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Sammanfattning 

Denna uppsats fokuserar på hur en organisation kan arbeta med att engagera nyanställda i 

introduktionen till det nya arbetet och hur introduktionen kan göras till en en lärorik och intressant 

lärandeprocess? Ett nytt hjälpmedel som syftar till att stimulera, engagera och göra en lärandeprocess 

mer intressant för människor är gamification. Speltänk, spelmekanik och speldesign används i en icke-

spelkontext för att göra uppgifter och arbetsprocesser mer motvierande och roligare. Det finns 

forskning visar på att gamification har gett positiva resultat när det kommer till att engagera och 

motivera människor inom olika arbetsområden. Med utgångspunkt i forskning om arbetsintroduktion, 

motivation, belöning och gamification samt intervjuer med anställda vid ett mindre, men snabbt 

expanderande, It-företag har jag inom ramen för uppsatsstudien tagit fram ett förslag till 

introduktionsprogram. Syftet med studien är att beskriva, tolka och förstå de anställdas upplevelser av 

sin arbetsintroduktion och hur deras erfarenheter kan bidra till kunskap om vad som behöver finnas 

med i en introduktionsprocess i ett företag och hur man skulle kunna använda sig av gamification i 

introduktionsprocessen. Resultatet visar att introduktionen har sett olika ut beroende på i vilket skede 

den anställde har börjat och att det inte finns någon fast rutin för hur man introduceras till sina 

arbetsuppgifter. Viktiga slutsatser är att introduktionsprocessen är något som måste skräddarsys för 

varje enskild organisation. Det finns ingen standardmodell som fungerar på alla företag. Gamification 

kan vara ett bra hjälpmedel och använder man sig av det på ett bra sätt kan man stimulera och 

förstärka de motivations- och belöningsfaktorer som redan finns på företaget, vilket i sin tur kan leda 

till ökat engagemang och produktivitet. 
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Inledning 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund inom området HR-processen introduktion och 

gamification. Jag beskriver sedan det specifika ämnet som uppsatsen handlar om samt mina 

egna tankar kring valet av uppsatsämne för att sedan redogöra för några centrala begrepp i 

uppsatsen. Till sist presenteras studiens syfte. 

Bakgrund 

Några arbetsprocesser är viktigare än andra, och när det gäller HRM är introduktion en av de 

viktigaste arbetsprocesserna. En noggrant planerad introduktion resulterar i att den 

nyanställde känner sig välkommen, snabbare kommer in i jobbet och lättare känner 

engagemang (Lindmark & Önnevik, 2006, s.112). HR uppgifter uppstår på daglig basis i en 

organisation, men det skiljer sig mycket i hur personalfunktionen hanterar dessa frågor och 

problem. I större organisationer finns ofta en HR avdelning som tar hand om och arbetar med 

HR frågor såsom rekrytering, anställningsavtal, uppsägningar, löneförhandling och så vidare. 

Ofta finns det ett standardiserat sätt att jobba på i dessa organisationer. Det finns även mycket 

forskning om hur man går tillväga vid till exempel en förändring av organisationen eller vad 

man ska beakta under en rekryteringsfas. (Jacobsen & Thorsvik, 2008). En av de viktigaste 

aspekterna när det kommer till att hantera personal och få dem att trivas i arbetet, är 

introduktionsfasen. Hur får man en anställd att tycka om själva introduktionsfasen och 

motviera denne till att ta initiativ till att lära sig? Detta är viktiga frågor när det gäller Human 

Resource Management. Belöningar stimulerar och motiverar medarbetare till att utvecklas i 

sitt arbete. Ett väl fungerande belöningssystem resulterar i att individen blir motiverad, positiv 

och produktiv, är belöningssystemet dåligt blir effekten i värsta fall raka motsatsen (Lindmark 

& Önnevik, 2006). Utmaningen är att hitta rätt form av belöning då högre lön eller bonus inte 

alltid upplevs som belöning av alla. För att motivera och göra det lättare och roligare för 

individen att vilja lära sig, finns det olika variationer av pedagogiska verktyg. Problematiken 

och svårigheten med att använda sig av rätt verktyg kan vara en stor utmaning och det är detta 

problem som har fångat mitt intresse. Vilket verktyg passar bäst?  Hur gör man en uppgift, 

problem eller process så intressant och rolig att individen det berör blir motiverad och 

engagerad att genomföra det? 

