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Är onboarding nyckeln till arbetsmotivation? 

En kvantitativ enkätstudie  

Syftet med studien var att undersöka om en framgångsrik onboarding-process hade ett 

signifikant linjärt samband med arbetsmotivation. ”Onboarding” beskrivs som processen 

där en nyanställd introduceras till en ny tjänst och organisation (Caldwell & Peters, 

2018). Studien mätte huruvida respondenterna upplevde en framgångsrik onboarding-

process eller ej, samtidigt mättes respondenternas upplevda arbetsmotivation genom att 

se tillbaka på de tre första månaderna av den senaste eller nuvarande anställningen. 

Studien var kvantitativ med en deduktiv ansats, där mätinstrument som användes var en 

webbaserad enkät som utgick ifrån The Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale 

(WEIMS) av Tremblay, Blanchard, Taylor och Pelletier (2009) samt Gupta, 

Bhattacharya, Sheorey och Coelhos (2018) ´s studie som mätte onboarding-processens 

framgång. För dessa skalor beräknades Cronbach alpha vara mellan ,56 och ,87.  

Ett bekvämlighetsurval utfördes och totalt N=143 respondenter medverkade. Data 

analyserades genom Pearson korrelationsanalys samt separata enklalinjära 

regressionsanalyser mellan samtliga variabler. Resultatet visade både positiva och 

negativa signifikanta samband. Studien fann att forskningsområdet är i behov av 

forskning som är anpassad efter svensk kultur för allmän generalisering av studiens syfte. 
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Inledning 

Arbetstagare upplever hög arbetsmotivation när det är dags att påbörja en ny 

anställning, men är onboarding nyckeln till att bibehålla de anställdas arbetsmotivation? 

Denna studie undersöker individens arbetsmotivation under de tre första månaderna på 

deras senaste anställning och hur onboarding-processen påverkade individens 

arbetsmotivation. Onboarding beskrivs som processen där en nyanställd introduceras till 

företagets kultur, processer, policyer, regler och värderingar, för att göra den nya 

medarbetaren införstådd i hur företaget arbetar och vad som förväntas av individen 

(Weinstock, 2015; Caldwell & Peters, 2018). Det organisatoriska perspektivet gör ämnet 

aktuellt då alla företag kan förmodas sträva efter lönsamhet eller åtminstone att kunna 

fortsätta bedriva sin verksamhet. För att lyckas med detta behöver arbetsgivaren skapa 

arbetsmotivation hos arbetstagarna redan från första mötet och säkerställa att individen är 

motiverad att arbeta i samklang med organisationens gemensamma mål (Gurland & Lam, 

2008). Den anställande chefen ansvarar för att bibehålla och utveckla arbetsmotivationen 

som individen tar med sig in i organisationen första dagen på arbetet. Den närmaste 

chefen skall även säkerställa att den anställde förstår arbetsuppgifterna och trivs på 

arbetet (Baumeister, 2016). Trots att valida mätinstrument framtagits (Tremblay et al. 

2009; Gupta et al., 2018) så har få studier kunnat bidra till förståelsen för onboarding-

processens påverkan på arbetsmotivation.  
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Bakgrund 

 

Onboarding-processen  

Onboarding är processen där en nyanställd introduceras till en verksamhet. 

Huvudsyftet med onboarding-processen är att skapa kunskap, färdigheter och beteenden 

hos individen, som går i samklang med organisationen för att den nya medarbetaren ska 

motiveras till att bli en effektiv del av verksamheten (Weinstock, 2015; Caldwell & 

Peters, 2018). Onboarding-processen kan pågå under ett par veckor eller flera månader 

beroende på vad företaget anser är lämpligt för tjänsten. Vanligtvis får den nya 

medarbetaren mycket information om företaget och dess arbetssätt de första dagarna. 

Individen introduceras för kollegor och blir tilldelad en ansvarig mentor. Den ansvariga 

mentorn finns som stöd och ser till att den nya kollegan ständigt får nya lärdomar och 

kommer in i gemenskapen. I vissa fall introduceras medarbetaren snabbt om företagets 

alla delar och förväntas därefter självständigt komma igång med sitt arbete, kortare 

onboarding-processer är vanligare vid anställning av seniora roller (Caldwell & Peters, 

2018).  

En studie av Snell (2006) visade att inför förberedelser och utformning av en 

hållbar onboarding-process bör organisationer ta hänsyn till följande fyra 

underkategorier: processanalys, implementering, integrering och rapportering. Medan en 

annan studie av Cardwell och Peters (2018) påpekar att efterlevnad, förtydliganden, 

kultur och kontakt är de fyra centrala aspekterna. Oavsett vilken strategi som används för 

att säkerställa att onboarding-processen är framgångsrik visar både Snell (2006) och 

Carwell och Peters (2018) forskningsresultat att färdigställandet av material och diverse 

tillträden, som exempelvis dator, simkort, portkoder, inlogg och så vidare, samt att utse 

en lämplig mentor som finns till hands under onboarding-processen. Vikten av att se till 

att den nya medarbetaren känner till företagskulturen, normer, policyer och att individen 
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introduceras till samtliga kollegor, bokas in på passande utbildningar och delges andra 

kunskapsbaserade verktyg som krävs för tjänsten är de delarna av en onboarding-process 

som även bör ligga i fokus. Forskningsresultat från de två studierna visade alltså att en 

onboarding-process som tar med och framgångsrikt genomför ovanstående handlingar 

och förberedelser skapar arbetsmotivation (Cardwell & Peters, 2018; Snell, 2006).  

Arbetsmotivation  

Arbetsmotivation grundas i generella motivationsteorier med syftet att förstå 

individers motivation och beteende i en organisatorisk kontext. Olika faktorer anses vara 

avgörande för huruvida en individ upplever motivation på arbetsplatsen eller inte 

(Baldwin & Klonoski, 2011; Deci & Ryan, 2000a; Gurman & Lam, 2008; Diefendorff & 

Seaton, 2015). Motivation innebär att vara driven, inspirerad och aktivt känna energi till 

att utföra något (Deci & Ryan, 2000a). Många generella motivationsteorier har 

inspirerats av Maslows forskning om motivation och den välkända behovshierarki som 

publicerades under 40-talet. Maslows teori visade att individen motiveras av en hierarki 

av fem särskilda behov; självförverkligande, aktning, tillhörighet, säkerhet och 

psykologiska behov (Maslow, 1943). En annan välkänd motivationsteori är Locke och 

Lathams målsättningsteori (2006). Locke och Latham (2006) menade att motivation 

uppstår i samband med målsättning utifrån personliga egenskaper och situationen i fråga. 

Höga mål leder till högre prestation jämfört med vaga och abstrakta mål. Om individen 

upplever ett engagemang för målet, har förmågan att uppnå målet och inte upplever att 

målet motstrider ett annat mål, påvisas ett positivt samband mellan nivån av mål och 

prestationsförmåga. Locke och Latham (2006) menade att organisationer uppnår goda 

långsiktiga resultat genom målsättning och visad hänsyn till personliga egenskaper men 

även situationen. Herzberg menade däremot i den etablerade tvåfaktorteorin, att 

individen upplever motivation beroende av olika faktorer, hygienfaktorer och 
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motivationsfaktorer. Hygienfaktorer definierades som förslagsvis lön, företagspolicyer 

och administration, medan motivationsfaktorer definierades som ansvar, prestation och 

erkännande (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959). En annan välkänd amerikansk 

arbetsmotivationsteori är ”Self-Determination Theory” (SDT) av Deci och Ryan (2000a) 

som grundas i självbestämmande och kontroll. 

