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Under 2020 - 2021 har vi på Induction tagit pulsen på HR och ställt frågor om deras
befintliga onboardingprocesser. Resultatet visar att allt fler bolag väljer att satsa på
onboarding men att det finns en del utmaningar. En bra onboarding, som på riktig skapar
resultat i form av engagemang, produktivitet och lojalitet, är mycket mer än en digital
checklista. Att under pre- och onboardingprocessen skapa chefsinvlovering, rutiner för
uppföljning och feedback samt mäta resultat är en utmaning hos många företag.
 
Infografiken visar vilka områden en framgångsrik onboardingprocess bör innehålla och
statistik från respondenter i vår studie.
 

Vi är specialiserade på att hjälpa våra kunder designa onboardingprogram och digitala
utbildningar för att skapa effekt och resultat. Vårt mål är att skapa den bästa
onboardingresa dina medarbetare har upplevt! Det gör vi genom att skapa en
välkomnande och strukturerad introduktion där vi avlastar chefer och låter nya
medarbetare få möjlighet att driva sin egen onboarding. Nyanställda blir snabbt en del av
företaget och bidrar till er framgång. Fler än 14 000 medarbetare genomförde en
framgångsrik onboarding via Induction förra året.
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Vi är experter på onboarding



75%

PREBOARDING

25%

Vi startar vår onboarding med en
strukturerad preboarding innan

första anställningsdag.

JA NEJ



Vi kan enkelt och effektivt följa upp,
stötta och påminna våra chefer, för

att skapa involvering och
engagemang i onboardingprocessen.

70%

CHEFSINVOLVERING

30%
JA NEJ



Vi har säkerställt att alla nya
medarbetare får en välkomnande och

strukturerad introduktion,
oavsett yrkesroll och placering.

SAMMA START

69% 31%
NEJJA



UPPFÖLJNING
Vi kan idag, på ett enkelt sätt, följa

upp våra nyanställdas framsteg i
onboardingprocessen och snabbt ge

stöd, feedback och uppmuntran.

59% 41%
NEJJA



FEEDBACK
Vi har en onboarding som snabbt och
ständigt kan förbättras och utvecklas
i takt med att förutsättningar ändras

och förändringar sker.

64% 36%
NEJJA



57%

MÄTA RESULTATET
Vi ser resultat på individ- och

organisationsnivå och vet i hur stor
utsträckning vår onboardning

faktiskt blir genomförd.

43%
NEJJA



MEDARBETARLÖFTE
I vår onboarding har vi korta, löpande

avstämningar (digitala eller fysiska)
där vi stämmer av våra respektive

förväntningar och mål.

67% 34%
NEJJA



inductionint.se/onboarding-guide

27 tips för att förbättra
er Onboarding
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