I den amerikanska forskningen har begreppet gamification dykt upp. Begreppet dök upp runt 

2004 men blev populär som pedagogiskt verktyg 2010. Definitionen av gamification är  



5 
 

“The infusion of game mechanics, game design techniques and/or games style into 

anything” (http://gamification.org/wiki/Gamification, 2012).  

Ett exempel på hur gamification kan användas till vardags är via Nike+ där du får poäng och 

sätter upp mål för att motivera dig själv att motionera mer. Ett annat exempel är United 

Airlines som använde gamification och blev pionjärer genom att skapa Frequent Flyer 

Programs där du samlar poäng genom de resor man gör för att kunna byta in x antal poäng 

mot en gratis resa. Tanken med gamification är att använda speldesign i en icke spel 

situationer/processer för att göra dem roligare och mer engagerande för de deltagande. 

(http://gamification.org/wiki/Gamification, 2012). I dagsläget har IBM använt sig av 

gamification genom att skapa ett 3D spel där de anställda kan bilda virtuella team för att bland 

annat bolla, undersöka och lösa problem tillsammans (Brownhill, 2012).   

Val av ämne 

Även om individer är olika och skiljer sig från varandra går det att se mönster i hur människor 

motiveras. Hur man moviterar individer att vilja lära sig och engagera sig i frågor och 

uppgifter är ett fascinerande ämne.  Att sedan applicera motivation och belöningsfaktorerna i 

en introduktionsprocess, som är nyckeln till hur väl en individ anpassar sig på en arbetsplats 

gjorde mig nyfiken. Mina egna erfarenheter och det jag har lärt mig genom studier på 

universitetet, visar att en bra introduktionsprocess ger den nyanställde rätt förutsättningar. Att 

sedan på ett pedagogiskt sätt introducera den nyanställde till en arbetsplats på ett sätt som gör 

att han/hon vill lära sig och söker kunskap har alltid varit intressant forskningsområde. Att 

lära och utbilda individer och få dessa motiverade till att vilja lära sig är en av anledningarna 

till att jag sökte in till personalvetarprogrammet från början. 

Jag har fått möjligheten att skriva min uppsats på uppdrag åt ett företag. Detta företag 

behövde hjälp med att skapa ett introduktionsprogram. Att få vara med och skapa en 

introduktionsprocess som kan komma att användas kändes spännande. Utmaningen i detta, 

var för mig att finna ett akademiskt syfte att studera, till slut landade det i en kombination i att 

skapa ett introduktionsprogram för att sedan studera hur man kan använda sig av ett 

pedagogiskt verktyg i denna HR-process. Ett verktyg som har en intressant vinkling i sig när 

det kommer till lärande heter gamification. Detta är ett pedagogiskt verktyg som är relativt 

nytt inom HR-området, men har funnits länge i andra sammanhang. Det finns forskning om 

gamification i HR-sammanhang och det har resulterat i framgång då det har använts av bland 

annat UK departement of work and pension, skapade ett spel som kallades ”idea street” vilket 
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resulterade i 4500 användare och 1400 idéer de första 18 månaderna (Brownhill, 2012). Det 

passar bra in i den moderna tekniska värd vi lever i och framför allt i ett ungt och spännande 

företag som det jag skriver min uppsats åt. 

Företaget 

Företaget består av 23 anställda där majoriteten är yngre män och kontor finns i Stockholm 

och Umeå. Målet är att utöka verksamheten från ca 25 till 50 anställda inom två år. Företagets 

verksamhet är blandning av verksamhetsområden men går att betecknas som en digital byrå, 

en hybrid av reklambyrå och tekniskt lab. Det tekniska laboratoriet fokuserar på avancerad 

mjukvaruutveckling för mobil och webb. En digital kreativ byrå är en blandning mellan 

reklambyrå, innovationsverkstad och tekniskt konsultbolag. Segmentet som man fokuserar på 

är digital interaktiv media, och då främst mobila applikationer, interaktiv TV och avancerad 

webb. I dagsläget finns inga fasta rutiner för hur en introduktion ska gå till och föredaget vill 

ha hjälp med detta. En viktig del är att den kreativa och innovativa kulturen som finns på 

företaget ska vara framträdande. Därför fick jag förslaget om att försöka använda mig av 

gamification i introduktionsprocessen för att sätta en originell vinkling på det. 
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Syfte 

Pedagogik går att definiera som en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap processer 

genom vilka människan formas och förändras i olika sociala och kulturella sammanhang. 

