt. Viktigt är 

att organisationen i denna fas ger medarbetaren tillräckligt med tid, resurser och möjlighet till 

snabb återkoppling (Karambelkar och Bhattacharya 2017). Granberg (2011, s 470f) beskriver 

att vuxna har olika inlärningssätt vilket kan tas hänsyn till i denna fas. Han menar att 

organisationer bör värdera vilken information som medarbetaren får ta del av först för att det 

inte ska bli korvstoppning istället för lärande. 

 

Förmåga är den fjärde fasen i ADKAR-modellen och Karambelkar och Bhattacharya (2017) 

benämner det som kapacitetsbyggnadsfasen. Nya medarbetare behöver få tillämpa sina 

kunskaper och visa för ledningen att de har förmåga att ta ansvar för sitt arbete. Som beskrevs 

i kunskapsfasen om tid, resurser och återkoppling gäller samma i denna fas. Här etablerar den 

nya medarbetaren relationer till kollegor och de börjar vänja sig vid organisationskulturen.  

 

Den sista fasen i modellen är förstärkning och den kan även beskrivas som 

hållbarhetsbyggnadsfasen. Något som kan hjälpa förstärkningen i denna fas är att använda 

prestationshanteringsystem, belöningar och erkännandeprogram (Karambelkar och 

Bhattacharya 2017). Granberg (2011, s 471ff) talar om subjektiva och objektiva 

handlingsutrymmen, det handlar om att en medarbetare inom det subjektiva antar egna 

uppfattningar i arbetet och inom det objektiva får den arbetet beskrivet för sig. Här börjar en 

medarbetare förstå sitt ansvar i jobbet vilket ställer krav på att ledningen arbetar för att behålla 

motivationen. Gilan & Hammarberg (2016, s 38) menar att människan idag har ett större behov 

av snabb återkoppling och feedback än tidigare, behovet av kontinuerlig uppdatering av nyheter 
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och annan fakta har ökat i takt med den digitala utvecklingen. Karambelkar och Bhattacharya 

(2017) menar att om en organisation följer dessa olika faser så kommer en lyckad onboarding-

process att uppnås vilket i sin tur har en avgörande roll för medarbetaren. Det påverkar 

medarbetarnas trivsel, effektivitet, produktivitet och hur länge den stannar i organisationen. 

 

2.2.3 Summering av onboarding 

Viktiga delar ur denna teoridel som berörts och som vi kommer ta med oss vidare är 

onboarding-processens koppling till introduktionen och vikten av att organisationer engagerar 

sig i processen. Onboarding är ett bredare begrepp än introduktion och innefattar flera delar. Vi 

kommer endast att beröra de första delarna i onboarding-processen och kommer därför att 

benämna den med introduktion. Onboarding är ett nyare begrepp som inte så många känner till. 

Respondenternas svar kommer att analyseras med hjälp av ADKAR-modellen för att tydliggöra 

hur viktiga de olika faserna är. Vi kommer använda oss av fas ett, två och tre eftersom det är 

dessa som kan kopplas till delen i introduktionen som studien avser att undersöka. 

 

2.3 Digitalisering 

“Idag har nästan hälften av jordens befolkning tillgång till internet och före 

2025 kommer alla människor, på ett eller annat sätt, att vara uppkopplade mot 

internet. Antingen väljer vi att se möjligheterna eller så ser vi internet och den 

digitalisering vi befinner oss i som något hotfullt. Du kan ju gissa vad de som 

täljer guld genom internet väljer att se” (Gilan & Hammarberg 2016, s 48) 

 

2.3.1 Digitalisering på arbetsplatsen 

Definition av en digital arbetsplats görs av Gilan & Hammarberg (2016, s 69) på flera olika sätt 

och vi väljer att göra en kombination av dessa som ger oss: den digitala arbetsplatsen är varje 

enskild individs personliga samling av digitala enheter. Det är den miljö där medarbetaren har 

möjlighet att snabbt och enkelt dela information men även ta del av andras information. Detta 

oavsett vilken tidpunkt på dygnet det gäller och oavsett vart medarbetaren befinner sig. Digitala 

arbetsplatsen innebär en kulturell förändring och en förståelse för organisationen mer än den 

handlar om den tekniska utvecklingen. Detta kan ses som att den digitala arbetsplatsen är en 

flexibel lösning för en medarbetare att utföra arbetsuppgifter och ta del av information från 

organisationen på många olika platser oavsett tidpunkt. 

 

Inre digitalisering i en organisation innefattar de olika IT-system som används för att tillgodose 

olika behov, allt ifrån redovisning av ekonomi till utveckling av medarbetare. I dagens 

organisationer kan den inre digitaliseringen ses som en medarbetares vardag mer än en del av 

organisationen som endast få medarbetare har tillgång till (a.a. 2016, s 81). Det är därför en 

självklarhet för en ny medarbetare att få ta del av den inre digitaliseringen som sker i en 

organisation. Ett uttryck som används idag är att “en bild säger mer än tusen ord”, men vad 
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säger då egentligen en video? Rörlig media tillgodoser mer behov än vad text och bild gör hos 

konsumenten, det är roligare att använda sig av men kräver mer engagemang av företaget vid 

utformning av materialet (a.a. 2016, s 124f & s 142f). Utifrån den inre digitaliseringen och 

möjligheten till den digitala arbetsplatsen ger det organisationen möjlighet att enkelt lära ut, 

kontakta och kommunicera med sina medarbetare. Denna typ av kommunikationsverktyg är 

något som liknas med fysisk träning och bör underhållas för att vara uppdaterat. Om en 

organisation aktivt arbetar med detta kan det skapa ett mervärde för medarbetarna (a.a. 2016, s 

126). Genom att aktivt hålla verktyget uppdaterat kan organisationen enkelt förmedla samma 

budskap till alla medarbetare oavsett vilken plats de befinner sig på och oberoende av att någon 

annan medarbetare måste förmedla det. Det här sättet kan dock upplevas opersonligt men det 

som väger tyngre är att samma information förmedlas på samma sätt utan att bli färgat av olika 

personers upplevelser.  

 

Gilan & Hammarberg (2016, s 54) betonar vikten i möjligheten av digitalisering i arbetslivet. 

Idag lyfts digitaliseringen av olika arbetsuppgifter som en alarmklocka och något negativt i att 

arbetsuppgifter kommer att automatiseras och försvinna. Istället bör vi se det som en möjlighet 

och ett skapande av nya arbetstillfällen och uppgifter. Något som kan likställas med den digitala 

revolutionen är den industriella revolutionen som sågs som ett hot men idag ser vi det som 

något positivt och naturligt.  

 

2.3.2 Digital transformation 

Definitionen av digital transformation kartläggs av Gilan & Hammarberg (2016, s 232) utifrån 

organisationens art och kompetens, marknadens utveckling och genom hur den digitala 

mognaden ser ut i dagsläget. Det kan sammanfattas i tre olika delar, vilka är att utveckla en ny 

struktur där allt som kan och bör digitaliseras faktiskt digitaliseras. Vidare innebär det att 

utveckla en för ändamålet optimal och uppgraderad kultur, där digitalisering och förändring har 

en framträdande roll som implementeras i organisationens kärna. Det är även att utveckla 

ledarskapet genom digitala verktyg och genom att stötta medarbetare genom förändring. En 

annan definition som görs av Jansson och Andervin (2016, s 39) är “digital transformation är 

de anpassningar ett företag gör för att vara konkurrenskraftig i en digitaliserad värld”, det är en 

typ av syn på vad digitaliseringen och den digitala transformationen har för påverkan på 

omvärlden.  

 

För att öka den digitala medvetenheten i en organisation krävs en kombination av kompetens, 

rätt verktyg, vilja, träning och stöd i träningen (Gilan & Hammarberg 2016, s 217f). Det krävs 

att personen vågar använda de digitala verktygen eller hjälpmedlen som finns i dennes 

omgivning och närhet. En fördel som den digitala transformationen för med sig är att den kan 

öka produktiviteten och effektiviteten genom att personen kan göra mer på kortare tid. Detta 

kan dock även ses som något negativt eftersom det kan medför en högre belastning och press 

hos medarbetaren. Vidare menar Gilan & Hammarberg (2016) att ett av de vanligaste misstagen 

en organisation gör under en tolkning av den digitala transformationen är att de köper in ny och 

dyr teknologi men förändrar inte beteendet hos medarbetarna. Således utvecklas det till ett dyrt 
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misslyckande som inte kommer generera i någon transformation för organisationen. Inköpet av 

dyr teknik kan också ses av medarbetarna som en onödig kostnad som bara ledningen köper in 

för att imponera på någon. Medarbetarna är den största och kraftigaste resursen i den 

teknologiska transformationen och om de inte surfar på samma våg blir inte transformationen 

tillräckligt bra (a.a. 2016, s 237).  

 

Digital transformation beskrivs av Jansson & Andervin (2016, s 35f) som en process i tre steg, 

dem gör en liknelse mellan hur en surfare väljer sin våg. En organisation måste vilja ta position 

i den digitala världen, från den valda positionen ska de sedan välja rätt vågor att surfa på och 

välja vilka styrkor de har att använda sig av. När detta är gjort är det upp till organisationen att 

göra det bästa av vågorna de valt, vilket innebär att med snabbhet och smidighet styra vågen 

för att få ut det allra mesta av den för att sedan hoppa på nästa. Kopplat till en organisations 

digitala transformation beskrivs det med att en digital mognad måste skapas, organisationen 

måste vilja lära och effektivisera sig för att möta den ständiga utvecklingen och ändrade 

behovet hos konsumenter, kunder eller medarbetare (Gilan & Hammarberg 2016, s 65). 

 

Digital transformation kopplas ofta samman med internet, men begreppet betyder egentligen 

att göra analog information digitalt. Det omfattar teknik, produkter, tjänster och beteenden 

(Jansson & Andervin 2016, s 37). Tekniken gör det möjligt för organisationer att göra både 

produkter och tjänster digitalt och om det finns tillgängligt digitalt ger det användarna ett 

beteende att använda det digitala. Exempel på ett beteende som blivit digitalt är köpbeteende, 

konsumenter föredrar att handla sina varor online istället för i fysiska butiker. De fyra delar 

som beskrivits ovan påverkar varandra hela tiden i den digitala transformationen Jansson & 

Andervin (2016) beskriver vidare en omvälvande förändringsvåg som digitaliseringen tagit 

med sig vilken är att individer blir mer sammankopplade och globala än förut via sociala medier 

och olika digitala kommunikationsverktyg. Organisationer får möjlighet att globalt informera 

konsumenter, sälja tjänster och produkter men även att kommunicera med sina konsumenter 

och medarbetare.  

 

Det är viktigt för en organisation att se till sin digitala mognad innan de väljer en förändringsvåg 

att surfa, för om inte organisationen är mogen finns inte förmågan att hantera den (Jansson & 

Andervin 2016, s 39). För en lyckad digital transformation är det viktigt att ta hänsyn till olika 

delar. En del är att få med hela organisationen på förändringen så att det inte endast blir en ytlig 

förändring eller ytterligare ett IT- eller kommunikationsprojekt (Jansson & Andervin 2016; 

Gilan & Hammarberg 2016, s 267ff). Det är viktigt att ha en plan och vision för vad 

organisationen vill förändra med sin digitalisering, detta underlättar för medarbetare att aktivt 

delta i processen och utvecklingen. För att lyckas med en digital transformation bör 

organisationen, som tidigare nämnts, se till sin digitala mognad för att avgöra om de behöver 

ta specialisthjälp eller om de klarar av processen själv. De bör planera sin digitalisering utefter 

vilka resurser som finns i organisationen för att inte sätta upp ouppnåeliga mål (Jansson & 

Andervin 2016, s 39ff). 
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Figur 2 - Modell över Mognadsmatrisen. Modellen visar ett företags digitala mognadsfaser. 

Modellen är egenkonstruerad utifrån Mognadsmatrisen.  

 

Jansson & Andervin (2016, s 49f) beskriver den digitala mognadsmatrisen, se figur 2, som kan 

kopplas samman med digital transformation ur tre olika faser och dessa är mobiliseringsfasen, 

koordinationsfasen och accelerationsfasen. Mognadsmatrisen kan användas för att bedöma vart 

i den digitala utvecklingen som en organisation befinner sig men även kopplat till mer specifika 

delar. Den första fasen, mobilisering, fokuserar på att en organisation ska komma igång, testa, 

acceptera och intressera sig för digitaliseringen. I detta steg ska organisationen besvara varför 

digitalisering är viktigt och ha en vision för vart organisationen vill nå med sin digitalisering. 

Här kan det digitala ses som en liten separat del av organisationen som vidare i matrisen 

kommer föras samman med den befintliga verksamheten (a.a. 2016).  

 

Fas två i matrisen är koordinationsfasen och den innebär att organisationen ska skapa sig en 

djupare förståelse vad som idag görs digitalt och vad som skulle kunna göras digitalt. I denna 

fas är fokuset på hur digitaliseringen kan göras med de befintliga resurserna som organisationen 

har och vilka resurser som fattas för en lyckad utveckling. Enligt Jansson & Andervin (2016, s 

49f) är detta den svåraste fasen och den efterfrågar ett gott och starkt ledarskap. I den här fasen 

kan konflikter uppstå mellan den redan befintliga organisationen och den digitala delen som 

tidigare beskrivits varit på sidan av. Att konflikter mellan de olika delarna uppstår är positivt 

eftersom det leder till en lösning för sammanslutning. Sista fasen i mognadsmatrisen är 

accelerationsfasen vilket är den fasen där de olika delarna av organisationen blir en och samma. 