Self Determination Theory  

Deci och Ryan (2000a) konstruerade SDT theory som utgår från tre 

huvudaspekter, autonomi, sammanhang och kompetens, när individen uppnår samtliga 

huvudaspekter uppstår motivation. Genom förutsättningen att individen har en medfödd 

strävan efter lärdom och en vilja att utvecklas för att nå nya kunskaper, förklarade Deci 

och Ryan (2015) att personliga egenskaper och den sociala miljön var avgörande för 

mängden motivation hos en individ. Däremot påvisades även att motivation hos 

människor varierar, inte bara i mängd utan även i olika typer av motivation. Forskarna 

menade att olika typer av motivation beror på underliggande attityder och mål som bidrar 

till utförandet av handlingar, detta grundas i varför individen vill utföra handlingen (Deci 

& Ryan 2015). Inom SDT påvisas två huvudtyper av motivation, yttre (kontrollerad) 

motivation och inre (självstyrande) motivation (Deci, 1971). Inre motivation bidrar till 

total vilja för handlingen då handlingarna upplevs som intressanta och underhållande 

eller överensstämmande med individens värderingar. Vidare förklarade Deci (1971) hur 

yttre motivation tenderar att bidra till press och tvång då handlingar ofta utförs utifrån 

order och skyldigheter. Yttre motivation kan även grundas i diverse externa faktorer, som 

att undvika bestraffning eller uppnå positiva konsekvenser såsom lön eller beröm för 

prestation. Herzbergs tvåfaktorsteori kan påminna om definitionen för inre och yttre 

motivation genom hygien- och motivationsfaktorer (Herzberg, Mausner & Snyderman, 

1959). Deci och Ryan (2000a) fokuserar däremot på beteenden och personliga 
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egenskaper vid olika typer av motivation snarare än specifika faktorer som avgör 

mängden motivation.  

Forskning visade att Deci och Ryan (2000a;2000b;2015) konstruerat underteorier 

utifrån SDT som syftade till att definiera variationer inom inre och yttre motivation. En 

underteori heter “Organismic Integration Theory” (OIT) och syftar till att påvisa hur 

olika underkategorier tenderar att hindra eller främja huruvida beteende styrs av inre och 

yttre motivation. OIT innefattar följande underkategorier: amotivation, extern reglering, 

introjekterad reglering, identifierad reglering, integrerad reglering och intern reglering 

(Deci & Ryan 2000a;2000b). Figur 1 visar hur de olika underkategorierna reglerar inre 

eller yttre motivation.  

 

Figur 1. Olika stadier för motivation och dess grad av kontroll och självbestämmande 

(Josefsson & Lindwall, 2010).    

Amotivation definieras som ett stadie då en individ helt saknar avsikt att utföra en 

handling (Deci & Ryan 2000a). Genom en upplevd brist på kompetens för att utföra 

handlingen eller saknad tro på att handlingen ger önskat resultat befinner sig individen i 

stadiet för amotivation. Figur 1 visar tydligt hur amotivation inte regleras av inre eller 
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yttre motivation. Nästkommande stadie är extern reglering och förklarades som det stadie 

då motivationen var som mest externt reglerad. Individen upplever ofta handlingen som 

beordrad eller styrd och handlingens resultat tenderar därför att upplevas mer fördelaktig 

för den externa parten än för individen själv. Det andra stadiet är introjekterad reglering 

(Deci & Ryan 2000a). Denna typ av motivation definieras som relativt kontrollerad, då 

individer tenderar att utföra handlingar i syfte att undvika skuld eller ångest i upplevelse 

av press från en extern part. Individen kan däremot även uppleva en egoistisk belöning i 

form av stolthet för utförandet. Det tredje stadiet inom yttre motivation är identifierad 

reglering (Deci & Ryan 2000a). I detta stadium har den personliga betydelsen för 

handlingen identifierats och individen utför handlingen utifrån en mildare grad av 

självbestämmande, även om externa faktorer är inblandade. Integrerad reglering är den 

sista typen av motivation inom ramen för extern reglering (Deci & Ryan 2000a).  detta 

stadium har individen identifierat och sammankopplat externa faktorer med värden och 

vilja för handlingen till jaget. På så sätt upplevs motivationen mer självbestämmande till 

en högre grad än tidigare. Även om de sistnämnda stadierna kan upplevas som inre 

motivation är de inom ramen för yttre motivation. Då handlingen utförs i avseende för ett 

resultat som grundas i externa principer samt en lägre grad av självbestämmande (Deci & 

Ryan 2000a). Intern reglering definierades som det enda stadiet inom ramen för inre 

motivation, vid intern reglering upplever individen den grad av självbestämmande som 

ökar den inre motivationen. Individen accepterar och tar in fördelarna i situationen, vilket 

i sin tur ökar graden av självbestämmande. Individens beteende bidrar till inre lycka och 

en upplevelse av spänning och intresse inför utförandet av handlingen. Ju mer 

självbestämmande individen upplever, desto större är sannolikheten för att individen 

upprätthåller det specifika beteendet (Deci & Ryan 2000a). Människor upplever sannolikt 

både inre och yttre motivation, det grundas däremot i handling, kontext, personliga 
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upplevelser och kulturella skillnader för att variation och typ av motivation ska kunna 

definieras (Deci & Ryan 2000a). 

Kulturella skillnader och arbetsmotivation  

Definitionen av arbetsmotivation påverkas av kulturella skillnader och har olika 

innebörd beroende på land och samhälle. Hofstedes (2001) studie om kulturella 

skillnader visade tydligt hur sådana markanta skillnader bör tas i beaktning vid mätning 

av arbetsmotivation. Studien mätte de grundläggande skillnaderna i vad som motiverar 

människor att prestera på arbetet. Undersökningen jämförde olika länders feminina och 

maskulina tendenser, där människor i ett maskulint samhälle motiveras av viljan att vara 

bäst på det de gör. Medan människor i ett feminint samhälle ville tycka om det de 

arbetade med. Hofstede (2001) utgick från sex dimensioner när länders maskulinitet och 

femininitet mättes. Ett exempel på en sådan dimension är: om människorna och 

organisationerna i samhället är syftes-orienterade eller målinriktade. Hofstede (2001) 

bedömning baserades på om människor gör det som behövs och undviker risker eller om 

de vågar ta risker för att de strävar efter att uppnå interna mål och personlig utveckling. 

En annan dimension mäter om intern eller extern motivation driver individer. Detta 

jämförs via att undersöka om kundens behov ligger i fokus (extern motivation) eller om 

det är etiska aspekter (intern motivation) som styr organisationens arbete (Hofstede, 

2001). 