Pedagogiken behandlar utbildning lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser och 

vill ta reda på hur och varför värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår och förändras. 

Syftet med studien är att beskriva, tolka och förstå anställdas upplevelser av sin 

arbetsintroduktion och hur deras erfarenheter kan bidra till kunskap om vad som behöver 

finnas med i en introduktionsprocess i ett mindre, men expanderande It-företag och hur 

gamification skulle kunna användas som ett pedagogiskt redskap i introduktionsprocessen. 

 

Frågeställningar 

 Hur upplever de anställda att deras introduktion har varit? 

 Vad upplever de som motiverande på arbetet? 

 Vad upplever de som belöning på arbetet? 
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Forskningsgenomgång 

I detta avsnitt så redogör jag för tidigare forskning som är väsentlig om 

introduktionsprocessen, belöning, motivation och gamification. 

Introduktion till arbetet 

(Bratton & Gold 2003, s.3) definierar HRM som den del av ledarskapsprocessen som 

specialiserar sig på de anställdas roll i organisationen. HRM framhäver att de anställda är 

nyckeln till ett stadigvarande konkurrenskraftigt försprång. En annan definition av HRM är 

enligt (Lindmark & Önnevik, 2006) den funktion som syftar till att den enskilda individen och 

de olika arbetsgrupperna ute på arbetsplatsen kan utvecklas och växa i sin yrkesroll. Vidare 

skriver de att sett ur ett HRM – perspektiv är personalen en värdefull tillgång som behöver 

hanteras på ett sätt som bidrar till utveckling för företaget, introduktionen syftar till att skapa 

förutsättningar för att HR – cykeln ska fungera på bästa sätt. Introduktionsfasen är en viktig 

del i HR-arbetet, men många tenderar att glömma bort den, i små organisationer finns inte 

HR-resurser som i större och det finns en risk att ingen planering ägnas åt 

introduktionsprocessen. Utan en riktig introduktion löper organisationen risk att den 

nyanställde inte får rätt förutsättningar för att vara produktiv. 

När det gäller introduktionen till ett arbete tar (Lindmark & Önnevik, 2006) upp ett problem 

som kan uppstå när introduktionen inte får tillräckligt med utrymme. Risken finns att många 

kastas för fort in i arbetet. I en organisation som växer och ska rekrytera är det av största vikt 

att de nyanställda slussas in i deras arbetsuppgifter i ett passande tempo så att de får rätt 

förutsättningar. En stor risk som finns när man inte har en genomtänkt introduktionsprocess är 

att man förbiser att som nyanställd har du vissa behov. 

(Otto Granberg 2003, s.360) tar upp dessa behov som de nyanställda har vid introduktionen: 

Att känna sig välkommen, att komma in i arbetsgruppen, att pröva på 

arbetsuppgifterna, att få klart för sig förväntningar och krav, att inte synas förmycket 

(ligga lågt), att stilla sin nyfikenhet, att informeras om organisationens 

”familjeförhållanden” men inte om hela tjocka släkten och att komma till nytta. 

När man skapar en introduktionsprocess är det viktigt att se till att den fyller dessa behov så 

att introduktionsfasen underlättas för den nyanställde. 
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För att underlätta genomförandet av en introduktion behövs en viss struktur. (Lindmark & 

Önnevik 2006, s.114) tar upp en introduktionsmodell där de har delat in introduktionen i ett 

antal steg som gör det lättare att planera och strukturera själva introduktionsprocessen, så att 

den nyanställde introduceras till arbetet på ett genomtänkt sätt  

1: När den nyanställde kommer till arbetsplatsen för första gången är det viktigt att 

man noga planerar mottagandet. Till att börja med kan man redogöra för hur 

introduktionen ska gå till. 