I den här delen är digitaliseringen en naturlig del i det vardagliga arbetet och det ses inte längre 

som en process, organisationen skiljer inte längre på vad som är den digitala strategin och vad 

som är den befintliga organisationen (a.a. 2016). Vid denna fas genomsyras organisationen av 

det digitala utan att aktivt tänka och arbeta med det och det är denna fas som är målet för 

organisationens transformation. 

 

Hur en organisation utvecklas och transformeras mellan de olika faserna i matrisen påverkas 

av tre olika delar, vilka är innovation, förändringsarbete och digital mognad (a.a. 2016, s 50). 

Den digitala mognaden kan brytas ned i nio verksamhetsområden som Jansson & Andervin 
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(2016, s 74) vidare kallar för digitala motorer. Vilka är värdering, vision och mission som är 

den första som följs av strategiarbete, organisation, processer, infrastruktur, data och analys, 

erbjudande och intäktsmodell, kontaktytor och relationer. Vidare när dessa olika motorer 

kopplas samman med mognadsmatrisen behöver de kommit olika långt i sin utveckling för att 

kunna hänga med över i den nya fasen (a.a. 2016, s 94–99). 

 

En organisation som vill arbeta mot den digitala transformationen bör vidare enligt Jansson & 

Andervin (2016, s 170) tänka på att det är organisationen som tar ansvar för att ta in de resurser 

och den kompetens som krävs för en lyckad utveckling. Det är organisationen som, vilket 

tidigare nämnts, står för att vision, mission och värderingar genomsyras av den digitala 

transformationen i enlighet med mognadsmatrisen. Att välja rätt vågor att surfa på utefter 

organisationens möjlighet och mognad har en betydande roll i hur lyckat utfallet av 

transformationen blir. Gilan & Hammarberg (2016, s 218f) betonar vikten av det digitala 

ledarskapet för att lyckas i transformationen. Om en organisation vill genomgå en 

transformation är det viktigt att ledarna ligger steget före och är mer digitalt insatta än 

medarbetarna.  

 

2.3.3 Ledarskap i digital transformation  

Gilan & Hammarberg (2016, s 27) beskriver hur det digitala kan påverka organisationer 

negativt om de inte följer med i den digitala transformationen. Om ledarna i en organisation 

inte väljer att anpassa sitt ledarskap utefter den digitala transformationen riskerar de att bli 

utstötta av den nya generationen medarbetare som kräver en annan typ av ledarskap. Ett 

anpassat ledarskap kan även få med de medarbetarna som är “bakåtsträvare”. Vilket innebär att 

medarbetarna håller fast vid sin kunskap och erfarenhet som de byggt upp under lång tid och 

inte vill lära sig något nytt. Dessa medarbetare tömmer många gånger organisationen på energi 

och i långa loppet kommer de troligen att bli ersatta om inte ledarna får med dem på 

transformationen (a.a. 2016). 

 

På grund av den digitala revolutionen mår människor idag sämre och är mindre lyckliga än 

tidigare. Detta för att människor idag söker i allt högre utsträckning än tidigare efter 

meningsfullhet, fler valmöjligheter och utveckling eftersom möjligheten till det finns via det 

digitala (Gilan & Hammarberg, 2016, s 38; Jansson & Andervin 2016, s 38 & s 92). Gilan & 

Hammarberg (2016, s 44f) menar att i takt med den digitala transformationen kommer 

medarbetare vara mer flyktiga och i behov av förnyelse och självförverkligande. Det kommer 

leda till en högre grad av personalomsättning och för att möta detta är det viktigt att 

organisationer har en effektiv onboarding-process. Det gör att de kan möta upp nya 

medarbetares behov snabbare och de kan även ge en högre motivation till engagemang.  

 

2.3.4 Nätbaserad utbildning 

Den digitala revolutionen leder till att organisationer inte längre är begränsade till att utföra till 

exempel utbildningar via analoga medier eller på fysiska platser (Gilan & Hammarberg, 2016, 
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s. 46f). Phelan (2015) beskriver att nätbaserad utbildning är användning av elektronisk teknik 

för att kunna leverera en stor samling av lösningar som förbättrar kunskap och prestation. 

Nätbaserad utbildning, kan också ha benämningen e-learning, innebär en sammansättning av 

elektronisk media, information och kommunikationsteknik samt olika former av 

utbildningsteknik för inlärning och utbildning.  

 

E-learning kan antingen baseras på att materialet kommuniceras ut till alla användare samtidigt 

i realtid och genom att kunna kommunicera direkt med andra användare, exempelvis genom 

telefonkonferens (video, ljud eller både video och ljud). Det andra sättet är att materialet 

arkiveras och finns tillgängligt hela tiden, när som helst, så kallad fördröjd kommunikation. 

Användarna får därmed bestämma själva över sin inlärning och de kommunicerar genom att 

användas sig utav e-mail eller feedback men inte i realtid (Phelan 2015; Ruiz et al 2006; 

Hrastinski 2013, s 48). Hrastinski (2013, s 49f) framhåller att direkt kommunikation och 

fördröjd kommunikation inte kräver att användarna ska vara på samma plats utan det kräver att 

tekniken de använder sig utav möjliggör denna kommunikation. Han beskriver vidare att det 

finns för- och nackdelar med de här två sätten att kommunicera. En fördel med den fördröjda 

kommunikationen är att deltagarna kan välja att titta på materialet när de vill och vart de vill, 

de behöver inte binda upp sig på en speciell tidpunkt för att ta del av det. En nackdel är att det 

lättare kan skapa prestationsångest hos deltagarna eftersom den information som delas kan ses 

av alla deltagare. Den direkta kommunikationen ger deltagarna en möjlighet att få feedback 

och diskuter materialet tillsammans med de övriga deltagarna (a.a. 2013).  

 

Den nätbaserade utbildningen ska inte utesluta den traditionella klassrumsundervisningen utan 

Ruiz et al. (2006) och Phelan (2015) menar att utbildningen ska vara blandad, det vill säga med 

både den traditionella klassrumsundervisningen och den nätbaserade. Den ska ge användaren 

tillgänglighet och flexibilitet genom att välja mellan olika inlärningsmetoder. Nätbaserad 

utbildning ger användaren kontroll över innehållet, vilken ordning den ska lära sig, vilken takt 

den ska lära sig och tid som ska läggas ner. Det ger dem möjligheten att skräddarsy 

användningen utifrån deras egna erfarenheter för att passa deras inlärning. Vi lär oss saker för 

att vi vill lära oss, vilket gör att utbildningen som vi tar oss an blir personlig. Genom att göra 

en väl utvecklad e-learning kan vi motivera användarna till att involvera sig mer (Ruiz et al 

2006).  

 

De möjligheter som nätbaserad utbildning har givit är stora, flera människor har kunnat utbilda 

sig och det har blivit enklare att kombinera den traditionella klassrumsundervisningen med 

nätbaserad utbildning. Nätbaserad utbildning har blivit en del av vardagen och nästan alla 

människor använder sig på något sätt av det. Det pratas om att användandet av internet varierar 

beroende på ålder men något att tänka på är att användandet inte baseras på ålder utan på 

kunskap och vilka förutsättningar en individ har för att kunna lära sig (Hrastinski 2013, s 19f). 

Hrastinski (2013, s 35f) beskriver olika aspekter en organisation bör tänka på när den ska införa 

en lärplattform. Det första de bör tänka på är hur den ska användas och för att lyckas med det 

bör organisationen tänka på hur användarna ser på en nätbaserad utbildning. De individer som 

ska ta del av plattformen ska enkelt kunna veta varför de använder sig utav plattformen och 

varför de inte får materialet utskrivet.  
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Ett uttryck som Hrastinski (2013, s 40) också redogör för är flipped classroom som innebär att 

utbildningsfilmer spelas in som deltagare kan titta på innan en träff sker. Det här ger deltagaren 

möjlighet att se på innehållet innan denne träffar den ansvarige och ta in informationen på ett 

annat sätt samt ha frågor att ställa när mötet sker. Det ger en större flexibilitet och tiden på plats 

går att använda till att diskutera innehållet mer ingående (a.a. 2013).  

 

2.3.5 Summering av digitalisering 

De delar vi tar med oss ur det här teoriavsnittet är de kommunikationsverktyg som kan 

underlätta för en organisation att lära ut, kommunicera och ha kontakt med sina medarbetare. 

Vi tar även med oss hur digitaliseringen skapar möjligheter för en organisation men även de 

negativa aspekterna. Vi kommer också att ta med hur ledare i en organisation ska kunna möta 

sina medarbetare på ett sätt att de följer med i den förändring som företaget vill genomföra. 

Genom respondenternas svar på intervjuerna kommer vi att beröra hur de ställer sig till 

nätbaserad utbildning och vilken form de föredrar att få information i. Dessa delar kommer vi 

att koppla samman med de två föregående avsnitten, introduktion och onboarding.   
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3. Metod 

I det följande kapitlet kommer vi att redogöra för varför vi valde en kvalitativ ansats och 

intervju som metod vid datainsamling. Vidare kommer vi att förklara och redogöra för hur vi 

har genomfört och gjort vårt urval samt de positiva och negativa aspekterna av detta. Sedan 

kommer vi att redogöra för hur intervjuerna har gått till där vi förklara hur materialet samlades 

in, vart de har utförts, ansvar och den information som gavs vid intervjutillfället. I 

redogörelserna för genomförandet av urval och intervjuer förklarar vi hur kontakten med 

respondenterna har skötts innan och under intervjuerna. Vi förklarar hur vi har valt att 

analysera vårt material. Som avslutning av kapitlet redogör vi för validitet och reliabilitet samt 

de forskningsetiska kraven.  

 

3.1 Val av metod 

Syftet med studien är att få en bättre förståelse i hur arbetstagare ställer sig till en introduktion 

utifrån digitala former. Det vi har studerat är baserat på människors upplevelser och därför 

valde vi att utgå ifrån en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ forskningsmetod syftar på att 

samla in mjukdata, exempelvis i form av intervjuer eller observationer (Patel & Davidson 2011, 

s 14). Dalen (2007, s 9) nämner fördelen med att använda en kvalitativ metod när individers 

egna erfarenheter och tankar ska komma fram. Därför har studiens frågeställningar utformats 

på ett sätt som gör att en kvalitativ metod är att föredra framför en kvantitativ metod eftersom 

att vi ville att människors egna erfarenheter och tankar skulle komma fram. Användning av 

intervju som datainsamlingsmetod gav oss en kunskap om hur respondenten tänker och känner. 

Det gav oss även en möjlighet att ställa följdfrågor för att få en större förståelse för vad de 

menade. Kylén (2004, s 9) skriver att när forskare ska få en förståelse för människors tankar 

bör intervjuer användas eftersom det ger en möjlighet att variera följdfrågor. Patel & Davidson 

(2011, s 13f) nämner att om en forskare vill ta reda på frågor som berör var, hur och relationer 

mellan olika variabler ska en kvantitativ ansats användas. I vår undersökning vill vi inte se på 

relationerna mellan olika variabler utan vi vill få fram tankar och känslor från människor som 

ska ge svar på vårt syfte med studien. Genom att vi har använt oss av en kvalitativ ansats har 

vi också haft möjlighet att hitta nya infallsvinklar och idéer på vad som kan studeras vidare i 

det undersökta ämnet. 

 

3.2 Urval 

Till studien har det gjorts ett urval utefter önskemål från Karlstad kommun där vi totalt har 

intervjuat sju personer, fyra är nya medarbetare på kommunen och tre är studerande som 

tidigare arbetat. Valet av att använda sig av både arbetande och studerande i studien gjorde vi 

för att få en spridning på respondenter och inte bara få erfarenheter och tankar från de som 

arbetar på kommunen. Genom att välja studenter som motsvarande grupp hade vi en möjlighet 

att se hur de ställer sig till det studerade området. Det gav oss också en möjlighet att se vad 
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nuvarande anställda tycker och önskar om introduktionen och samtidigt få en uppfattning om 

vad de studerande önskar av en framtida arbetsgivare.  

 

Karlstad kommun definierar en nyanställd medarbetare som en individ som har arbetat hos dem 

i max 6 månader. Utifrån denna definiering fick vi fem personer från olika enheter och bolag 

inom Karlstad kommun tilldelad till oss via vår kontaktperson. För att hitta studenter till studien 

valde vi att gå via universitet och se vilka som var intresserade av att ställa upp. Här vände vi 

oss till studerande som gick andra året på Personal & Arbetslivsprogrammet och där plockade 

vi ut fem personer som vi tog kontakt med via kontakter. Valet av studenter gjordes dels utifrån 

önskemål från vår kontaktperson på kommunen men också för att de studerande på Personal & 

Arbetslivsprogrammet besitter en utbildning och en förståelse för introduktion och kommer i 

framtiden att arbeta med introduktion av nyanställda. Trost (2005, s 119) beskriver detta urval 

som att använda sig utav nyckelpersoner alternativt gate-keepers. Han tar vidare upp att en av 

de negativa effekterna med att använda sig av detta urval är att nyckelpersonerna försöker styra 

urvalet till att passa in bra och försöka göra studien intressant. Den här effekten var vi medvetna 

om när vi valde att gå via kommunen och vår kontakt på universitet men för att både vi och 

kommunen skulle känna oss nöjda med studien och få ut det vi ville av den valde vi att ta hjälp 

av våra kontaktpersoner. Att gå via våra kontaktpersoner gjorde att vi på ett enklare sätt kunde 

komma i kontakt med respondenterna.  