Hofstede (2001) visade att olika världsdelar och länder hade markanta skillnader i 

nivån av maskulinitet eller det motsatta, femininitet. Europa och speciellt Sverige var det 

perfekta exemplet på ett feminint samhälle. Ett feminint samhälle som Sverige speglas av 

jämställdhet, balans mellan privatliv och arbete, gemensamma beslut och ett allmänt tänk 

om att alla är lika mycket värda. Hofstede (2001) beskrev Sveriges omtalade ord ”lagom” 

och menar att detta ord eller tankesätt präglar mycket av Sveriges kultur kring 



8 

 

 

arbetsmotivation. Hofstede (2001) lyfter också jantelagen som ett exempel på en fiktiv 

lag som påverkar svenskarnas tankesätt kring prestation och att vilja vara bäst. Resultaten 

från Hofstedes (2001) forskning visade däremot hur det Amerikanska samhället hade en 

annorlunda syn på prestation och vilja att vara bäst, Amerika var i jämförelse med 

Sverige ett maskulint samhälle. Ett maskulint samhälle i dessa länders avseende 

representerades av en framgångsorienterad och driven befolkning där varje individ hade 

ett egoistiskt synsätt som prioriterade personens egna framgång framför allt annat. SDT 

theory (Deci & Ryan, 2000a) konstruerades utifrån ett amerikanskt perspektiv och teorins 

definition av arbetsmotivation kan därav präglas av det maskulina samhället som 

Hofstede (2001) belyser. Amerikaners arbetsmotivation stärks vid erkännande för 

prestation och framgång medan svenskarnas arbetsmotivation drivs av känslan av att vara 

en meningsfull del av en organisation (Hofstede, 2001). Att mäta svenskars 

arbetsmotivation genom SDT theory kräver därav en medvetenhet kring kulturella 

skillnader inom arbetsmotivation och dess skillnader i nivån av maskulinitet och 

femininitet. Likaså visade Hofstede (2001) att även Storbritannien representerade ett 

maskulint samhälle, britterna har likt amerikanerna en tydlig ambition att prestera men 

visar även på en god arbetsmoral. En studie av Gupta et al. (2018) konstruerades för att 

mäta en framgångsrik onboarding utifrån den brittiska arbetsmoralen. I studien inkluderar 

Gupta et al. (2018) perspektiv som överensstämmer med både maskulina samhällen som 

Amerika och Storbritannien men även feminina samhällen som Sverige. Däremot bör de 

kulturella skillnaderna i denna konstruktion beaktas vid mätningen av en framgångsrik 

onboarding-process i ett feminint samhälle.  

En framgångsrik onboarding-process  

En framgångsrik onboarding-process enligt Gupta et al. (2018) belyser likt 

Cardwell och Peters (2018) samt Snell (2006) att färdigställandet av material och 
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tillträden, företagskultur och gemenskap, policyer och värderingar samt mentorskap bör 

vara en prioritet i en onboarding-process. Gupta et al. (2018) har däremot valt att dela in 

onboarding-processen i följande underkategorier. Socialisering (Socialization); denna 

kategori behandlar hur en nyanställd bemöts innan personens första arbetsdag, vilken 

information som delges innan anställningen påbörjas och hur en nyanställd välkomnas av 

sin mentor eller chef. Organisationskännedom (Orientation training); lägger tyngd på 

introduktionens innehåll. Organisationskännedom behandlar informationen en nyanställd 

bör ha delgetts både innan första arbetsdagen och under de absolut första dagarna på 

anställningen. Ledarskap (Leadership); fokuserar på den anställande chefen. Ledarskap -

kategorin ifrågasätter om allt material fanns på plats när den nya kollegan påbörjade 

tjänsten och om den anställande chefen gav den information individen behöver för att 

klara av arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifter och krav (Task characteristics); fokuserar på 

hur chefen hanterar den nyanställda i samband med individens prestationer och om den 

nyanställda får den utbildning som krävs för rollen (Gupta et al., 2018). 

Arbetsuppgifter och krav visades vara en positiv indikator till den upplevda 

onboarding-processen i resultaten från Gupta et al. (2018)´s studie, medan resultaten av 

övriga underkategorier visades endast ha påverkan på enskilda yrkesgrupper. Exempelvis 

socialisering som hade olika påverkan på olika branscher, där socialisering var en 

betydande negativ indikator för IT-branschen i samband med personalomsättning, 

samtidigt som samma underkategori hade motsatt förhållande till bilbranschen. Gupta et 

al. (2018)´s studie fokuserade på sambandet mellan en väl genomförd onboarding-

process och personalomsättning, genom att ta hänsyn till teorier som framförallt: “Self-

efficacy” och “locus of control”. Self-efficacy är dimensionen av effektivitet som är 

självreglerande. Self-efficacy delas upp i fyra huvudprocesser: kognitiv, motiverande, 

affektiv och selektiv. Ju starkare upplevd self-efficacy desto högre mål sätter individen 
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för sig själv och styrkan på den självreglerande effektivitet påverkar individens interna 

motivation (Ajzen, 2002). Locus of control beskrivs som teorin om individens inre tro att 

situationsbaserade resultat är beroende av individens egna ansträngningar och 

prestationer. Individer som anser att de har kontroll över deras prestationer har en intern 

locus of control. Medan individer som anser att deras prestationer är utom kontroll och 

upplever att andra har makten över deras prestationer och utfall har extern locus of 

control (Ajzen, 2002). Enligt Gupta et al., (2018) anses individens self-efficacy och locus 

of control påverka upplevelsen av onboarding-processen. För att uppleva en god self-

efficacy och känna kontroll krävs det att individen utbildas och delges rätt information 

och får tillräckligt bra stöd under onboarding-processen (Gupta et al., 2018). Detta för att 

individen ska uppleva förmågan att utföra arbetsuppgifter och dessutom ha kontroll över 

prestationer, eftersom det således bidrar till att individens inre motivation ökar känslan av 

arbetstillfredsställelse.  

Onboarding och arbetsmotivation  

Människan är motiverad att kämpa för en specifik tjänst som individen vill ha, 

men individen måste därefter trivas på arbetet för att behålla motivationen (Baumeister, 

2016). Onboarding kan därför sammankopplas med motivation, då individer strävar efter 

vissa tjänster och motiveras till att arbeta hårt för att nå dem. Artikeln av Palmer (2017) 

förklarar detta samband genom beskrivningen av teorin “Liking and wanting”. Palmer 

(2017) menade att människans känsla av att vilja ha någonting skapar motivation och att 

motivationen kan bibehållas genom att personen därefter trivs med det individen ville ha. 

Onboarding-processens roll blir därav att se till att individer trivs med arbetet och därmed 

upplever arbetsmotivation. Arbetsmotivationen kan därför reduceras om onboarding-

processen misslyckas med att få en nyanställd att trivas på arbetet eller arbetsplatsen 

(Palmer, 2017; Gupta et al., 2018). 
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Syftet för denna studie var att undersöka om en framgångsrik onboarding-process 

har ett signifikant linjärt samband med arbetsmotivation.  

Metod  

Design 

I denna studie användes en kvantitativ forskningsmetod genom en webbaserad 

enkätundersökning. Utifrån studiens syfte valdes en kvantitativ forskningsmetod då 

studien strävade efter en överblick av huruvida en framgångsrik onboarding-process 

påverkar arbetsmotivation. Valet av insamlingsmetod grundades i möjligheten att nå ut 

till en bred variation av kön, ålder och olika yrkesgrupper genom att enkäten 

publicerades genom sociala nätverk. Studien utformades som en deduktiv 

forskningsansats, och tidigare forskning och teorier låg till grund för utformningen av 

enkäten med vilka data samlades in (Bryman, 2011). 

Urval 

Studiens deltagare valdes ut genom ett bekvämlighetsurval då enkäten 

publicerades genom författarnas sociala nätverk och nådde därför i första hand 

författarnas egna sociala nätverk. Enligt Bryman (2011) innebär ett bekvämlighetsurval 

att respondenterna är nära och tillgängliga för forskaren, vilket i sin tur ofta genererar 

hög svarsfrekvens eftersom enkätundersökningen förekommer i forskarens miljö. Urvalet 

av respondenter av enkäten var brett då det enda avgörande kravet för deltagande var 

arbetslivserfarenhet. Av den anledningen ansåg författarna att sociala nätverk där 

möjlighet till en större spridning av enkäten gavs, var rimlig för studien.  

Totalt besvarades enkäten av N=143 personer, varav 101 respondenter var 

kvinnor och 42 respondenter var män. Respondenternas representerades till största delen 

av åldern 18-25, totalt 65,7%, respondenter i ålder 26-35 representerades av 24,5%, 

åldern 36-45 av 4,2%, åldern 46-55 av 4,2% och åldern 56-65 av 1,4%. Majoriteten av 
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respondenterna tillhörde yrkesgrupperna HR och personal 16,8%, detaljhandel 13,3%, 

försäljning 12,6%, hälso- och sjukvård 9,1%, och ekonomi 7,7%. Resterande statistik om 

yrkesgrupper redovisas i tabell 1 nedan.  

Tabell 1.  

Sammanställning av respondenternas individuella faktorer: kön, ålder och yrkesgrupp 

Individuella faktorer  N % 

Kön Man 

Kvinna 

 

42 

101 

29,4 

70,6 

Ålder 18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

94 

35 

6 

6 

2 

65,7 

24,5 

4,2 

4,2 

1,4 

    

Yrkesgrupp Administration 

Bygg och industri 

Detaljhandel 

Ekonomi 

Försäljning 

Hotell, restaurang och turism 

HR och personal 

Hälso- och sjukvård 

IT 

Juridik 

Kultur och fritid 

Lärande och pedagogik 

Marknadsföring och PR 

Samhälle Humaniora 

Socialt arbete 

Övrigt 

7 

10 

19 

11 

18 

6 

24 

13 

6 

1 

1 

8 

5 

2 

4 

8 

4,9 

7 

13,3 

7,7 

12,6 

4,2 

16,8 

9,1 

4,2 

0,7 

0,7 

5,6 

3,5 

1,4 

2,8 

5,6 
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Datainsamlingsmetod  

Enkäten bestod av två delar och totalt 39 frågor. Den första delen bestod av tre 

inledande bakgrundsfrågor som efterfrågade individuella faktorer som kön, ålder och 

yrkesgrupp. Därefter innehöll enkäten 18 items som mätte respondentens senaste 

upplevda onboarding-process baserat på Guptas et al. (2018) items som mäter kvalitén av 

en onboarding-process. Samtliga items baserades på fyra underkategorier: arbetsuppgifter 

och krav, organisationskännedom, ledarskap och socialisering. Utifrån underkategorierna 

har items utformats som mäter människors upplevelse av onboarding-processer (Se 

bilaga 1). Exempelvis mätte enkäten variabeln socialisering genom följande item: “Jag 

var nöjd med stödet och informationen jag fick innan min första dag på arbetet”. 

Samtidigt mätte enkäten variabeln arbetsuppgifter och krav via följande item: “Jag hålls 

ansvarig för mina prestationer”. Samtliga items grundades på vad studien av Gupta et al. 

(2018) ansåg bör ingå i en framgångsrik och motivationsfrämjande onboarding-process. 

Vid granskningen av resultatet av enkäten upptäcktes att ett item från originalstudien för 

onboarding omedvetet exkluderades under konstruktionen av enkäten och inkluderades 

därför inte i mätningen. Detta item var menat att mäta underkategorin ledarskap. I 

särskilda färdigkonstruerade items som mäter onboarding förekommer “dubbla frågor”. 

Enligt Bryman (2011) bör detta undvikas vid skalfrågor då det kan förvirra respondenten 

angående vad som bör besvaras. Samtidigt värderade författarna för denna studie enkäten 

som ett väl validerat redskap vid mätning av onboarding, då enkäten redan prövats i 

tidigare studier. Tidigare forskare bedömde även validiteten och reliabiliteten i enkäten 

genom statistiska analyser och resultaten visades som acceptabla, α = .91(Gupta et al. 

2018). Författarna valde därför att fortgå med dessa items.   

 Den andra delen av enkäten bestod av 18 items som syftade till att mäta 

respondentens arbetsmotivation under de tre första månaderna vid respondentens senaste 
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anställning. För att mäta arbetsmotivation användes ”The Work Extrinsic and Intrinsic 

Motivation Scale” (WIEMS) som utvecklats av Tremblay et al. (2009) i syfte för att mäta 

arbetsmotivation. Skalan baserades på sex underkategorier grundade i Deci och Ryans 

(2000a) SDT theory: amotivation, extern reglering, introjekterad reglering, identifierad 

reglering, integrerad reglering och intern reglering. Denna del av enkäten mätte varje 

underkategori genom tre olika items baserat på frågan “Varför arbetar du?” (se bilaga 2). 

Exempelvis mätte enkäten variabeln amotivation genom följande item: “Jag vet inte, 

arbetet förväntar sig för mycket av oss”. Samtidigt mätte enkäten intern reglering genom 

följande item: “För att jag finner stor glädje i att lära mig nya saker”. Samtliga items för 

enkätundersökningen skattades genom en femgradig likertskala med undantag för de tre 

inledande bakgrundsfrågorna angående kön, ålder och yrkesgrupp, dessa frågor 

besvarades genom svarsalternativ. Likertskalan mättes mellan ett och fem varav ett 

representerade: instämmer inte alls, två representerade: instämmer i låg grad, tre 

representerade: instämmer delvis, fyra representerade: instämmer i hög grad och fem 

representerade: instämmer helt. Då det inte fanns en svensk officiell översättning av de 

två använda skalorna beslutade författarna att översätta samtliga items i samråd med en 

språkkunnig person. Det uppstod ett problem vid översättningen av ett item som syftade 

till att mäta onboarding-processen då detta item innehöll begreppet ”performance 

management”. Det fanns inte en direkt svensk översättning av begreppet vilket de 

kulturella skillnaderna ligger till grund för. Hofstedes (2001) forskningsresultat visade att 

olika kulturer formar människors arbetsmotivation, vilket kan bidra till att exempelvis 

performance management endast är ett koncept som kan användas på individer med 

amerikansk bakgrund. Därför beslutade författarna att exkludera detta item från denna 

studie. Även detta item skulle mäta underkategorin ledarskap vilket exkluderade 
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ytterligare ett item från underkategorin. Även om detta kan förändra studiens resultat togs 

beslutet att exkludera än att behålla en skev översättning och riskera ett skevt resultat.  

Utifrån studiens tidsram togs valet att inte utföra en pilotstudie i syfte för att testa 

tillförlitligheten av översättningen av samtliga items. Även om en pilotstudie är något 

som bör göras för att säkerställa enkätens användbarhet och kvalitet (Bryman, 2011) 

Genomförande  

          Enkäten konstruerades i programmet esMaker (v. 3.0; Entergate, odaterat) där även 

data lagrades och hanterades. Författarna publicerade enkäten via en webbaserad länk 

genom inlägg på två sociala nätverk, Facebook och Linkedin. Kort information om hur 

tidskrävande enkäten var samt en kortare förklaring av syftet för undersökningen 

beskrevs i inlägget. Efter fem dagar resulterade inläggen i 92 svar, författarna delade då 

enkäten en ytterligare gång på de två sociala nätverken som en påminnelse och ökad 

spridning till eventuella respondenter. Efter tio dagar inaktiverades länken till enkäten, 

publiceringen resulterade i 143 svar.  