 

Efter att ha fått kontaktuppgifter till alla skickade vi ut ett första mejl där vi förklarade vilka vi 

var, syftet med studien och de fick en förfrågan om de ville ställa upp på en intervju. I mejlet 

ombads de även att skicka med ett datum för när de var anträffbara för en intervju om de ville 

ställa upp. I samma mejl framgick det att studien var frivillig att delta i och att det material vi 

fick tillgång till under intervjun endast skulle användas till studien och att det efter 

slutprövningen skulle raderas (Patel & Davidson 2011, s 74). Därefter fick de som valde att 

ställa upp på en intervju ytterligare ett mejl med mer information om de forskningsetiska kraven 

och en utförligare förklaring av vad studien handlar om (se bilaga 1). Vi skickade ut en 

förfrågan till totalt tio respondenter, fem från kommunen och fem studenter, där tre valde att 

avböja en medverkan i studien. Antalet intervjuer som genomfördes i studien uppgick till sju 

och enligt Dalen (2008, s 54) kan ett urval inte vara allt för stort men det behöver vara 

tillräckligt stort för att kunna hjälpa till vid analys och tolkning. I denna studie har sju 

medverkande varit tillräckligt. Nedan kommer en beskrivning av respondenterna. Kön är en 

bakgrundsvariabel som vi valt att inte använda i analysen. 

 

1. Kommunanställd, Man, 6–7 månader 

2. Kommunanställd, Kvinna, 5 månader 

3. Kommunanställd, Kvinna, 3 veckor 

4. Kommunanställd, Kvinna, 1 månad 

5. Student, Kvinna 

6. Student, Kvinna 

7. Student, Kvinna 
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3.3 Genomförande av intervjuer 

Vid återkoppling från respondenterna bokades möten för intervjuer in, dessa var utspridda vid 

olika tillfällen under några veckors tid. Det gjorde vi för att ha möjlighet att ändra vår 

intervjuguide om vi skulle behöva och detta eftersom vi ville att intervjuguiden skulle vara ett 

levande dokument under hela studien. Att ha intervjuerna vid olika tillfällen gjorde vi också för 

att de intervjuade själva skulle kunna hitta en ledig tid eftersom de skedde under arbetstid och 

studietid. Innan första intervjutillfället utförde vi en pilotstudie för att prova den tekniska 

utrustningen för inspelning och för att få en känsla för flödet i intervjun. Vi ville även få respons 

från de intervjuade i pilotstudiens upplevelse och feedback i hur vi kunde förbättra utförandet 

av intervjun vilket även Patel & Davidson (2011, s 60) rekommenderar att intervjuare bör göra. 

Dalen (2008, s 36f) nämner att justeringar av intervjuguiden kan göras efter att pilotstudier har 

genomförts. Det var någonting som vi gjorde och de förändringar som gjordes i intervjuguiden 

var några ord som gjorde att frågorna tolkades fel. Vi upplevde att några frågor liknade varandra 

vilket gjorde att det upplevdes som upprepning och därför togs en av dubbletterna bort.  

 

Inför varje intervju berättade vi tydligt vilka vi var, varför vi utförde denna studie, vad vi vill 

undersöka, vad som kommer ske med materialet, hur det kommer att användas samt hur 

återkoppling och publicering kommer att ske (Dalen 2008, s 42). En kort information angående 

hur intervjun skulle vara upplagd gavs i början av intervjun för att respondenten skulle veta 

vilka delar som skulle komma och i vilken ungefärlig ordning. De fick tydliga instruktioner om 

att de inte behövde svara på alla frågor om de kände sig obekväma eller bara upplevde att de 

inte visste vad de skulle svara.  

 

Vi valde att dela på ansvaret för varje intervju, dock var båda närvarande vid alla tillfällen 

eftersom den andra personen kunde fylla i om något fattades och ta anteckningar. Det gjorde 

att vi även kunde stötta och hjälpa varandra om vi kom av oss under intervjutillfället på grund 

av exempelvis nervositet. Vi kompletterade varandra bra och upplevde att respondenterna 

kände sig trygga med att ha båda oss på plats vid intervjutillfällena. Det var även viktigt att vi 

båda var delaktiga vid intervjutillfällena eftersom följdfrågorna var beroende av vår förståelse 

tillsammans och våra olika sätt att tänka. Trost (2005, s 57) nämner att förförståelsen kan 

påverka utformningen av följdfrågor och därför är det viktigt att båda är delaktiga. Widerberg 

(2002, s 16) belyser att relationen mellan den intervjuade och intervjupersonen kan variera 

mellan olika intervjutillfällen eftersom en avgörande roll i relationer är personkemi. Detta är 

något vi har haft i åtanke när vi analyserat materialet. Beroende på vem av oss som intervjuat 

kan relationen ha varierat från mer öppen till lite mer stel och obekväm situation. Dock kan vi 

se att det inte haft någon större inverkan på svaren i denna studie. 

 

Intervjuerna spelades in, vilket godkändes av de svarande, med hjälp av två mobiltelefoner. 

Valet av antalet enheter var en säkerhetsåtgärd ifall att det skulle uppstå något tekniskt problem 

i samband med insamlandet eller transkriberingen. En nackdel som vi upptäckte i samband med 

att vi använde mobiltelefoner för inspelningen var att det kunde inkomma samtal till 

mobiltelefonerna vid inspelningens gång. Vilket ledde till att inspelningen avbröts. Vi valde att 
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spela in intervjuerna för att få en mer preciserad uppfattning av det som sagts och för att kunna 

lyssna på intervjuerna igen. Patel & Davidson (2011, s 87) nämner att för att få spela in 

intervjuer krävs den intervjuades tillstånd. De nämner också att när intervjuerna spelas in får 

intervjuaren ner svaren ordagrant vilket gör att ingenting går förlorat. Dalen (2008, s 39) 

påpekar att det är viktigt att framstå som en mogen och kompetent intervjuare vid 

intervjutillfällena. Detta gjorde vi genom att vi visade ett genuint intresse för det som de 

berättade via ögonkontakt, instämmanden, lät dem berätta färdigt utan att avbryta och ställde 

följdfrågor som var relevanta för frågorna och svaren. Vidare gjorde vi också det för att få dem 

att öppna sig mer och våga berätta om sina upplevelser på en mer detaljerad nivå.  

 

Platserna där intervjuerna genomfördes varierade för varje tillfälle, de utfördes hemma hos 

respondenterna, på arbetsplatser eller lånad lokal via vår kontaktperson på Karlstad kommun. 

Vi gav alltid erbjudande om att ha intervjun i den lånade lokalen men att vi också visade att vi 

var öppna för andra förslag. Det gjorde vi för att de inte skulle känna att de bar ansvaret för 

plats att utföra intervjun på utan att vi tog ansvaret och visade att vi var tillmötesgående och 

flexibla. Valet gjordes för att vi skulle anpassa oss utifrån dem och underlätta deras möjlighet 

att delta men även för att de skulle känna sig bekväma i miljön för utförandet. Det var dock 

viktigt för oss att det var en lugn miljö där vi kunde utföra intervjuerna ostört eftersom vi ville 

få ett sammanhängande samtal. Det var även viktigt att de intervjuade kände att de kunde 

berätta hur de kände på riktigt utan att någon annan, till exempel en chef eller kollega, skulle 

kunna ta del av informationen. De här sakerna menar Trost (2005, s 44) att en intervjuare bör 

ta hänsyn till när intervjuer genomförs för att kunna säkerställa att respondenten ges fullt 

förtroende. Vi valde att avsätta en timmes tid till varje intervjutillfälle eftersom vi ville att det 

skulle vara tillräckligt med tid till förfogande för respondenten. Widerberg (2002, s 16f) tycker 

att intervjuarna ska avsätta tillräckligt med tid för att stress inte ska uppstå. När vi utförde 

provintervjuer fick vi en viss uppfattning av hur lång tid en intervju skulle komma att ta. Vilket 

var cirka 20–30 minuter vardera och för att de inte skulle känna sig stressad valde vi att avsätta 

ungefär den dubbla tiden för att vara på den säkra sidan. Utnyttjandet av tiden varierade från 

de olika intervjuerna som tog allt från 20 minuter upp till och med 35 minuter. 

 

3.4 Intervjuguide 

En intervjuguide kan beskrivas som en hjälpreda i intervjusituationen för att finna information 

som senare ska komma att analyseras. Den ska innehålla några utvalda teman som speglar det 

som studien syftar på. De inledande frågorna i guiden ska vara utformade för att respondenten 

ska känna sig bekväm och sedan börjar frågorna luta mot det centrala temat i studien för att 

sedan som avslutande del få en mer generell ton (Dalen 2008, s 31). Intervjuguiden (se bilaga 

2) är uppbyggt utifrån en mellangrad av standardisering eftersom vi ville kunna styra intervjun 

utifrån svaren. Vi ville ha möjlighet att anpassa frågorna utifrån reaktionen hos de intervjuade 

och hålla intervjuguiden öppen för förändring under intervjuernas gång. Trost (2005, s 51) 

menar att för att förstå hur de intervjuade känner och tänker för ett ämne är det viktigt att ta 

hänsyn till deras tidigare erfarenheter och nuvarande erfarenheter. Våra intervjuer hade 

utgångspunkt i att vi ville förstå hur respondenterna tänker och känner för det ämne vi valt att 
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undersöka men även deras tidigare och nuvarande erfarenheter om ämnet. Lantz (2013, s 46f) 

benämner denna uppbyggnad av en intervju som en riktad öppen intervju där intervjuaren söker 

sammanhängande kunskap om de olika teorier som definierats. En vid fråga ställs som belyser 

ett brett frågeområde och därefter styr intervjuaren den svarande så att den fördjupar sig i det 

som intervjuaren finner meningsfullt. Utifrån flera intervjuer inom samma tema kan olika 

utformningar ske och det ger möjlighet att få en bättre förståelse för fenomenet som studien 

riktar in sig mot. För oss har en mellangrad av standardisering varit en fördel i och med att vi 

fått svar på våra frågeställningar samtidigt som det gett oss nya aspekter på det berörda ämnet. 

Vilket vidare har haft betydelse i genomförandet av analysen eftersom det inte finns mycket 

tidigare forskning inom det studerade området. 

 

Intervjuguiden är utformad från de olika områdena som behandlats i teoriavsnittet. Den började 

med bakgrundsfrågor för att sedan övergå till temainriktade frågor där teman som introduktion, 

både formell- och relationsrelaterade delar och digitalisering behandlades och sedan avslutades 

intervjun med några avslutande frågor. Till varje del ställdes en vid fråga som sedan byggdes 

på med följdfrågor för att säkerställa att vi fick in det materialet vi behövde. Ett exempel på en 

vid fråga som ställdes är “Fick du någon introduktion när du började på din nya arbetsplats?” 

som följdes av följdfrågor utformade som “Om JA, berätta om din introduktion på din 

arbetsplats” alternativt “Om NEJ, fick du någon information om organisationen din första 

arbetsdag?”. Patel & Davidson (2011, s 77) menar att det här upplägget av en intervju är ett bra 

sätt för att få respondenterna att känna sig bekväma och för att intervjupersonerna inte ska missa 

viktig information. Vidare ger tematiseringen intervjuaren en möjlighet att ha kontroll över 

samtalsprocessen samtidigt som det ger en frihet när den svarar. Det är viktigt att hålla sig inom 

den bestämda tidsramen eftersom den intervjuade kan ha annat inplanerat efter intervjutillfället. 

Det kan därför underlätta att ha en öppen styrd intervju där intervjuaren har kontroll över antalet 

frågor och ungefär längd med hjälp av sin intervjuguide. Vi upplevde en trygghet i att ha en 

intervjuguide att utgå ifrån även om vi inte följde den uppifrån och ned utan blandade frågorna 

utifrån deras svar. 

 

Något som vi reflekterat över efter intervjuerna är att vår intervjuguide var svår att applicera på 

de olika grupperna. Därför tror vi att det hade varit positivt att utforma två olika intervjuguider 

som varit anpassade utifrån gruppernas arbetssituation. Vår intervjuguide blev mer anpassad 

utefter anställda på Karlstad kommun och därför upplevde vi att den var svår att använda till 

studenterna. Det hade varit bra att göra en intervjuguide anpassad utifrån studenterna eftersom 

vi tror att det skulle gett oss ett bättre flöde i utförandet. Trots detta så upplevde vi att vi ändå 

fick det materialet som vi önskat men för utförandets skull hade det underlättat. 

 

3.5 Bearbetning av insamlat datamaterial 

När vi analyserade vårt insamlade datamaterial ville vi titta på helheten av intervjuerna först 

för att sedan gå in i olika delar i intervjuerna. Patel & Davidson (2011, s 29) beskriver det här 

sättet som att forskare använder sig av ett hermeneutiskt perspektiv och att de utgår ifrån sin 

egen förförståelse. Det handlar om att forskaren ställer helheten i relation till delen och sedan 
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pendlar mellan helheten och delen för att få en förståelse. I bearbetningen av vårt material har 

vi inspirerats av deras sätt att beskriva perspektivet eftersom vi hela tiden pendlat mellan del 

och helhet som vi tidigare beskrivit. Vi har också under genomgång av vårt insamlade material 

hittat koder som vi tematiserat och utifrån det har vi utformat teman. Detta sätt att bearbeta data 

beskriver Patel & Davidson (2011, s 32) som ett Grounded Theory perspektiv. Vi kan se att vi 

har inspirerats av olika perspektiv när vi studerat vårt datamaterial och har blandat dem om 

vartannat eftersom vi vill få en djup förståelse.  