Forskningsetiska överväganden  

Genomgående under arbetet i denna studie togs det hänsyn till de grundläggande 

etiska principerna för svensk forskning; nyttjandekravet, kofidentialieteskravet, 

samtyckeskravet och informationskravet (Bryman, 2011). Nyttjandekravet uppfylldes då 

respondenterna blev informerade kring att resultaten endast syftade till att användas för 

denna studie. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att respondenternas svar var 

anonyma och hanterades konfidentiellt, respondenterna informerades om detta innan 

deltagandet av enkäten startade. Respondenterna informerades även om att 

genomförandet av enkäten var frivilligt och att enkäten kunde avbrytas om så önskas, 

därav uppfylldes även samtyckeskravet. Informationskravet uppfylldes genom den 

information och förklaring av syftet för enkäten och studien i samtliga inlägg på samtliga 
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sociala nätverk. Eftersom enkäten publicerades från författarnas privata profiler fanns 

även möjligheten för respondenten att ställa eventuella frågor om etiska hänsynstagande.  

Validitet och reliabilitet 

Denna studie utgick från en deduktiv ansats då den grundades på befintlig 

forskning samt tidigare validerade och färdigkonstruerade items (Tremblay et al., 2009; 

Gupta et al., 2018). Detta var ett medvetet val för att genomföra studien på ett tids- och 

kostnadseffektivt sätt. Eftersom samtliga items testats och publicerats som vetenskaplig 

forskning ansågs de vara av stark validitet. Däremot var författarna medvetna om att 

valda skalor och teorier är konstruerade och baserade på amerikansk och brittisk 

forskning och samhällskultur. Konstruktionen av samtliga items kan därav påverkas av 

amerikanska och brittiska kulturella skillnader på arbetsplatser och kan således påverka 

studiens mätning och resultat och kan därmed försvaga denna studiens validitet. Därav 

ansågs ett test av samtliga items interna reliabilitet som nödvändigt för att stärka denna 

studies reliabilitet. Därför utfördes Cronbach alpha reliabilitetskoefficient på samtliga 

variabler och visade följande värden: Socialisering α =,80 Organisationskännedom α=,80 

Ledarskap α=,57 Arbetsuppgifter och krav α =,86 Amotivation α=,65 Extern reglering 

α=,62 Introjekterad reglering α=,67 Identifierad reglering α=,80 Integrerad reglering 

α=,82 Intern reglering α=,86. Variabeln ledarskap visade ett lägre värde, vilket var 

rimligt att anta utifrån faktumet att två items exkluderats ur originalskalan. Resterande 

resultat ansågs vara acceptabla för denna studie utifrån Nunnallys (1978) gräns för 

Cronbach alpha reliabilitetskoefficient, α=,7. Även om enstaka värden visade α= >,60 

fanns åtanken att dessa variabler endast innehöll tre items vilket i vissa fall tenderar att 

sänka värdet för Cronbach alpha (Bryman, 2011).  
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Analys av data 

Insamlade data exporterades från esMaker (v. 3.0; Entergate, odaterat) till 

Statistical Package for the Social Science (SPSS, v. 26) för utförande av statistisk 

analyser. Samtliga oberoende variabler för denna studie utgörs av underkategorierna för 

onboarding vilket är: arbetsuppgifter och krav, organisationskännedom, ledarskap och 

socialisering. Studiens beroende variabler utgörs av underkategorierna av SDT theory: 

amotivation, extern reglering, introjekterad reglering, identifierad reglering, integrerad 

reglering och intern reglering. Korrelationsanalyser utfördes för att finna positiva och 

negativa samband mellan onboarding och arbetsmotivation. Därefter utfördes separata 

enkellinjära regressionsanalyser mellan samtliga oberoende- och beroende variabler, för 

att analysera effekter och till vilken grad onboarding-processen påverkar 

arbetsmotivation.  

Resultat 

Nedan presenteras resultaten av Pearsons korrelationsanalys. Likaså redovisas 

samtliga separata enkellinjära regressionsanalyser mellan studiens oberoende variabler 

(socialisering, organisationskännedom, ledarskap och arbetsuppgifter och krav) och 

studiens beroende variabler (amotivation, extern reglering, introjekterad reglering, 

identifierad reglering, integrerad reglering och intern reglering). Endast de resultat som 

visades signifikanta i regressionsanalyserna förklaras vidare, däremot återges samtliga 

resultat i tabellerna. 

Pearsons korrelationsanalys 

Resultatet av Pearsons korrelationsanalys visade ett flertal positiva korrelationer. 

Däremot visades signifikanta negativa korrelationer mellan amotivation och socialisering 

r(143)=-,22; p<,01) ledarskap r(143)=-24; p<,01 och arbetsuppgifter och krav r(143)=-

24; p<,01. Socialisering visade i sin tur positiva signifikanta korrelationer med 
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identifierad reglering r(143)=21; p<,05 integrerad reglering r(143)=23; p<,01 och intern 

reglering r(143)=18; p<,05. Organisationskännedom visade likaså positiva signifikanta 

korrelationer med identifierad reglering r(143)=26; p<,01 integrerad reglering r(143)=28; 

p<,01 och intern reglering r(143)=24; p<,01. Samtidigt visade organisationskännedom en 

positiv signifikant korrelation med extern reglering r(143)=25; p<,01. Ledarskap visade 

likt organisationskännedom en positivt signifikant korrelation med extern reglering 

r(143)=25; p<,01. Resultatet visade även en positivt signifikant korrelation mellan 

ledarskap och integrerad reglering r(143)=17; p<,05. Slutligen visade analysen att 

arbetsuppgifter och krav visade positiva signifikanta korrelationer med extern reglering 

r(143)=27; p<,01 introjekterad reglering r(143)=19; p<,05 identifierad reglering 

r(143)=25; p<,01 integrerad reglering r(143)=27; p<,01 intern reglering r(143)=27; 

p<,01.  

Tabell 2.  

Pearsons korrelationsanlys mellan studiens oberoende variabler (socialisering, 

organisationskännedom, ledarskap och arbetsuppgifter och krav) och studiens beroende 

variabler (amotivation, extern reglering, introjekterad reglering, identifierad reglering, 

integrerad reglering och intern reglering) 

 Amotivation   Extern        Introjekterad      Identifierad Integrerad

  

Intern 

Socialisering 

 

-,22** ,12 ,8 ,21* ,23** ,18* 

Organisations- 

kännedom 

 

-,14 ,17* ,12 ,26** ,28** ,24** 

Ledarskap 

 

-,24** ,25** ,08 ,16 ,17* ,08 

Arbetsupp- 

gifter och krav 

-,24** ,27** ,19* ,25** ,27** ,27** 

** p= <0,01 * p= <0,05 
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Socialisering 

En enkellinjär regressionsanalys genomfördes för att undersöka huruvida 

socialisering predicerar amotivation, extern reglering, introjekterad reglering, identifierad 

reglering, integrerad reglering och intern reglering av arbetsmotivation. Resultatet visade 

ett negativt signifikant samband mellan socialisering och amotivation β1= -,17, t(142) =  

-,266, p<,009. Analysen visade även att 5% av variansen i amotivation förklaras av 

socialisering (R2 = ,05). Däremot visade resultatet ett positivt signifikant samband mellan 

socialiseringoch integrerad reglering β1= ,24, t(142) = 2,83, p<,005 och ett positivt 

signifikant samband mellan socialisering och intern reglering β1= ,17, t(142) = 2,19, 

p<,031. Vidare visade resultatet att 5% av variansen i integrerad reglering förklaras av 

socialisering (R2 = ,05) och att 3% av variansen i intern reglering förklaras av 

socialisering (R2 = ,03).  