 

Efter att vi har samlat in vårt material utifrån intervjuerna började vi med att studera och 

analysera dem. Vi började med att lyssna igenom intervjuerna och transkribera ner dem i ett 

dokument. Den som hade haft den framträdande rollen under intervjun fick skriva ner den 

ordagrant medan den andra lyssnade igenom och skrev en sammanfattning av intervjun. Det 

här gjorde att vi kunde få ner de viktiga delarna av intervjun mer konkret och gav möjligheten 

att se helheten i intervjun. När vi skrev ut intervjuerna tog vi med de delarna som vi kände var 

relevanta för studien och därför har en del pauser och ord så som eh och ja plockats bort. Detta 

eftersom Trost (2005, s 127f) nämner att det inte har någon större betydelse för studien och 

därför kan det väljas att ta bort. Vi hade informerat respondenterna om full konfidentialitet och 

att vi skulle använda fiktiva namn om det behövdes, därför gav vi varje intervju ett nummer 

istället för att skriva deras namn. Detta menar Widerberg (2002, s 121) är en säkerhetsåtgärd 

och därför gjorde vi det utifall någon skulle komma åt materialet som inte ska ha tillgång till 

det. Sammanlagt uppgick mängden insamlat material till 52 sidor text, där 7 sidor är 

sammanfattningar och resterande är löpande intervjutext. 

 

Efter att vi hade transkriberat alla intervjuer började vi med analysen av materialet med 

inspiration av Lantz (2013, s 145) som beskriver det med att forskarna reducerar ner den 

insamlade datan till den mängd som ska användas i analysen. Vidare förklarar Lantz (2013) att 

all data inte är relevant att ha med för att få svar på sina frågeställningar. Vi började med att 

läsa igenom intervjuerna och valde ut den informationen som var relevant för att våra 

frågeställningar skulle kunna besvaras och sådan information som vi fann intressant för studien, 

se tabell 1 för exempel. Tabell 1 visar ett exempel på hur vi utifrån våra frågeställningar tog ut 

citat som passade frågeställningen och efter det skapade vi teman som vi såg genomgående i 

informationen. Detta gjorde vi för att få en övergripande syn av det insamlade material och för 

att se på materialet ur ett annat perspektiv.  
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Tabell 3.1: Tematiseringstabell 1 

Frågeställning Citat Tema 

Vilka delar i en 

introduktion kan göras 

digitala? 

”Asså jag tror att den 

personliga kontakten kan bli 

förlorad…….Men absolut 

all den information som 

finns inom företaget såsom 

regler, kan absolut vara 

jättebra att ha på någon 

platform.” 

● Sociala 

introduktionens 

betydelse 

● Digital introduktion 

 

Tabell 3.2: Tematiseringstabell 2 

Tema Citat 

Sociala introduktionens betydelse ”Det handlar ju om att man har någon som bryr 

sig lite extra och som man bokar in en fika 

eller en lunch med som lyssnar lite.” 

Digital introduktion ”Jag gillar ju tanken att man ska skicka ut nått 

digitalt istället för att få massa kuvert hem utan 

också via mejl. Till exempel att man hellre ska 

klicka i om man vill ha informationen via 

papper istället för att man vill ha det via mejl. 

Att man tänker lite tvärt om.” 

 

Efter att ha gått igenom våra frågeställningar, de citaten som hörde till och fått ut våra sex olika 

teman som blev: Beskrivning av Karlstad kommuns introduktion, sociala introduktionens 

betydelse, digitaliseringens betydelse och påverkan, digital introduktion, information innan 

första arbetsdagen och förslag till Karlstad kommun. Utifrån dessa teman har vi sedan tagit ut 

information (se tabell 2) som vi använder oss utav i analysen för att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar till studien. Tabell 2 exemplifierar hur vi tog ut citat ur intervjuerna i omgång 

två som vi sedan använde oss av när vi analyserade datamaterialet kopplat till teorin. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Ur den kvantitativa metodologin härstammar ideérna om validitet och reliabilitet och därför 

används begreppen lite annorlunda i kvalitativ studie. Reliabilitet kan benämnas som 

tillförlitligheten av en mätning och bedöms utifrån om något har påverkat eller störts vid 

tillfällena då mätningen gjorts. Om en studie har en hög reliabilitet ska det gå att utföra samma 

studie vid ett senare tillfälle och få ut samma resultat (Trost 2005, s 111f). Utfallet av en 
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likvärdig studie längre fram kan få andra resultat i en kvalitativ studie på grund av att människor 

ändrar uppfattning, får nya insikter eller lär sig något nytt och dessa saker kan påverkar 

reliabiliteten i studien (Patel & Davidson 2011, s 106). För att nå en högre reliabilitet i vår 

studie har vi under intervjuerna försökt att ställa huvudfrågorna på samma sätt men 

följdfrågorna har varierat utifrån svaren vi fått. Utifrån studiens genomförande kan det vara 

svårt att avgöra om reliabiliteten är hög eller låg eftersom vi valde en kvalitativ ansats där 

resultaten i undersökningen inte går att mäta. Som Trost (2005 s 112) beskriver är människor 

föränderliga och därför skulle svaren se annorlunda ut vid utförande av en likadan studie vid 

ett senare tillfälle. 

  

För att validiteten i en kvalitativ undersökning ska kunna bedömas behöver forskaren se till 

hela forskningsprocessen och inte enbart insamlandet av datamaterial. När det kommer till att 

se på det insamlade datamaterialet till undersökningen bör forskaren se ifall den har fått 

tillräckligt mycket material för att göra en trovärdig tolkning (Patel & Davidson 2011, s 105f). 

Trots att intervjuerna har varierat tidsmässigt har de gett oss ett brett underlag för att kunna 

göra en trovärdig tolkning. Trost (2005, s 113) förklarar att validiteten eller giltighet som den 

kan kallas skall mäta det den är avsedd att mäta. Vilket vidare innebär att forskaren ställer de 

frågor som ger grund till att mäta det som studien avser att mäta. Vid en kvalitativ studie avser 

forskaren att mäta vad en respondent menar med ett visst uttryck eller hur de uppfattar ett visst 

ord eller företeelse. För att uppnå en högre validitet i studien har vi utfört en pilotstudie för att 

undersöka om tolkning av frågorna var densamma som vår. Vi utformade intervjuguiden utifrån 

responsen vi fick från de intervjuerna för att utforma enkla och raka frågor som inte kan tolkas 

på olika sätt. Det här gjorde att studien avsåg att mäta det vi ville mäta.  

 

3.7 Forskningsetik 

Det finns fyra etiska regler som ska tas hänsyn till vid en studie där människor är involverade. 

De fyra forskningsetiska kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera 

respondenterna om studiens syfte. Det ska framgå att deras medverkan i studien är helt frivillig, 

hur studien kommer att gå tillväga, vilka delar som kommer att ingå i undersökningen och hur 

resultatet kommer att presenteras (Dalen 2008, s 22). Den första kontakten vi tog med de 

intervjuade skedde via e-post där vi förklarade vilka vi var, studiens syfte och ifall de ville delta 

i studien. Det framgick även att deras deltagande i studien var frivilligt, vilket leder oss in på 

nästan krav som är samtyckeskravet. Samtyckeskravet syftar på att de i studien vet att deras 

deltagande är frivilligt och att de kan dra sig ur studien när de vill. De ska också bli informerade 

om att de kan avbryta intervjun när de känner för de och att de inte behöver svara på de frågor 

som ställs om de inte vill (Dalen 2008, s 21). Innan vi började intervjun förklarade vi att de när 

som helst kunde avbryta intervjun eller välja att inte svara på en fråga, detta för att förtydliga 

att deras medverkan är frivillig.  

 

Dalen (2008, s 23) redogör för konfidentialitetskravet som innebär att respondenterna kommer 

att vara konfidentiella och att deras uppgifter inte kommer att användas till eller av någon annan 
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än de som gör undersökningen. Att vara anonym innebär att det inte kommer att kunna spåras 

och att uppgifterna blir sekretessbehandlade. I studien använde vi oss av anonymitet och vid 

citering av de intervjuade förklarade vi att vi skulle använda oss av fiktiva namn. Detta för att 

de skulle kännas sig säkra och trygga i att lämna uppgifter till oss. Nyttjandekravet innebär att 

de uppgifter som hämtas in under intervjuerna enbart kommer att användas till studiens syfte 

och därefter kommer uppgifterna att raderas (Patel & Davidson 2011, s 63). De intervjuade fick 

förklarat för sig att de uppgifter de lämnade till oss under intervjun enbart kommer att användas 

till studiens syfte och efter den slutliga bedömningen kommer ljudfilerna att raderas.  

 

Vid varje intervjutillfälle har ett dokument givits för att skriva på (se bilaga 3) där fick de 

intervjuade möjlighet att läsa igenom de forskningsetiska kraven och skriva på att de tagit del 

av dem. Att skriva under var helt frivilligt. Vi gjorde det för att vi skulle ha en säkerhet i att de 

tagit del av all information och för att vi skulle få ett skriftligt godkännande att spela in 

intervjuerna. 
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4. Analys och resultat    

Syftet med studien är att få en bättre förståelse i hur arbetstagare ställer sig till en introduktion 

utifrån digitala former. I följande kapitel kommer vi att presentera vår analys och resultat av 

studien. Svar på våra frågeställningar och syfte kommer vi att presentera i kapitel 5.1. Vi 

kommer att analysera vårt insamlade material utifrån vårt teorikapitel. Kapitlet är uppdelat 

utifrån olika teman som vi genom bearbetning av vårt material fick fram som huvudområden 

att fokusera på. Dessa teman kommer att ha en ordningsföljd som ska göra det lättare att följa 

med i förloppet. De temaområden vi fått fram är: Beskrivning av Karlstad kommuns 

introduktion, sociala introduktionens betydelse, digitaliseringens betydelse och påverkan, 

digital introduktion, information innan första arbetsdagen och förslag till Karlstad kommun. I 

avsnitt 4.1 har vi enbart använt oss svar från respondenterna som är anställda vid Karlstad 

kommun eftersom att de är dessa individer som har fått kommunens introduktion. Vidare i det 

avsnittet har vi resonerat utifrån de svar vi har fått vid intervjuerna och skapat oss en 

uppfattning av hur introduktionen har gått till.  

 

4.1 Beskrivning av Karlstad Kommuns introduktion 

En gemensam nämnare som de intervjuade lyfter är vikten av att få en bra och strukturerad 

introduktion till sitt arbete. Karlstad kommun har en gång i halvåret en introduktionsdag där 

alla nya medarbetare får en övergripande blick av hur verksamheten är uppbyggd. Den här 

dagen har infallit med olika långa tidsspann från och med respondenterna första arbetsdag, allt 

ifrån en vecka upp till och med tre månader. Oavsett när den har infallit har tidpunkten upplevts 

som passande och den har gett ett positivt intryck som citatet nedan stärker.  

 

Men man fick en bra känsla, jag gick därifrån och kände att Karlstad, 

vilken jäkla bra kommun alltså  
 

Det har visat sig att introduktionerna har varierat beroende på var i organisationen de arbetar. 

De har fått likvärdig information men det har framförts genom olika kommunikationssätt såsom 

muntligt, skriftligt i pappersform och via digitala former. Det har också visat sig att alla gått 

med sin företrädare de uttalade introduktionsveckorna för att få en inblick i hur deras 

arbetsuppgifter går till. Under dessa veckor har ingen strukturerad plan funnits utan de har 

utformats utifrån de olika arbetsuppgifter som dykt upp. Ingen av respondenter har haft någon 

uttalad mentor men de upplever att deras företrädare har fungerat som det för dem. 

Introduktionstiden har varierat mellan 1–3 veckor och de som fått 2 veckor eller mer upplever 

det som tillräckligt. De som fått endast en vecka hade dock önskat minst en vecka till för att 

känna sig tryggare i sin nya arbetsroll.  

 

Respondenternas första dag har bestått av en rundvandring på arbetsplatsen där viktiga 

kontaktytor har presenterats, de har fått viktiga saker såsom passerkort, dator och mobil samt 

blivit introducerade för sina arbetskollegor. Som nämnts har det funnits variation i 

introduktionerna där en har fått en digital introduktionsplan med information om vad som ska 
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göras från första dagen, första veckan till första månaden. En annan har haft personliga samtal 

med sina arbetskollegor där de kunnat diskuterat hur de ska kunna nyttja varandras kompetenser 

på bästa möjliga sätt. Som tidigare tagits upp beskriver Lindelöw & Önnevik (2011, s 113f) 

vikten av att ha en genomtänkt introduktion och de nämner riskerna som finns med att ha en 

introduktion där medarbetaren inte känner sig välkommen. Det som har utläst av intervjuerna 

är att trots att introduktionerna varit olika för alla har de haft en lyckad introduktion där 

balansen mellan formellt och socialt har varit givande. Utifrån de intervjuades svar har det visat 

sig att enbart en av dem har fått ta del av information digitalt, vilket har varit ett 

introduktionsschema. Schemat har uppskattats eftersom det gav möjligheten till att komplettera 

med egna mål för introduktionen samtidigt som organisationens mål med introduktionen 

framgick. 

 

4.2 Sociala introduktionens betydelse 

Intervjuerna har med tydlighet visat att den sociala introduktionen har en betydande roll för hur 

respondenterna senare trivs på arbetsplatsen och hur de uppfatta sin introduktion.  

 

När jag kom in på mitt rum stod en orkidé… Jag vill inte ha en digital 

orkidé.  

 

Citatet ovan exemplifiera hur en medarbetare känner ifall den sociala introduktionen skulle 

kompromissas bort. Den intervjuade beskriver upplevelsen av att komma in på sitt nya kontor 

med en vacker orkidé stående på bordet som ett varmt välkomnande av företaget och poängterar 

att sådana saker inte får förloras i den digitala utvecklingen. Vikten i att ha en introduktion där 

medarbetare får träffa andra människor har en betydande roll för hur individen kommer att 

trivas på arbetsplatsen. Enligt Lindelöw (2016, s 219–227) ska den sociala introduktionen 

hjälpa människor in på arbetsplatsen, bygga relationer och skapa en trygghet gentemot nya 

arbetskollegor. Första mötet med kollegor och chefer har en betydelse för hur en ny 

medarbetare uppfattar sin nya yrkesroll och hur den kommer att kunna prestera från start. En 

av respondenterna beskriver en händelse där chefen inte befunnit sig på plats för att ta emot 

den nyanställda vilket benämns som ett skräckexempel. 