Tabell 3. 

Enkellinjär regressionsanalys mellan socialisering och amotivation, extern reglering, 

introjekterad reglering, identifierad reglering, integrerad reglering och intern reglering (N=143) 

 Amotivation Extern Introjekterad Identifierad    Integrerad Intern 

Socialisering

  

      

R2 ,05 ,02 ,01 ,05 ,05 ,03 

F 7,06 2,12 ,96 6,72 8,00 4,78 

p(F) ,009 ,148 ,330 ,011 ,005 ,031 

β1 -,17 ,10 ,07 ,23 ,24 ,17 

t -2,66 1,46 ,98 2,59 2,83 2,19 

p(t) ,009 ,148 ,330 ,011 ,005 ,031 
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Organisationskännedom  

En enkellinjär regressionsanalys genomfördes för att undersöka huruvida 

organisationskännedom predicerar amotivation, extern reglering, introjekterad reglering, 

identifierad reglering, integrerad reglering och intern reglering av 

arbetsmotivation. Resultatet av regressionsanalysen mellan organisationskännedom och 

amotivation, extern reglering, introjekterad reglering, identifierad reglering, integrerad 

reglering och intern reglering visade på flera positiva signifikanta samband.  

Resultatet visade ett positivt signifikant samband mellan organisationskännedom och 

extern reglering β1= ,14, t(142) = 1,99, p<,048. Resultatet visade även att 3% av 

variansen i integrerad reglering förklaras av organisationskännedom (R2 = ,03). Vidare 

visade resultatet av analysen ett positivt signifikant samband mellan 

organisationskännedom och identifierad reglering β1= ,31, t(142) = 3,26, p<,001. 

Analysen visade även att 7% av variansen i intern reglering förklarades av 

organisationskännedom (R2 = ,07). Likaså visade integrerad reglering ett signifikant 

positivt samband med organisationskännedom β1= ,31, t(142) = 3,41, p<,001. Samtidigt 

som 8% variansen i integrerad reglering förklarades av organisationskännedom (R2 = 

,08). Slutligen visade resultatet ett positivt signifikant samband mellan 

organisationskännedom och intern reglering β1= ,24, t(142) = 2,91, p<,004. Resultatet 

visade även att 6% av variansen i intern reglering förklaras av organisationskännedom 

(R2 = ,06). 
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Tabell 4. 

 Enkellinjär regressionsanalys mellan organisationskännedom och amotivation, extern reglering, 

introjekterad reglering, identifierad reglering, integrerad reglering och intern reglering (N=143) 

 Amotivation Extern   Introjekterad   Identifierad Integrerad Intern 

Organisations-

kännedom 

      

R2 ,02 ,03 ,06 ,07 ,08 ,06 

F 2,76 3,98 2,2 10,16 11,63 8,48 

p(F) ,099 ,048 ,140 ,001 ,001 ,004 

β1 -,12 ,14 ,12 ,31 ,31 ,24 

t -1,66 1,99 1,48 3,26 3,41 2,91 

p(t) ,099 ,048 ,140 ,001 ,001 ,004 

 

Ledarskap 

En enkellinjär regressionsanalys genomfördes för att undersöka huruvida 

ledarskap predicerar amotivation, extern reglering, introjekterad reglering, identifierad 

reglering, integrerad reglering och intern reglering av arbetsmotivation. Resultatet av 

regressionsanalysen mellan ledarskap och amotivation, extern reglering, introjekterad 

reglering, identifierad reglering, integrerad reglering och intern reglering visade positiva 

och negativa signifikanta samband. Analysen visade ett negativt signifikant samband 

mellan amotivation och ledarskap β1= ,-,23, t(142) =,-2,95, p<,004. Där även att 6% av 

variansen i amotivation förklarades av ledarskap (R2 = ,06). I resultatet framgick däremot 

ett positivt signifikant samband mellan extern reglering och ledarskap β1= ,24, t(142) 

=,3,04, p<,003. Vidare visades att 6% av variansen i extern reglering förklarades av 

ledarskap (R2 = ,06). Slutligen visade resultatet även ett positivt signifikant samband 

mellan integrerad reglering och ledarskap β1= ,21, t(142) =,2,09, p<,038. Resultatet 

visade att 3% av variansen i integrerad reglering förklarades av ledarskap (R2 = ,06). 
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Tabell 5. 

Enkellinjär regressionsanalys mellan ledarskap och amotivation, extern reglering, introjekterad 

reglering, identifierad reglering, integrerad reglering och intern reglering (N=143) 

 Amotivation Extern Introjekterad Identifierad Integrerad Intern 

Ledarskap          

R2 ,06 ,06 ,01 ,03 ,03 ,01 

F 8,68 9,24 ,8 3,66 4,37 1,0 

p(F) ,004 ,003 ,371 ,058 ,038 ,320 

β1 -,23 ,24 ,08 ,21 ,21 ,21 

t -2,95 3,04 ,9 1,91 2,09 2,09 

p(t) ,004 ,003 ,371 ,058 ,038 ,320 

 

Arbetsuppgifter och krav  

En enkellinjär regressionsanalys genomfördes för att undersöka huruvida 

arbetsuppgifter och krav predicerar amotivation, extern reglering, introjekterad reglering, 

identifierad reglering, integrerad reglering och intern reglering av arbetsmotivation. 

Resultatet av regressionsanalysen mellan arbetsuppgifter och krav och amotivation, 

extern reglering, introjekterad reglering, identifierad reglering, integrerad reglering och 

intern reglering visade positiva och negativa signifikanta samband. Resultatet visade ett 

negativt signifikant samband mellan amotivation och arbetsuppgifter och krav β1= ,-,23, 

t(142) =,-2,9, p<,004. Vidare förklarades 6% av variansen i amotivation av 

arbetsuppgifter och krav (R2 = ,06). Däremot visade resultatet ett positivt signifikant 

samband mellan extern reglering och arbetsuppgifter och krav β1= ,27, t(142) =,3,39, 

p<,001. Där 8% av variansen i extern reglering förklarades av arbetsuppgifter och krav 

(R2 = ,08). Resultatet visade även ett positivt samband mellan introjekterad reglering och 

arbetsuppgifter och krav β1= ,2, t(142) =,2,3, p<,023. Vidare visade resultatet att 4% av 

variansen i introjekterad reglering kan förklaras av arbetsuppgifter och krav (R2 = ,04). 

Resultatet visade likaså ett positivt samband mellan identifierad reglering och 
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arbetsuppgifter och krav β1= ,34, t(142) =,3,12, p<,002. Där 6% av variansen i 

identifierad reglering förklarades av arbetsuppgifter och krav (R2 = ,06). Vidare visade 

resultatet ett positivt signifikant samband mellan integrerad reglering och arbetsuppgifter 

och krav β1= ,34, t(142) =,3,3, p<,001. Därefter visade resultatet att 7% av variansen i 

integrerad reglering förklarades av arbetsuppgifter och krav (R2 = ,07). Slutligen visade 

resultatet av analysen ett positivt signifikant samband mellan intern reglering och 

arbetsuppgifter och krav β1= ,3,0, t(142) =,3,32, p<,001. Resultatet visade även att 7% av 

variansen i intern reglering förklarades av arbetsuppgifter och krav (R2 = ,07). 