 

Jag har varit med om att det kommit en nyanställd och frågar efter 

chefen som ska möta den. Så har den inte ens kommit till arbetsplatsen 

än 

 

Utifrån respondentens exempel ovan påvisas betydelsen för den sociala introduktionen och hur 

viktigt det är med en plan för första mötet mellan arbetsgivare och den nya medarbetaren. 

Eftersom det ger medarbetaren ett första intryck för vad den tycker om organisationen. 

Lindelöw (2016, 219-227) belyser hur introduktionen sätter grunden för hur en medarbetare ser 

på organisationen och vad den står för. En ny medarbetare suger in alla nya intryck oavsett om 

de är positiva eller negativa. Det är inte enbart chefen som ska veta om att en ny medarbetare 

börjar på arbetsplatsen utan organisationen bör fördela ansvaret till alla. Det är också viktigt att 
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alla på avdelningen eller i organisationen meddelas om att en ny medarbetare kommer att börja. 

Exempelvis kan en enkel lösning vara att skicka ut en mejl till alla medarbetare med den 

informationen för att undvika att en liknande situation uppstår som i exemplet. Första intrycket 

i den sociala introduktionen kan kopplas till ADKAR-modellens första fas, medvetenhet 

(Karambelkar och Bhattacharya 2017; Granberg 2011 s 474f). Första intrycket av en 

organisation påverkar som tidigare benämnts en ny medarbetares känsla för hur välkommen 

den känner sig på arbetsplatsen. Det är viktigt att en arbetsgivare visar för den nya medarbetaren 

att den har betydelse för organisationen och som i exemplet beskrivits är det inte den 

uppfattningen en ny medarbetare får om inte någon tar emot och ger det välkomnandet. I den 

här fasen är det viktigt att den som möter den nya medarbetaren upplevs som trovärdig och att 

den har rätt kunskap. Som Karambelkar & Bhattacharya (2017) och Granberg (2011) skriver 

om första intrycket är det viktigt att medarbetaren får ett bra välkomnande för att trivas i 

organisationen. De intervjuade nämner att det har en stor avgörande roll för att de snabbt ska 

komma in i sitt arbete och gör ett bra jobb.  

 

Eftersom fas två i ADKAR-modellen lyfter att det är viktigt att ha en mentor som kan ge ett 

positivt intryck kan det vara en del som organisationen bör ta med sig redan i planeringen inför 

fas ett (Karambelkar & Bhattacharya 2017; Graybill et al 2013). Det finns en del likheter utifrån 

de intervjuades svar som är att alla skulle önskat en uttalad mentor för att enklare komma in i 

de rutiner som finns på arbetsplatsen. Det är lätt att glömma bort de enklare och för en van 

medarbetare självklara sakerna som exempelvis när det är fika eller lunch alternativt hur 

kulturen är i lunchrummet. En mentor kan upplevas som en trygghet eftersom medarbetaren 

kan känna att någon bryr sig lite extra och oavsett vilken fråga de behöver ställa kan den ställas 

till mentorn. De intervjuade beskriver att de första veckorna på respektive arbetsplatser känt sig 

som praktikanter på okänd mark och de önskar därför att de haft en mentor som kunnat varit 

ett stöd för dem. Utifrån ADKAR-modellen är det bra för en organisation att ge den nya 

medarbetaren en mentor som tidigare nämnts för att på bästa sätt ta tillvara på den fasen. En 

mentor bör vara någon med lång erfarenhet som kan ge både råd och stöd för utveckling i 

karriären åt den nya medarbetaren. Vi anser att en mentor inte enbart behöver vara en chef utan 

kan lika gärna vara en nära kollega som kan stötta i tidigare nämnda situationer. Om 

organisationen väljer en kollega istället för en chef kan det kännas enklare för den nya 

medarbetaren att ställa frågor som ibland kan upplevas som självklara för som tidigare nämnts 

vana medarbetare. En respondent exemplifierar en sådan fråga som att vissa dokument kanske 

benämns med XX på nya arbetsplatsen men på dennes tidigare arbetsplats med YY. Den 

intervjuade menar att den kan hantverket för att utföra arbetet men vet inte vart verktygen till 

det finns. I det här sammanhanget hade en uttalad mentor hade varit till hjälp för den nya 

medarbetaren eftersom den hade kunnat visa för medarbetaren vart den hittar rätt dokument 

och hur de olika dokumenten benämns. 

 

Utifrån en sammanställning av de intervjuades svar har Karlstad kommun en väl utvecklad 

social introduktion som gör att medarbetarna känner sig välkomna trots att den övriga 

introduktionen kan upplevas vara lite rörig. De intervjuade delar samma uppfattning om att den 

sociala delen av en introduktion är viktig och poängterar att den inte får gå förlorad eftersom 

att den skapar en samhörighet och gemenskap på arbetsplatsen. Genom att nya medarbetare får 
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interagera med andra medarbetare kan viktiga delar i introduktionen falla på plats naturligt, 

vilket i sin tur gör att den nya medarbetaren snabbare kan utföra sina arbetsuppgifter. Vidare i 

analysen kommer den sociala aspektens betydelse i en introduktion för medarbetare att belysas 

kopplat till digitaliseringens påverkan. 

 

4.3 Digitaliseringens betydelse och påverkan 

 

Man hittar nya sätt att jobba. Saker och ting försvinner men det 

behöver inte betyda att det slutas att skapas 

 

En av respondenterna sa under sin intervju citatet ovan och denne menar att en rädsla för 

digitalisering inte får finnas utan istället är det viktigt att se möjligheterna de skapar. Idag lyfts 

digitalisering av olika arbetsuppgifter som en alarmklocka och som något negativt eftersom allt 

försvinner, men som enligt citatet ovan betyder det inte att något slutar skapas. Som Gilian & 

Hammarberg (2016, s 48) nämner att inom 10 år kommer alla människor på ett eller annat sätt 

vara uppkopplad mot det digitala och det är upp till varje människa att själv välja om de vill se 

möjligheten i utvecklingen eller att se den digitala utveckling som något hotfullt och läskigt. 

Utifrån respondenternas svar upplevs en positiv inställning till den digitala utvecklingen men 

det finns en rädsla att viktiga delar såsom sociala kontakter kan försvinna. Respondenterna visar 

på att det finns en otrygghet kring säkerheten i de digitala verktyg som används, någon nämner 

exempelvis att systemen kan krascha och att all information kan gå förlorad. En annan nämner 

att i takt med digitaliseringen krävs ett mer källkritiskt tänkande eftersom vem som helst kan 

utge sig för att vara vem som helst. En positiv aspekt som tas upp är att genom digitalisering 

kan effektiviteten öka, dels genom den ständiga uppkopplingen och dels möjligheten till att 

utföra arbetsuppgifter överallt.  

 

För att bygga en trovärdighet och säker känsla hos medarbetarna är det viktigt att organisationen 

håller sina digitala verktyg uppdaterade. Gilian & Hammarberg (2016, s 126) liknar det med att 

underhålla sin fysiska kapacitet i kroppen, exempelvis genom att träna, utveckla och förse den 

med saker den behöver kan den fortsätta att uppdateras. Om en organisation aktivt arbetar med 

dessa saker kan det vara lättare för dem att förmedla samma budskap till alla medarbetare 

oavsett vart i en organisation de befinner sig. En likhet som kan ses bland respondenterna är att 

det ger möjlighet till flexibilitet och tillgänglighet genom den digitala utvecklingen. De väljer 

att se möjligheterna som utvecklingen medför och att kunna mottaga information vart de än 

befinner sig som något positivt. En organisation måste fånga upp denna känslan hos sina 

medarbetare för att få dem att uppleva en positiv känsla till digitaliseringen. Som tidigare 

nämnts upplevs en rädsla för den digitala utveckling och för att en organisation ska uppnå en 

lyckad digital transformation är det viktigt att medarbetarna får möjlighet att våga pröva de 

olika digitala verktygen som organisationen använder eller vill implementera. Gilian & 

Hammarberg (2016, s 237) nämner att en av de vanligaste misstagen en organisation gör att de 

köper in dyr teknologi men förändrar inte beteendet hos sina medarbetare. Vilket i sin tur leder 

till att den digitala transformationen inte upplevs som lyckad och utifrån det tror vi att denna 
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rädslan kan uppstå hos medarbetare. Sammanfattningsvis utifrån svaren är det viktigt att de 

digitala verktygen är enkla att förstå, är lättnavigerade, innehåller lättsamt material och ger en 

möjlighet till att vara interaktiv. En organisation måste få sina medarbetare att surfa på samma 

digitala våg som dem eftersom de är den största och kraftigaste resurserna som organisationen 

har.  

 

Jansson & Andervin (2016, s 35ff) har beskrivit att en organisation bör välja sin position i den 

digitala världen för att därifrån ta sig vidare genom att välja de rätta vägarna att gå och se till 

organisationens styrkor. Det är viktigt för en organisation att se till din digitala mognad innan 

de väljer en förändringsvåg att surfa, om inte organisationen är mogen är inte medarbetarna 

heller redo. Jansson & Andervin (2016, s 49f) beskriver mognadsmatrisen (se figur 2, s 13) som 

ett verktyg för att bedöma vart organisationen befinner sig i den digitala utvecklingen. Utifrån 

respondenternas svar befinner sig Karlstad kommun mellan fas ett, mobiliseringsfasen, och fas 

två, koordinationsfasen (se figur 3). Majoriteten av de medverkande vet varför digitaliseringen 

är viktig och har en vision om vart de vill att organisationen ska nå. Karlstad kommuns digitala 

tänk ligger som en del för sig och att den befintliga organisationen och arbetssättet är en annan 

del. I dagsläget arbetar Karlstad kommun för att komma över till fas två genom att skapa sig en 

förståelse för vad som idag görs digitalt och vad som skulle kunna göras digitalt. Det kan här 

enligt Jansson & Andervin (2016, s 49f) vara svårt att lokalisera vilka resurser som finns och 

vad som fattas, i fas två krävs även ett gott och starkt digitalt ledarskap. Med det menas att 

ledarna i organisationen hela tiden ligger steget före i det digitala utvecklingsarbetet men 

absolut inte för långt före. Som citaten nedan beskriver är att det inte bara är att göra, utan 

organisation behöver se hur de ska få med alla inom verksamheten för att processen ska kunna 

fortgå men även se till vilka konsekvenserna kan bli. 

 

Sen att man tänker på att inte bara liksom rusa fram utan att tänka på 

vad det faktiskt kan få för konsekvenser 

 

Men jag tänker att man får tänka sig för hur man förankrar det så att 

man får med sig alla. Så att man inte har någon som springer och en 

klump som står kvar och tycker att det är jätteläskigt och svårt. Hur ser 

vi till att det blir grundat, för det blir inte bra om inte hela verksamheten 

är med på det 
 

Som citaten styrker är det viktigt att organisationen får med sig alla medarbetare och förklarar 

varför en förändring är nödvändig. Har en organisation ett gott digitalt ledarskap i denna 

utveckling är det lättare att få med sig alla medarbetare och en klump kommer inte att stå kvar 

och uppleva att det är läskigt.  
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Figur 3 - Mognadsmatrisen. Bilden är en egen konstruktion utifrån mognadsmatrisen.  

* Stjärnan representerar Karlstad kommun.  

 

Som figur 3 ovan visar befinner sig Karlstad kommun mellan fas ett och fas två. Intervjuerna 

visar på att de är öppna för en förändring och det är en möjlighet för organisationen att ta sig 

vidare helt till fas två.  Respondenterna nämner att den digitala utvecklingen måste förankras 

väl innan organisationen går vidare i sin transformation. Jansson & Andervin (2016, s 39ff) tar 

även de upp aspekten av en väl förankrad plan innan den implementeras för att få en lyckad 

digital utveckling. En organisation bör se över vilka resurser som finns i organisationen för att 

sedan se vilken hjälp de behöver för att inte de uppsatta målen ska kännas omöjliga. Utifrån 

svaren har Karlstad kommun idag inte en direkt plan för vart de vill nå med sin digitala 

utveckling. De befinner sig mellan de olika faserna och försöker analysera vilka resurser de har 

att använda sig av. Det upplevs att de intervjuade har en vilja och ett driv att börja använda 

digitala verktyg mer än vad de gör i dagsläget. Skulle organisationen möta och engagera sina 

medarbetares driv och vilja kan den digitala utvecklingsprocessen utvecklas snabbare. Vidare 

krävs det av organisationen för att komma till fas tre att hela verksamheten är med på 

förändringen och därför är det viktigt att nå ut till hela kommunen.  

 

Citatet nedan visar hur den intervjuade upplever en frustration i att det inte finns en väl 

utvecklad plan och inget direkt tydligt ledarskap för hur de olika verktygen som finns i 

verksamheten idag ska användas. 

  

Ja men det som är är ju om det är flera olika medier. Det är ju det som 

är risken nu t.ex. om man rör sig i olika system såsom dokument-

hantering, intranät och eget intranät. Så vet man ju inte vart man har 

det. Här inne vet jag ju att det är pärm X som är rehabilitering. Men nu 

t.ex. skulle jag hitta en handlingsplan för rehabilitering och jag har 

letat överallt. Är den på intranät eller vart är den? Jag hittar den inte. 

Och de är ju det här som är risken, man måste ju vara väldigt noga 

med styrning om vi ska ha det digitalt. 
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Vidare i analysen kommer det att presenteras hur de intervjuade ställer sig till hur olika delar i 

en introduktionsprocess kan vara digitala.  

 

4.4 Digital introduktion 

En verksamhet som tar sig an en digital introduktion kan få fler möjligheter att nå ut till en 

större grupp individer. Genom att göra analogt material i digital form är en verksamhet inte lika 

begränsad i sina arbetsuppgifter och organisationen kan utvecklas gentemot sina konkurrenter. 

Att en organisation väljer att utnyttja den digitala delen i sin verksamhet ses som något positivt 

och det gör att organisationen följer med i utvecklingen. Ett företag som använder sig av 

nätbaserad utbildning kan få en större spridning av sin information och nå ut med samma 

information till alla medarbetare i hela sin verksamhet. Phelan (2015) beskriver att användandet 

av nätbaserad utbildning ger en större möjlighet till att använda sig av elektronisk teknik för att 

kunna ge en större samling av information till människor. Som Phelan (2015) vidare förklarar 

är nätbaserad utbildning en sammansättning av elektronisk media, information, 

kommunikationsteknik och utbildningsteknik för inlärning och utbildning. En fördel som de 

intervjuade nämner med att ha digitala medier är att det är miljövänligt och mer ekonomiskt för 

organisationen samt att det också leder till bättre kontroll över vad som förmedlas och hur det 

förmedlas till de nya medarbetarna.   

 

Envägskommunikation det kan jag välja att ta kl 10 på förmiddagen 

eller 4 på eftermiddagen. När det passar mig. 

 

Jag tycker det är bra för att man får det direkt och man kan få det, läsa 

det på en minut efter att man har fått det. 

 

Citaten ovan visar den positiva inställning som de intervjuade har till att få ta del av information 

via digitala kanaler. Det gör att de enkelt och flexibelt kan välja när och vart de vill ta sig an 

informationen. Hrastinski (2013, s 49f) nämner att det finns en nackdel med att medarbetare får 

information förmedlat till sig digitalt, det kan utgöra en stress som leder till prestationsångest. 

Dock har motsatt känsla visat sig hos respondenterna eftersom de själva vill kunna välja när och 

vart de tar till sig information. De upplever att under en introduktion är det viktigt att de själva 

kan prioritera vilken typ av information de vill ta till sig och vill själva välja tidpunkt. Eftersom 

det under första veckorna i introduktionen är en stor mängd fakta som tilldelas dem kan det lätt 

upplevas som överväldigande. Den här känslan hos de intervjuade har med den digitala 

utvecklingen i samhället att göra. De har en viss kunskap och medvetenhet om att det sker och 

därför vill människor anpassa sig till den utvecklingen.  

 

Vidare lyfter de medverkande att det är enkla fakta som förmedlas via envägskommunikation 

som passar att ha digitalt i introduktionen. Fakta som kan upplevas som djupare och svårare att 

förstå är att föredra via tvåvägskommunikation. Exempel på det kan vara fysiska möten där 

medarbetare tillsammans med förslagsvis sin mentor eller företrädare kan gå igenom 

informationen muntligt. Det kan ge den nya medarbetaren en möjlighet att ställa frågor som 
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dyker upp direkt och interagera med andra människor. Som tidigare beskrivit får den sociala 

kontakten inte gå förlorad och den delen av introduktionen passar inte utifrån svaren att ha 

digitalt som även en av respondenterna styrker:  

 

Det är bra med det digitala men jag tror inte man får glömma bort den 

sociala, för det ger en viss samhörighet också.  
 

Som tidigare nämnts upplevs det som positivt att få ta del av enklare fakta digitalt. De 

intervjuade lyfter att det har att göra med att individer alltid vill göra sitt bästa de första 

veckorna under sin introduktion. Utifrån det bör mängden fakta ses över för att organisationen 

ska anpassa sitt sätt att kommunicera med medarbetare. Det som respondenternas svar kan 

jämföras med är Ruiz et al. (2006) och Phelan (2015) resonemang om att den traditionella 

klassrumsundervisningen inte får uteslutas helt utan de två delarna, klassrumsundervisning och 

nätbaserad utbildning, bör integreras med varandra för att ingen kunskap ska gå förlorad. En 

organisation inte får glömma bort den traditionella klassrumsundervisningen, vilket kan 

jämföras med den sociala introduktionen, eftersom att den introduktionen gör att medarbetaren 

känner sig välkommen på en arbetsplats.  

 

Respondenterna är eniga om vad i en introduktion som kan passa bra att genomföra digitalt och 

som de skulle vilja ha digitalt. I listan nedan punktas de saker upp som nämnts under 

intervjuerna som skulle passa och som de kan tänka sig att få digitalt.  

 

• Karta över hur organisationen ser ut och vart de olika delarna av organisationen finns 

(om de är utspridda på olika platser i en stad) 

• Checklistor för kontinuerliga arbetsuppgifter 

• Information om organisationens värdegrund 

• Policyer 

• Information och fakta om organisationens bakgrundshistoria 

• Enklare utbildningar & fakta 

 

Några av punkterna i listan matchar en del saker som Lindelöw (2016, s 218) menar att en 

nyanställd bör informeras om. Det är bland annat företagets värdegrund, gemensamma policyer 

och bakgrund. Vidare finns det en möjlighet för en organisation att få en mer effektiv och 

kvalitetssäkrad introduktionsprocess om de arbetar med att göra ovanstående punkter digitala. 

Genom att utveckla ett system eller en process som följs i hela organisationen kan det ge en 

mer enhetlig introduktion och som i det långa loppet kan leda till att onboarding-processen för 

nyanställda flyter på bättre och blir mer jämlika varandra.  

 

Det råder en samstämmighet mellan de intervjuade att en kombination av text, bild och video 

är det lättaste sättet att ta till sig information och fakta. Bild och text bör dock ha mest fokus 

eftersom en för lång video kan uppfattas som tråkig och mottagaren lätt kan tappa fokus. Vid 

en video kan det vara svårt för en medarbetare att sålla vad den vill ta del av och inte och en 

video kan ta tid att titta igenom vilket kan upplevas frustrerande hos vissa. Respondenterna 
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önskar att på ett interaktivt sätt kunna delta för att ta till sig information. Det kan exempelvis 

vara genom att aktivt trycka på bubblor för att få upp ytterligare information och fakta om 

ämnet. Här nedan är några exempel som respondenter nämner:  

 

Det kommer upp bilder, bubblor som säger klicka här så kommer det 

här upp.. 

 

Nån video, en slide som man kan komma igenom lite fortare och 

kanske en som är JÄTTE detaljerad för den som kanske vill. 

 

Det framkom i några av intervjuerna att det är viktigt att anpassa introduktionen från person till 

person. Respondenterna menar att alla individer är olika och vill ta del av olika mycket 

information vilket även Lindelöw (2016, s 218) tar upp. Vidare förklarar Lindelöw (2016) det 

som att vissa individer är mer självgående och inte kräver en lika detaljstyrd introduktion som 

andra individer behöver för att känna sig sedda. En av de medverkande poängterar det med 

följande citat: 

 

Jag tänker på personlighetstyper, då är ju alla olika så det beror på vad 

man vill ta del av 

 

Här lyfts vikten av att alla människor är olika och vill därför läsa och ta del av olika mycket 

information. Här kan den digitala revolutionen ha påverkat hur människor ställer krav på att 

det ska finnas valmöjlighet eftersom det är något som de har i vardagen när de exempelvis 

använder sociala medier.  

 

4.5 Information innan första arbetsdagen 

Det råder en stor samstämmighet bland de intervjuade att de ser det som positivt att få ta del av 

viss information om organisationen innan sin första arbetsdag. Något som de poängterar är att 

materialet inte får vara för stort eftersom det kan vara svårt att ta till sig informationen. För en 

verksamhet gäller det att göra medarbetaren intresserad och skapa en vilja att veta mer om 

verksamheten. Att ge ut en del information innan första arbetsdagen ger medarbetaren en grund 

att stå på när den första dagen väl är kommen. Det gäller alltså för organisationen att ta till vara 

på den positiva och förväntansfulla känslan som en nyanställd har vilket Lindelöw (2016, s 

217-223) nämner som en del i att få upp medarbetarens ögon för organisationen. Som en av 

respondenterna uttrycker sig nedan kan en organisation inte ha förväntningarna att en 

medarbetare ska kunna det material denne fått till sin första arbetsdag.  
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Ja det skulle jag kunna tänka mig om jag inte blir förhörd första 

arbetsdagen. Det kan ju vara så att beroende på vart man kommer ifrån 

så har man hunnit titta eller inte. Det ska inte finnas något krav på att 

det ska sitta första dagen men att man kanske kan titta och smyga 

igång... Det skulle jag kunna tänka mig.   

 

De flesta nya medarbetarna kommer från en annan arbetsplats innan de tillträder sin nya tjänst 

och därav bör material inte vara alltför omfattande. Den information som förmedlas ut bör ges 

med sån eftertanke att den nya medarbetaren inte känner någon press utan ger en känsla av 

längtan till att starta sitt nya arbete, vilket också synliggörs i följande citat: 

 

Men ändå, det positiva med dom mejlen var ju ändå att.. Jag var påväg 

till någonting, det finns någonting där. 
 

Svaret ovan visar den positiva effekten av att få ta del av information innan första arbetsdagen. 

En ny medarbetare kan lättare känna sig som en del av sin nya arbetsplats och känner som 

tidigare nämnt en längtan till att starta sitt nya arbete om sådan informations ges. 

Respondenterna nämner att denna typ av återkoppling och bekräftelse ger en “vi känsla”, den 

nya medarbetaren känner sig som en del av organisationen och en i gänget redan innan sin 

första arbetsdag. Om den här känslan finns innan första arbetsdagen kommer den nya 

medarbetaren att känna en trygghet första dagen vilket vidare ger en bättre möjlighet till att 

prestera snabbare i introduktionen. En intervjuad nämner att utlämnad information inte endast 

behöver vara relaterat till den kommande tjänsten utan kan även vara om andra händelse som 

sker på den nya arbetsplatsen. Det behöver inte heller nödvändigtvis vara företrädarens eller 

den närmsta chefens uppgift att skicka det via exempelvis mejl utan det kan lika gärna vara en 

kollega. Ett exempel på information som en individ nämnt är att få ett mejl angående 

kommande personalaktiviteter under kommande månader. Respondenten nämner att det skulle 

kännas trevligt och samtidigt öka “vi känslan” eftersom det ger en möjlighet att känna sig 

delaktig och välkommen i den nya gruppen. De intervjuade är eniga om att det är lämpligt att 

få ta del av informationen mellan 1-2 veckor innan start på den nya arbetsplatsen, dock kan den 

tidigare nämnda mailkontakten vara trevlig att få kontinuerligt från och med att beskedet om 

att de fått tjänsten till och med första arbetsdagen. 

 

En av de intervjuade nämner att under en anställningsintervju med företaget fick denne mycket 

bakgrundsinformation om verksamheten, hur den har skapats och hur den kommit dit den är 

idag. Den här informationen upplevdes som för mycket vid tillfället eftersom vid en 

anställningsintervju är individer väldigt nervösa och vill göra sitt bästa och därför kan det vara 

svårt att ta in information som inte upplevs som betydande för tjänsten. Granberg (2011, s 460) 

och Lindmark & Önnevik (2011, s 113) beskriver att introduktionen av en medarbetare börjar 

redan vid anställningsintervjun och att företaget redan där har möjlighet att sälja in sig själva. 

Den informationen som ges vid anställningsintervjun får inte bli för invecklad utan bör hållas 

relevant och konkret för den tjänsten som individen har sökt. De intervjuade nämner att de hade 

svårt att ta till sig sådan information vid det tillfället och att det hade räckt med en kort 

beskrivning om tjänsten och vad avdelningen gör idag. Den informationen som medarbetarna 
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fick ta del av vid intervjuerna hade passat bättre att skicka ut i digital form efter besked om att 

de fått anställningen. Detta eftersom en ny medarbetare är motiverad att lära sig och vill prestera 

när de kommer till arbetsplatsen. Vilket styrks genom citatet nedan med det som en respondent 

sagt: 

  

Jag försökte ju förbereda mig lite i allmänhet inför jobbet... Men det var 

lite svårt att veta vad man skulle läsa och så. 

 

Citatet visar på att den intervjuade ville förbereda sig inför sitt nya arbete och första 

arbetsdagen. Organisationen bör fånga upp den här motivationen hos den nya medarbetaren 

genom att tillgodose den med information om organisationen för att kvalitetssäkra att 

medarbetaren tar del av rätt information. Det ger även den nya medarbetaren en trygghet inför 

första arbetsdagen eftersom den vet en del om organisationen och allt känns inte alltför okänt 

första dagen. Det kan även här ge en bättre “vi känsla” som tidigare nämnts.  

 

Respondenterna nämner att värdegrund, policys och bakgrund om företaget är saker de skulle 

kunna ta del av innan första dagen men det får som tidigare nämnt inte vara för stort. En av de 

intervjuade ger som förslag att Karlstad kommun skulle kunna sätta ihop ett välkomstpaket med 

exempelvis värdegrunden, en kort bakgrundshistoria, organisationsschema, karta över 

organisationens arbetsplatser och viktiga händelser som sker på arbetsplatsen. Oavsett om 

respondenten är en medarbetare på kommunen eller en student har det inte funnits några 

skillnader i vad de skulle kunna tänka sig för material innan första dagen. Alla tycker att det är 

viktigt att ha koll på företaget som de ska börja på eftersom att de som medarbetare på ett 

företag är som en vandrande reklampelare, vilket en av de intervjuade konstaterar i följande 

citat: 

 

Jag blir ju lite en reklampelare för företaget. Om man inte vet vad de 

står för är det ju svårt. 