Tabell 6. 

Enkellinjär regressionsanalys mellan arbetsuppgifter och krav och amotivation, extern reglering, 

introjekterad reglering, identifierad reglering, integrerad reglering och intern reglering (N=143) 

 Amotivation Extern Introjekterad Identifierad Integrerad Intern 

Arbetsuppgifter 

och krav 

      

R2 ,06 ,08 ,04 ,06 ,07 ,07 

F 8,44 11,47 5,27 9,7 10,87 11,0 

p(F) ,004 ,001 ,023 ,002 ,001 ,001 

β1 -,23 ,27 ,2 ,34 ,34 ,30 

t -2,9 3,39 2,3 3,12 3,3 3,32 

p(t) ,004 ,001 ,023 ,002 ,001 ,001 

 

Sammanfattningsvis demonstrerar resultaten av analysen att det existerar ett 

linjärt samband mellan arbetsmotivation och onboarding-processen.  

Diskussion 

Denna studies syfte var att undersöka om en framgångsrik onboarding-process har 

ett signifikant linjärt samband med arbetsmotivation. Resultatet av studie visade att det 

fanns signifikanta positiva och negativa samband mellan en framgångsrik onboarding-

process och arbetsmotivation. Studiens resultat instämde delvis med Gupta et al. (2018)´s 
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kriterier för att uppnå en framgångsrik onboarding-process. Samtidigt visade resultatet att 

vissa underkategorier inom onboarding i Gupta et al. (2018) ´s studie främjade det som 

Deci och Ryan (2000a) definierade som arbetsmotivation i SDT theory. Det vill säga att 

vissa av de utvalda underkategorier som Gupta et al (2018) presenterade som lönsamma i 

en framgångsrik onboarding-process, bidrog till ökad arbetsmotivation till viss del hos 

respondenterna. Exempelvis visade studien hur underkategorin arbetsuppgifter och krav 

bidrog till högre inre motivation i samband med onboarding-processen. Således kan den 

nyanställda tendera att uppleva starkare vilja och självbestämmande för dess prestationer 

om relevant utbildning och stöd finns tillgängligt. Tidigare forskning visade att inre 

motivation, som främst styrs av integrerad- och intern reglering, bidrar till större 

förståelse för inre handlingskraft och således större självbestämmande (Deci & Ryan, 

2000a). Samtidigt presenterade Gupta et al. (2018) vikten av ett upplevt 

självbestämmande i en framgångsrik onboarding-process. Tidigare forskning antydde 

även att situationer då individen upplevs vara kontrollerad i utförandet av handlingar 

minskar arbetsmotivationen och amotivation uppstår (Deci & Ryan, 2000a). Likaså 

visade Gupta et al. (2018) tyngden av att individen inte bör uppleva onboarding-

processen för kontrollerande. Resultatet för denna studie visade att amotivation 

signifikant predicerades av socialisering, ledarskap och arbetsuppgifter och krav, 

förhållandet mellan dessa visades även vara negativt. Detta innebär att dessa 

underkategorier av en framgångsrik onboarding-process hade en negativ signifikant 

påverkan på amotivation hos arbetstagaren. Ett icke framgångsrikt genomförande av 

socialisering, ledarskap och arbetsuppgifter och krav kan alltså bidra till ökad 

amotivation, det vill säga låg arbetsmotivation. Kopplat till tidigare forskning var detta 

ett väntat resultat för denna studie då amotivation enligt SDT theory är det stadie där 

individen saknar arbetsmotivation. (Deci & Ryan, 2000b). Även om amotivation visade 
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en låg varians, anses de negativa signifikanta sambanden som ett tydligt resultat i denna 

studie för att bevisa tyngden av socialisering, ledarskap och arbetsuppgifter och krav i en 

framgångsrik onboarding-process. 

Vidare visade denna studiens resultat positiva signifikanta samband mellan extern 

reglering och underkategorierna: arbetsuppgifter och krav, ledarskap och 

organisationskännedom. Däremot visade resultatet ett lägre värde i sambandet mellan 

extern reglering och arbetsuppgifter och krav jämfört med sambandet för integrerad- eller 

intern reglering. Likaså visade resultatet mellan extern reglering och 

organisationskännedom ett lägre värde i sambandet. Tidigare forskning presenterade 

extern reglering av arbetsmotivation som det stadie då individen upplever att handlingar 

är kontrollerade och främst utförs till extern vinning (Deci & Ryan, 2000a). Således 

stämmer studiens resultat överens med tidigare forskning gällande 

organisationskännedom och arbetsuppgifter och krav då värdet i sambandet tydligt 

påvisades lägre. Vidare visade däremot studiens resultat ett signifikant positivt samband 

mellan ledarskap och extern reglering, varav värdet av sambandet var högre jämfört med 

integrerad- eller intern reglering. Studiens resultat visade därmed att extern reglering av 

arbetsmotivation har ett större positivt samband till ledarskap än resterande mer positivt 

betingade regleringar för arbetsmotivation. Detta resultat går inte i linje med tidigare 

forskning, men bör beaktas med försiktighet då två items från underkategorin ledarskap 

föll bort. Däremot väcker det positiva sambandet intressanta tankar kring hur individers 

externa reglering kan påverkas av ledarskap. Exempelvis om individens närmaste chef 

eller mentor ständigt påminner om de resurser och förberedelser som gjorts inför den 

nyanställdes ankomst, kan press hos individen uppstå. Denna press kan då uppstå genom 

extern reglering då individen endast vill utföra handlingar för att individen upplever 

skyldigheten till det. 
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Denna studiens resultat visade positiva signifikanta samband mellan identifierad 

reglering, integrerad reglering, intern reglering och socialisering, organisationskännedom 

samt arbetsuppgifter och krav. Samtliga värden i dessa samband visades generellt högre 

jämfört med amotivation, extern reglering och introjekterad reglering, vilket går i linje 

med tidigare forskning.  Deci och Ryan (2000a) menade att identifierad reglering, 

integrerad reglering och intern reglering var de stadier då individen identifierade en inre 

vilja till att utföra handlingar och upplevde en högre grad av självbestämmande. 

Samtidigt visade Gupta et al. (2018) att en högre grad av självbestämmande hos 

individen var fördelaktigt för att lyckas med en framgångsrik onboarding-process. Deci 

och Ryan (2000a) menade även att vid det stadie då individen nått intern reglering 

tenderar individens arbetsmotivation att bibehållas under en längre tid. Således är det 

utifrån denna studies resultat rimligt att anta att självbestämmande hos individen bidrar 

till en mer framgångsrik onboarding-process. Ju högre grad av självbestämmande, desto 

längre tenderar individen att bibehålla arbetsmotivationen. Detta tyder på att 

respondenterna som deltog i denna studie och som upplevt en framgångsrik onboarding-

process ansågs ha en högre arbetsmotivation (under de tre första månaderna under 

anställningen) jämfört med de respondenter som upplevt en mindre framgångsrik 

onboarding-process. Utifrån dessa analyser antas att en onboarding-process som 

framgångsrikt förbereder, utbildar och stöttar individer, främjar individers self-efficacy 

och interna locus of control, vilket även borde öka individens inre arbetsmotivation.  

Sammanfattningsvis var studiens resultat i linje med tidigare forskning i viss mån. 