 

Sammanfattningsvis nämner alla att de vill ta del av information men inte för mycket och det 

beror på som tidigare nämnt att alla människor är olika. Det kan vara svårt för en organisation 

att hitta en balans på rätt mängd information som passar alla och därför kan det vara lämpligt 

för dem att ge nya medarbetare valmöjligheter. Exempelvis kan organisationen skicka både en 

sammanfattning och en mer detaljerad beskrivning om bakgrundshistorien för att ge de som 

vill möjlighet att fördjupa sig om organisationen.  

 

4.6 Förslag till Karlstad Kommun 

Utifrån teorin och en sammanfattning av respondenternas svar kommer nu förslag till Karlstad 

kommuns nuvarande introduktionsprocess att presenteras. Avsnittet kommer utgå från den 

introduktionen som beskrivits i avsnitt 4.1.  
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Utifrån ADKAR-modellens olika faser kan Karlstad kommuns arbete idag kopplas samman 

med hur de skulle kunna förbättra sin introduktion i onboarding-processen (Karambelkar & 

Bhattacharya 2017). Som tidigare nämnts i analysen utifrån de intervjuades svar är 

introduktionsdagen väldigt uppskattad och den gör de nya medarbetarna medvetna om vilken 

bra arbetsgivare de kommit till. Det är en del som en organisation måste arbeta med för att 

lyckas med i den första fas som är medvetenhet. Trots denna uppskattning av 

introduktionsdagen ser de intervjuade att dagen skulle kunna göras mer kostnadseffektiv. En 

av respondenterna nämner möjligheten att korta ned dagen till en halvdag alternativt ett par 

timmar. Den fakta som tidigare nämnts som envägskommunikation skulle de kunna tänka sig 

att läsa när det passar dem. Vidare bör de se till att medarbetaren får ta del av den viktigaste 

informationen och inte blir överbelastad med för mycket fakta första arbetsdagarna. De 

intervjuade nämner att de exempelvis vid intervjun fick en lång bakgrundshistoria om 

organisationen vilket vid tillfället inte kändes relevant. Förslagsvis utifrån de intervjuades 

önskemål skulle den informationen kunna utformas på ett digitalt verktyg som är lättnavigerad 

och lättillgänglig. Ett alternativ skulle vara att ha ett organisationsschema, en karta över 

verksamheten, bakgrundshistoria och den personliga introduktionsplanen tillgänglig på det 

digitala verktyget. Ett digitalt verktyg skulle kunna vara en hemsida som är anpassad för 

medarbetare oavsett vart i organisationen de befinner sig. Det skulle vara lättare för en 

medarbetare att ta till sig informationen utan att det känns överbelastande eftersom de själva 

kan välja vad de vill ta del av och när de vill ta del av det. Genom att använda ett sådant verktyg 

skulle även organisationen lättare kunna kontrollera vilken typ av information och kunskap 

medarbetaren får ta del av men också skapa en högre trovärdighet i det som förmedlas.  

 

Fas två i ADKAR-modellen är lust och det kan också kopplas till introduktionsdelen i 

onboarding-processen eftersom den innebär att lyfta fram möjligheter och stöd i utbildning, 

karriärväg, socialiserings möjligheter och tillgång till resurser (Karambelkar och Bhattacharya 

2017; Graybill et al 2013). En organisation kan i denna fas för att möta den nya medarbetarens 

höga ambition och motivation använda sig av en mentor. Något som kan ses som en gemensam 

nämnare hos respondenterna är just önskemålet om en uttalad mentor. Alla respondenterna 

nämner att de troligen haft en outtalad mentor men hade gärna sett att någon hade fått den rollen 

och haft mentorskapet som arbetsuppgift. De poängterar att det absolut inte behöver vara 

närmsta chef utan kan lika gärna vara en kollega som vet och har förståelse för vad deras tjänst 

innebär. Citatet nedan visar varför en mentor ger både en trygghet men även en möjlighet till 

att lättare bli en i gänget. Det visar också på att en mentor inte behöver vara till för att utveckla 

den nya medarbetaren i sin tjänsteroll och bidra till en karriärutveckling utan vara där som ett 

stöd i den sociala introduktionen. 

 

Det handlar om att man har någon som bryr sig lite extra och som man 

bokar in en fika eller en lunch med som lyssnar lite. 
 

Karlstad kommun skulle kunna effektivisera sin onboarding-process om de valde att ge alla nya 

medarbetare en mentor. Något som är viktigt att ha med sig vid tillsättning av en mentor är 

dock att både mentorn och medarbetaren vet vad som förväntas av båda parter i mentorskapet. 

En mentor är en del i onboarding-processen som inte kan digitaliseras eftersom den har en stor 
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betydelse för den sociala introduktionen. En organisation bör tänka på att alla människor är 

olika och att de har olika behov vilket kan göra att alla inte behöver en mentor i lika stor 

utsträckning. Det är viktigt att mentorn och den nya medarbetaren interagerar på ett sätt som 

passar dem båda för att få ut det bästa möjliga av mentorskapet. Om Karlstad kommun tänker 

på betydelsen av en mentor kan de snabbt möta den nya medarbetaren i fas två i ADKAR-

modellen. 

 

Utifrån de intervjuades svar kan fas tre i ADKAR-modellen kopplas till Karlstad kommuns 

introduktion i onboarding-processen. Fas tre som benämns som förtroendebyggande fasen 

innebär att organisationen ska tillvarata på den nya medarbetarens kunskaper. Som tidigare 

nämnts önskar majoriteten av respondenterna att ta del av enklare fakta via digitala verktyg och 

sedan få den mer djupgående faktan via formell klassrumsutbildning eller coachning. Vilket 

Karambelkar och Bhattacharya (2017) beskriver som en lämplig kombination för att på ett bra 

sätt möta en ny medarbetare. Förslagsvis kan organisationen försöka hitta en balans mellan 

vilken fakta de förmedlar och vart. Utifrån önskemålen från respondenterna bör Karlstad 

kommun använda sig mer av digitala verktyg för att förmedla fakta till sina medarbetare och 

som tidigare nämnt bör verktygen vara lättnavigerade och lättanvända för att de ska få en bra 

kvalitet i förtroendebyggande fasen i onboarding-processen. Granberg (2011, s 470f) nämner 

att organisationen ska sålla ut vilken information som den nya medarbetaren ska få ta del av 

först men det är något som respondenternas svar motsäger. De vill själva ha möjligheten att 

välja vilken information de vill ta del av och när de vill ta del av den. Det kan dock vara svårt 

att dra en generell slutsats om att det motsäger Granbergs teori utifrån denna studie men 

människors behov till valmöjligheter utvecklas i takt med att den digitala utvecklingen tar sig 

framåt.  

 

Som Lindelöw (2016, s 217-223) förklarar bör introduktionstiden variera beroende på hur 

komplex befattningen är som den nya medarbetaren ska tillträda. Det är därför viktigt att 

organisationen har en plan för hur introduktionen ska ske. En av de intervjuade säger: 

 

Man känner sig ju lite sådär i början som en prao som går i femman 

liksom, Hej vad ska jag göra? Vad ska jag göra nu? Lite i vägen.. typ 

vad borde jag göra? Borde jag läsa nått eller borde jag fatta själv vilka 

saker jag ska göra? Därför tycker jag det var en bra grej med ett tydligt 

introduktionsschema. 

 

Som citatet ovan beskrivs känslan som infinner sig första dagarna på en ny arbetsplats. Här 

lyfts också att ett introduktionsschema är ett verktyg att ha till hands för att känna trygghet och 

känna sig behövd. Karlstad kommun behöver utforma en mer strukturerad plan för sin 

introduktionsprocess eftersom de intervjuade nämner att de hade velat haft en introduktionsplan 

eller ett introduktionsschema som hade gett dem en bättre förståelse för vad de borde ha lärt sig 

under sin introduktion. Det hade också gett dem en bättre översikt över hur deras 

introduktionsveckor skulle komma att se ut. Med hjälp av en strukturerad plan kan  Karlstad 

kommun kvalitetssäkra sin introduktionsprocess och utifrån det se till att alla nya medarbetare 

får en bra introduktion.  
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Karambelkar & Bhattacharya (2017) och Caldwell & Peters (2018) beskriver det som att en 

onboarding-process har olika tidsspann. De menar att en onboarding börjar när en medarbetare 

får sin tjänst och slutar när den är fullt fungerande i sin nya roll. På grund av det är det svårt att 

sätta en specifik tid på introduktionen men ett önskemål från någon av de svarande är att en 

introduktion bör vara mellan 3–4 veckor för att personen ska komma till rätta i sin roll. Vidare 

den följande tiden efter att medarbetaren har introducerats till arbetet bör organisationen följa 

upp med uppföljningssamtal för att stämma av med medarbetaren om hur denne tycker att den 

första tiden på arbetsplatsen har varit. Uppföljningssamtal önskas ske med cirka två månaders 

mellanrum för att medarbetaren ska hinna komma in i sin nya roll och för att arbetsgivaren ska 

få möjlighet att bedöma hur den nya medarbetaren funkar.  

 

I motsatt till förväntningarna utifrån teorins bakgrund nämner respondenterna att de önskar ta 

del av material i pappersform, gärna något handfast som exempelvis en folder. Utifrån det kan 

Karlstad kommun behålla en del material i pappersform men för att möta de andras önskemål 

bör de se till att utveckla digitala möjligheter för att tillgå samma information. Hrastinski (2013, 

s 35f) nämner att det är viktigt för en organisation att göra medarbetarna medvetna om varför 

de använder de olika digitala verktygen. Önskemålen som tagits upp kan kopplas samman med 

den digitala mognadsmatrisen som Jansson & Andervin (2016) beskrivit. En organisation måste 

veta varför de använder sig av digitala verktyg men för att utvecklas framåt i det digitala måste 

de veta hur de ska använda dem. Att som organisation se till att möta de olika behoven för 

tillgång av material i introduktionen tror vi är viktigt. Väljer en organisation att ha mer material 

digitalt till exempel är det viktigt att de skapar en förståelse hos medarbetare om varför de gör 

det. Utifrån tidigare forskning och de intervjuades svar kan det vara att om en organisation inte 

är medveten om den digitala utvecklingen och möjligheten som den för med sig kommer de 

inte kunna utföra en lyckad digital transformation. 

 

Sammanfattningsvis utifrån önskemålen finns det tre som utmärker sig som förslag till Karlstad 

kommun. Dessa är en mer strukturerad plan för introduktionen, en uttalad mentor och 

lättillgänglig digital information. Den uttalade mentorn är den delen av önskningarna som inte 

går att göra digital och det grundar sig i att den sociala introduktionen har en sådan betydande 

vikt för den nya medarbetaren. För att skapa en mer digitaliserad introduktion kan en 

introduktionsplan finnas tillgänglig på ett digitalt verktyg och här kan även enklare fakta som 

exempelvis bakgrundsfakta om organisationen finnas tillgänglig.  
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5. Sammanfattande diskussion  

I det sista kapitlet börjar vi med en sammanfattning utifrån analys- & resultatkapitlet. Under 

slutsatsen ger vi svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Som sista del i kapitlet för vi en 

diskussion kring den kunskap vi har fått under studien, vilka styrkor och svagheter vi kan se. 

Som avslutning av sista delen presenterar vi även förslag på vidare forskning.  

 

Karlstad kommuns introduktion utifrån respondenternas beskrivning har stort fokus på den 

sociala introduktionsdelen, vilket är en viktig del i introduktionen enligt de intervjuade. Det 

verkar inte finnas någon strukturerad plan för hur introduktionen ska gå till och därför skiljer 

sig upplevelsen och uppfattningen en aning. Vi kan dock se att likvärdig information har 

framförts fast på olika sätt och i olika stor mängd. Det råder trots olikheter en samstämmighet 

bland de svarande att introduktionen upplevts positiv. Det framkom under studien att den 

sociala introduktionen har en stor betydelse för att individen ska känna sig välkommen på 

arbetsplatsen. Det kan röra sig om att få en uttalad mentor eller att en medarbetare på 

arbetsplatsen möter den nyanställda dennes första dag. Det en organisation dock bör ha i åtanke 

är att alla människor är olika och alla är inte i behov av att ha samma struktur.  

 

Det framkom i studien att intervjupersonerna såg flera möjligheter med att göra vissa delar i 

introduktionen utifrån digitala former. Delar som skulle kunna göras utifrån digitala former är 

de faktabaserade delarna i en introduktion som innefattar exempelvis värdegrund, policyer och 

bakgrundshistoria om företaget. Dock nämner de att det är viktigt att organisationen ser till att 

ha uppdaterade system, att den information som ges ut är lättillgänglig och inte allt för stor. Det 

ska finnas en möjlighet för medarbetare att testa de olika digitala verktygen för att de ska känna 

sig trygga i hantering av dem.  

 

Resultaten från denna undersökning indikerar att respondenterna är öppna för att en utveckling 

inom digital introduktion ska kunna ske och de ser positivt på digitala möjligheter. För att en 

organisation ska lyckas få med sig sina medarbetare är det viktigt att alla i organisation känner 

sig inkluderade och vet om vilka förändringar som ska ske. Det första intrycket sätter prägeln 

på hur en ny medarbetare ser på organisationen och därför är det viktigt att verksamheten redan 

från början är tydliga med att de arbetar utifrån digitala former. En organisation som visar en 

tydlighet i sina riktlinjer har större chans att lyckas med sin digitala utveckling. Slutligen kan 

vi ur studien utläsa att den digitala biten inte får ta över alltför mycket utan det är viktigt med 

en balans mellan formell, relationsbaserad och digital introduktion. 

 

5.1 Slutsats 

Syftet med studien var att få en bättre förståelse i hur arbetstagare ställer sig till en introduktion 

utifrån digitala former. Sammanfattningsvis utifrån resultatet kan vi se att medarbetarna ställer 

sig positivt till att vissa delar i en introduktion görs digitala. Studien visar även på att det finns 

delar som absolut inte får göras digitala och kompromissas bort.  
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5.1.1 Vilka delar i en introduktion kan göras digitala och vilka delar kan 

inte göras digitala?  

Studien visar att medarbetare vill ha enklare fakta digitalt såsom värdegrund, policyer och 

bakgrundshistoria. Enklare fakta kan också vara grundläggande kunskaper om produkter eller 

arbetssätt vilket undersökningen visar kan ges via nätbaserade utbildningar. En slutsats är att 

studien pekar på att information som förmedlas via envägskommunikation bör ges digitalt 

eftersom det är sådant som medarbetare själva vill kunna bestämma när och vart de ska lära sig 

det. Exempel på fakta som förmedlas via envägskommunikation är organisationsschema, 

introduktionsplan och checklistor på arbetsuppgifter. Sådana fakta är bra att ha samlad på ett 

och samma ställe för att göra det lättillgängligt att gå tillbaka och läsa igen. Resultaten visar 

däremot på att djupare och svårare fakta inte ska ges med digitala former. Respondenterna 

uttryckte det med att vid sådan fakta kan det finnas frågor att ställa och i fall den faktan är 

digital kan den möjligheten gå förlorad. En annan slutsats som kan dras är att den sociala 

introduktionen inte kan vara baserad på digitala former. Exempelvis kan inte ett första 

välkomnande av den nya medarbetaren ersättas med en video eller att den nya medarbetaren 

får träffa sina kollegor genom en video. En mentor är ett ytterligare exempel på en del som inte 

kan göras digital. Den sociala introduktionen har under studiens gång visat sig ha en stor vikt i 

introduktionen av en ny medarbetare och därför ska den delen inte göras i digitala former. Som 

studiens titel refererar till vill en medarbetare inte ha en digital orkidé på sin första arbetsdag 

utan hellre ett varmt välkomnande och en naturlig blomma.  

 

5.1.2 Hur tycker medarbetare om att ta del av information angående 

organisationen innan första arbetsdagen och i vilken form de vill ha den? 

Studiens resultat visar på att det finns en positiv inställning till att få ta del av information innan 

sin första arbetsdag. Det kan ge den nya medarbetaren en bra grund att stå på till sin första dag 

och personen kan få in en “vi känsla” redan innan den satt sin fot på arbetsplatsen. Det är viktigt 

att organisationen har satt ihop ett tydligt och strukturerat material som inte är allt för krävande 

eller stort och inte kräver ett korsförhör när den nya medarbetaren kommer till arbetsplatsen. 

En slutsats vi kan göra är att materialet inte får vara för stort eftersom det kan vara svårt att ta 

till sig informationen. För en verksamhet gäller det att göra medarbetaren intresserad och skapa 

en vilja att veta mer om verksamheten. Det visade sig i studien att den form som var önskvärd 

var text och bild med någon kortare film. De intervjuade vill ha materialet i en form där de 

själva kan interagera och trycka sig vidare i för att få ta del av mer information. En kortare film 

kan vara lämpligt men den får inte ta mest plats eller tid av utbildningsmaterialet eftersom det 

kan upplevas som svårt att interagera med.  
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5.1.3 Hur kan Karlstad kommun utveckla sin introduktion när det gäller 

digitala former?  

En slutsats som vi kan dra är att ett tydligt och strukturerat välkomstpaket i digital form är något 

som medarbetare vill ha i sin introduktion. I ett välkomstpaket bör det ingå ett 

introduktionsschema som tydliggör vad som förväntas av den nya medarbetare, vad den ska 

lära sig och vem som bär ansvar för vad i introduktionen. Ett introduktionsschema ska också 

ge utrymme för medarbetaren att själv fylla på med egna förväntningar och mål med 

introduktionen. Vidare i välkomstpaketet ska det finnas tillgång till ett digitalt verktyg där den 

nya medarbetaren lätt kan navigera sig och få tillgång till information. Det ska finnas 

valmöjligheter att ta del av sammanfattningar men även mer utförlig information eftersom alla 

medarbetare är olika och mängden de vill ta del av skiljer sig åt. En annan slutsats som vi kan 

dra är att medarbetare enkelt och snabbt ska kunna titta på sitt introduktionsschema var de än 

befinner sig för att ta del av informationen. Som nämnts i avsnitt 5.1.1 bör även Karlstad 

kommun få med värdegrund, policyer och bakgrundshistoria i sin digitala introduktion.  

 

5.2 Diskussion 

Inför studien hade vi en tanke och uppfattning av vilka resultat vi trodde att studien skulle ge. 

Vi trodde att alla medarbetare endast såg det som positivt att få alla delar i en introduktion 

digitalt. Utifrån resultaten av studien kan vi se att vi delvis hade rätt men resultatet har också 

visat på att det finns delar som medarbetare inte alls vill ha digitalt. Vi har efter studiens 

genomförande fått en större förståelse för att en del av introduktionen kan ges utifrån digitala 

former och att allting inte kan göras digitalt. Studien har även gett oss en förståelse för att en 

organisation bör tänka på att alla människor är olika och att organisationen inte bara kan 

förändras utan den måste få med sina medarbetare på vägen. 

 

Trots att antalet intervjuer i studien är låga har bredden på respondenter gett oss en bra överblick 

för hur medarbetare ställer sig till en digital introduktion. Det är en styrka att de intervjuade har 

haft olika sysselsättningar såsom att de befunnit sig på olika enheter och positioner eller varit 

studerande. Vi har vid intervjutillfällena fått likvärdiga svar av de medverkande på majoriteten 

av våra frågor och kan på grund av det dra slutsatser som har en betydelse för vidare forskning 

och utveckling som vi tror kommer kunna föra ämnet framåt. En svaghet med studien är att det 

inte går att dra några generella slutsatser om att resultatet gäller alla medarbetare oavsett om de 

arbetar i privat eller offentlig sektor. Det ger däremot en grundförståelse för medarbetare inom 

den offentliga sektorns inställning till en digital introduktion. Studien ger Karlstad kommun en 

överblick av hur deras introduktion fungerar idag och hur de vidare skulle kunna utveckla den 

utifrån medarbetarna och studenternas önskemål. Dessa önskemål gäller inte enbart utifrån 

digitala former utan är också generella förslag för Karlstad kommuns introduktion. En annan 

svaghet i studien är att det inte finns tidigare forskning angående medarbetarnas inställning till 

en digital introduktion. Det finns däremot forskning som berör den digitala transformationen 

och hur en organisation lyckas med den. Det finns en hel del forskning kring introduktionen 
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men få studier är gjorda på ämnet onboarding. Som tidigare nämnts är introduktion och 

onboarding snarlika varandra men onboarding är en längre pågående process än vad 

introduktion är. Utifrån den tidigare forskningen har vi själva valt att föra samman de olika 

delarna i analysen för att kunna uppfylla syftet med studien och svara på våra frågeställningar.  

 

För vidare undersökningar kan det vara intressant att göra en kvantitativ studie som berör både 

den privata och offentliga sektorn eftersom det ger en bredare och mer generell uppfattning om 

det studerade området. Flera av respondenterna har under studiens gång nämnt att det är viktigt 

att tänka på de olika generationerna kopplat till den digitala utvecklingen och att alla människor 

är olika. Därför kan det också vara intressant för vidare forskning att titta på hur det skiljer sig 

åt mellan olika generationer.   
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7. Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

Hej XX!  

Tack för din medverkan i vår kvalitativa rapport angående digitalisering av introduktion för 

nya medarbetare på Karlstad kommun. Dina svar är viktiga för oss och våran studie. 

 

Syftet med rapporten är att kartlägga inställningen till en digital introduktion (onboarding 

process) hos nya medarbetare på Karlstad kommun. Vi vill få en bättre förståelse i hur 

arbetstagare ställer sig till introduktion utifrån digitala former. Den senaste tidens utveckling 

inom digitaliseringen har medfört vikten i att belysa ämnet inom HR-avdelningar för att möta 

de nya behoven hos medarbetare.  

 

Vi förhåller oss till forskningens etiska regler:  

Informationskravet - Din medverkan i studien är helt frivillig och Du har möjlighet att avbryta 

medverkan när Du vill.  

 

Samtyckeskravet - Du har själv rätt att bestämma om Du vill medverka i studien.  

 

Konfidentialitet - De uppgifter vi får i samband med intervjun kommer att hanteras med full 

konfidentialitet och försiktighet och obehöriga kommer inte att få ta del av uppgifterna. Din 

medverkan i studien kommer att vara anonym och vid citering kommer fiktiva namn att 

användas.  

 

Nyttjandekravet - Den insamlade informationen kommer enbart att användas till studiens 

ändamål. Efter slutbdömning av uppsatsen kommer ljudfilerna att raderas.  

 

Om du har några frågor eller funderingar angående rapporten får du gärna kontakta oss. 

Återigen tack för din medverkan i vår rapport! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Madeleine Martinsson * 

Ida Henriksson * 

* Personlig information har tagits bort 

 

 

 

 

 

  



47 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur länge har du arbetat inom Karlstad kommun? (Karlstad Kommunanställda) 

2. Har du arbetat på en annan enhet inom Karlstad kommun tidigare? (Karlstad 

Kommunanställda) 

3. Har du arbetat tidigare? Om ja, hur länge? (Studerande) 

4. Var och vad arbetade du med? (Studerande) 

 

Frågor om introduktion 

5. Fick du någon introduktion när du började på din nya arbetsplats?  

- Om JA, berätta om din introduktion på din arbetsplats.  

- Om NEJ, fick Du någon information om organisationen din första dag? Kan det har 

varit en introduktion fast att det inte uttalades formellt? 

6. Hur lång introduktion hade du? Hade du önskat något annat tidsspann på 

introduktionen? 

7. Var det någon speciell del under introduktionen som fick mer fokus? 

8. Fick du en formell introduktion (arbetsplats, nycklar, passerkort, värdegrund m.m.)? 

Beskriv den. 

9. Fick du någon information innan du började din första arbetsdag?  

- Isf, vilken/vad/hur fick du den?  

10. Var någon av den informationen du fick digital?  

- Isf, vilken/vad? 

11. Hur upplevde du din introduktion den första veckan? 

- Var det något du saknade & var det något som var onödigt? 

 

Relationsrelateradefrågor 

12. Fick du en relationsrelaterad introduktion (Personlig kontakt med kollegor, chefer 

m.m.)? I så fall, beskriv den. 

13. Under din introduktion, fick du någon presentation av kollegor eller fick du själv ta 

initiativ till kontakt? 

14. När i din introduktion skedde detta? 

15. Var det alla på arbetsplatsen eller var det de närmsta kollegorna som du skulle komma 

att arbeta i grupp med som du introducerades för? 

16. Hur upplevde du första kontakten med de nya kollegorna?  

17. Under din introduktion, hade du någon mentor?  

- Om ja, hur upplevde du mentorn? Vad hade den för position?  

- Om nej, är det något du önskar? 

 

Värdegrund, Policys & Bakgrundsinformation 

18. Fick du någon information om företagets värdegrund och policys? 

19. När fick du informationen om arbetsplatsens värdegrund och policys? 

20. Fick du någon information om bakgrunden av organisationen? 

21. När fick du den bakgrundsinformationen? 
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22. Hur hjälpte bakgrundsinformationen Dig i din introduktion?  

 

Digitalisering 

23. Hur upplever du den digitala utvecklingen inom arbetslivet?  

- Positivt eller negativt? 

24. Hur ser du på nätbaserad introduktion? 

- Varför? 

25. Vilka delar i introduktionen tror du skulle passa bra digitalt? 

- Varför? 

26. I vilken form hade du önskat att den nätbaserade utbildningen var? Video, bild eller 

text, kombination? 

27. Vilka delar i introduktionen ska inte vara digitala?  

- Varför? 

28. Skulle du kunna tänka dig att få värdegrund, policyer och bakgrundshistoria digitalt 

innan din första arbetsdag?   

- Hur långt innan?  

29. Vad anser du vara bra och fördelaktigt med att få den informationen digital? 

30. Vad anser du vara mindre bra och negativt med att få den informationen digitalt? 

31. Hade digitalinformation gett dig en större trygghet och förberedelse inför din första 

arbetsdag? 

 

Slutfrågor 

32. Har introduktionen givit dig de förutsättningar som du hade förväntat dig för att komma 

in på arbetsplatsen?  

33. Anser du att din introduktionstid varit lyckad?  

- Utveckla vad den har gett dig positivt alternativt negativt? 

34. Har du några allmänna förslag till förbättringar vad det gäller introduktion? 

  



49 
 

Bilaga 3 - Samtyckespapper 

Detta är ett skriftligt samtycke om att respondenten mottagit information om sitt deltagande i 

studien angående kartläggning av nya medarbetares inställning till en digitaliserad 

introduktion och introduktionens vikt. 

  

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen har samlats in och till vad 

materialet ska användas till. Jag har informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag 

kan avbryta intervjun när som helst. All information som samlas in kommer att hanteras med 

full konfidentialitet, försiktighet och obehöriga kommer inte få ta del av uppgifterna. Jag har 

informerats om att min medverkan kommer vara anonym och att fiktiva namn kommer 

användas i rapporten. 

  

För att intervjun ska kunna göras på ett korrekt sätt kommer den att spelas in, men ljudfilerna 

kommer raderas när rapportens syfte är uppnått. Jag samtycker därmed min medverkan och 

ovanstående information i studien. 

  

  

  

Ort/Datum/År 

  

  

Namnunderskrift: 

  

  

Namnförtydligande: 

 

 

  

Student 1 namnunderskrift: 

  

  

Student 1 namnförtydligande: 

  

  

   

Student 2 namnunderskrift: 

  

  

Student 2 namnförtydligande: 

 

 

 