Resultatet för studien visade till stor del att högre grad av självbestämmande och därmed 

högre arbetsmotivation skapas och bibehålls i samband med en framgångsrik 

onboarding-process. Kulturella skillnader har dock en stor påverkan i mätningen av både 

arbetsmotivation och onboarding-processen med hänsyn till Hofstedes (2001) 
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forskningsresultat. Deci och Ryans (2000a) amerikanska definition av arbetsmotivation 

är inget samlat globalt begrepp och upplevs annorlunda inom olika kulturer och 

situationer. Därav kan Tremblay et al. (2009) ´s skala WIEM påverkats av det 

amerikanska maskulina samhället och således även påverkat denna studies mätning av 

arbetsmotivation i det svenska feminina samhället. Likaså är de specifika 

underkategorierna kring vad som bör ingå i en framgångsrik onboarding-process 

anpassade efter brittisk kultur. Studiens resultat är således inte generaliserbart utanför 

denna studies ramar. Det finns ett rådande behov av ny forskning inom arbetsmotivation 

kopplat till onboarding-processen där forskarna tar hänsyn till kulturella skillnader. 

Eventuella begränsningar och framtida forskning 

Tidsramen påverkade flera tillvägagångssätt i den valda metoden. Studien 

använde en kvantitativ forskningsansats i form av en webbenkät, där respondenterna 

svarade på frågor som refererade till dåtid. Vid tillgång till mer tid, kunde studien istället 

följt kandidater under den första tiden på en anställning via en longitudinell studie för att 

kunna samla in aktuella data. Vid en longitudinell studie skulle även en kvalitativ 

forskningsansats vara lämplig för att få ut detaljerad information om deltagarnas 

upplevelser. Tidsramen begränsade även metoden för urvalet, därav blev 

bekvämlighetsurval den mest lämpliga metoden för att effektivt nå så många 

respondenter som möjligt. Bekvämlighetsurvalet begränsade enkätens möjlighet att nå ut 

till en jämnt fördelad urvalsgrupp i kategorier som kön, ålder och yrkesgrupp, vilket var 

en bidragande faktor till att studiens resultat inte kunde generaliseras på större 

samhällsgrupper. Urvalsmetoden gjorde även att närmare 66 procent av respondenterna 

var 18 till 25 år, denna åldersgrupp är oftast i början av en karriär eller arbetar endast i 

syfte för en inkomst. Vilket kan ha bidragit till att onboarding-processen inte har någon 

större påverkan på arbetsmotivationen hos dessa respondenter. Detta kan samtidigt varit 
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en fördel eftersom dessa respondenter troligtvis har onboarding-processen närmare i 

minnet, då de är i början av arbetslivet. Ytterligare en fördel med bekvämlighetsurvalet 

var att studien fick in ett högre antal svar på kort tid. 

Framtida forskning kan förslagsvis utifrån denna studies resultat utföra en 

longitudinell studie. Där forskare har möjlighet att följa kandidaters första månader på 

arbetet, för att därefter få fram detaljerade resultat om exakt vad onboarding-processen 

bör innehålla för att säkerställa att arbetstagaren behåller sin arbetsmotivation. Innan dess 

rekommenderas framtida forskare att konstruera mätinstrument för onboarding och 

arbetsmotivation baserade på svensk organisationskultur. 
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Bilaga 1. 

 

Sammanställning av underkategorier i onboarding-processen och dess tillhörande item 

från studiens enkät. 

Underkategorier             Item 

  

Socialisering 
1.       Jag var nöjd med stödet och informationen jag fick 

innan min första dag på arbetet. 

2.      Information jag fick skickat till mig innan min 

första arbetsdag hjälpte mig att förstå vad jag hade att 

förvänta mig, vart jag skulle gå, och annan nödvändig 

information inför min första dag på arbetet 

3.      Någon från mitt arbetslag kontaktade mig innan 

min första arbetsdag och fick mig att känna mig 

välkommen 

4.      Jag hade tillgång till en hjälpsam och kunnig 

kontaktperson som kunde svara på mina frågor 

innan min första arbetsdag. 

Organisationskännedom 5.   Under introduktionen fick jag tydlig information 

6.   Informationen jag fick var angående förmåner 

och policys på min första arbetsdag var hjälpsamma 

och kompletta 

7.      Informationen jag fick om etik och viktiga 

personalpolicys (jämställdhet, sexuella trakasserier osv) 

var tydliga och hjälpsamma 

8.      Efter min första dag på jobbet visste jag vart jag 

skulle vända mig om jag behövde ytterligare hjälp med 

personliga frågor, förmåner och pappersarbete. 

9.      Jag var väl informerad om säkerhet- och 

larmsystem på jobbet och fick tillgång till diverse 

koder som behövs för att ta sig in och ut ur 

arbetsplatsen 
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Ledarskap 10.  Jag blev välkomnad av min mentor/kollega 

11.  På min först arbetsdag, var min arbetsplats 

organiserad och jag hade allt jag behövde för att börja 

jobba (eller visste vart jag kunde hitta allt)? 

Arbetsuppgifter och 

krav 

12.  Jag fick en grundutbildning som hjälpte mig att 

förstå interna system, allmänna drifts-hanteringar och 

annan information som jag behövde för att klara mitt 

jobb. 

13.  Min chef gav mig löpande feedback angående mina 

prestationer 

14.  Min chef kollar till mig kontinuerligt och svarar på 

alla frågor jag kan tänkas ha 

15.  Jobbförväntningarna, så som de beskrevs i 

jobbannonsen och under intervjuprocessen är 

konsekvent med vad jag för närvarande gör 

16.  Jag hålls ansvarig för mina prestationer 

17.  Organisationens mål och min roll att uppnå dessa 

har blivit förstärkta under introduktionen 

18.  Jag är nöjd med den övergripande introduktionen 

jag har fått 
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Bilaga 2.  

 

Sammanställning av underkategorier i arbetsmotivation och dess tillhörande item från 

studiens enkät. 

Underkategorier  Item 

  

Amotivatoin 3. Jag ställer mig själv den här frågan, jag verkar inte kunna 

hantera viktiga uppgifter som är relaterade till mitt arbete 

12. Jag vet inte varför, vi förses med orealistiska 

arbetsförhållanden 

17. Jag vet inte, arbetet förväntar sig för mycket av oss 

  

Extern reglering 
2. För inkomsten arbetet ger mig 

9. För att det ger mig en möjlighet att tjäna pengar 

 

  16. För att mitt arbete ger mig en typ av säkerhet 

Introjekterad reglering 6. För att jag vill lyckas på mitt arbete, om inte, skulle jag 

skämmas över mig själv 

11. Eftersom jag vill prestera väldigt bra på det här arbetet, 

annars skulle jag bli väldigt besviken 

13. Eftersom jag vill vara en “vinnare” i livet 

Identifierad reglering 
1. För att detta är typen av arbete jag valt för att uppnå en viss 

livsstil 

7. För att jag valde den här typen av arbete för att uppnå mina 

karriärmål 

14. Eftersom detta är typen av arbete jag valt för att uppnå 

särskilt viktiga mål. 

  

  

Integrerad reglering 

  

5. För att det har blivit en grundläggande del för vem jag är 

10. Eftersom det är en del av det sätt jag har valt att leva mitt 

liv på.  

18. För att detta arbete är en del av mitt liv. 
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Intern reglering 
4. För att jag finner stor glädje i att lära mig nya saker. 

8. För att tillfredsställelsen jag upplever genom att anta mig 

intressanta utmaningar.  

15. För den tillfredsställelse jag upplever när jag lyckas med 

svåra uppgifter och utmaningar. 

    

 

 