 2: Själva introduktionen bör innehålla minst följande delar 

 Verksamhetens visioner, mål och strategier 

 Arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter 

 Regler, förordningar och normer 

 Möjlighet att träffa ledning, chefer och medarbetare 

 Visning av lokaler 

 

3: När den första introduktionen är avklarad fortsätter introduktionen i form av att den 

nyanställda får gå bredvid en annan medarbetare under en övergångsperiod, gärna 

med den som ska ersättas. De första arbetsuppgifterna bör vara rimliga och lätta. 

4: När den nyanställda börjar arbeta på egen hand bör det under den första tiden 

finnas någon som fungerar som ett bollplank för att ge stöd. 

5: Avslutningsvis ska organisationen göra en kontinuerlig uppföljning av arbetet, i 

början främst för att minska tiden innan fullgod effektivitet kan uppnås. Uppföljningen 

sker först varje dag, sedan varje vecka och till slut varje månad för att därefter övergå 

till ett lämpligt uppföljningsintervall. 

6: Allra sist gör man en uppföljning av själv introduktionen, både muntligt och 

skriftligt. 

Vidare skriver de att medarbetare som ges en bra och genomtänkt introduktion, får en bättre 

möjlighet till att snabbt sätta sig in i organisationens verksamhet och bli produktiva. Vid en 

bra introduktion känner oftast medarbetaren att ledningen är intresserad och vill att personen 

ifråga ska få en bra start. Om medarbetaren kastas in i arbetet utan vare sig stöd eller 
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riktlinjer, men med stora krav på att klara av situationer och uppgifter, är risken stor att det 

kostar organisationen mer än om man satsat på en bra introduktion (Lindmark & Önnevik, 

2006). 

(Paré & Le Maistre, 2006) skriver om att introduktionsprocessen är kritisk för både 

organisationer och de nyanställda som ska introduceras. Övergången från att gå i skolan till att 

börja arbeta är ett kritiskt moment i livet. För den nyanställde är det de första dagarna, 

veckorna och månaderna början på ett nytt liv i en ny grupp med människor. Detta kan vara 

början på en väg som leder till en lyckad karriär, eller stagnation och upplevelsen av att man 

står och stampar på samma ställe utan att det händer någonting. I deras studie kom de bland 

annat fram till att nyanställda som på en gång tar tag i arbetet, vågar ställa frågor, vågar 

misslyckas, sätter egna mål och aktivt tar tag i sitt eget lärande, får en bättre upplevelse än den 

nyanställde som sitter passivt vid sitt skrivbord och väntar på att någon ska lära upp 

honom/henne. De skriver vidare att detta inte är lätt, då vi redan från ung ålder har tränat in att 

vara passiva elever i vår lärande process, att sitta vid vår bänk, följa instruktioner, att lösa 

tilldelade uppgifter och att lära oss i andras takt och för andras skäl. (Paré & Le Maistre, 

2006) poängterar att det är av stor vikt att den nyanställde själv behöver bli aktiv i 

inlärningsprocessen på arbetsplatsen. 

(Coleman & Kleiner, 1999) undersöker i sin studie hur man introducerar anställda till nya 

arbetsuppgifter på ett lyckat sätt.  De menar att man ska se varje ny individ som en tillgång för 

organisationen, och föreslår att alla som är involverade i introduktionen ska använda sig av en 

checklista så att man inte missar att delge den nyanställde relevant information. Vidare 

poängterar de vikten av att följa upp och utvärdera varje introduktion. De viktigaste 

slutsatserna i deras studie leder fram till fyra punkter som man bör komma ihåg.  

1. If the time is not made available to do the orientation correctly, the employee’s 

productivity may initially suffer. 

2. If it is not accomplished within an open and honest team building environment, the 

employee’s attitude and perception of the company will suffer. 

3. If it is not done with both the needs of the company and the needs of the employee 

equally in mind, the company’s bottom line will suffer. 

4. If the bottom line suffers too greatly, then there will no longer be a company. 

De skriver vidare att varje anställd oavsett position på företaget, ska alltid behandlas med 

respekt. Detta börjar första gången de går igenom dörren. Man säger att första intrycket är 
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viktigast, introduceringsprocessen är oftast det första intrycket en nyanställd får av deras nya 

arbetsplats. 

Belöning och motivation 

Det är av största vikt i en introduktionsprocess att den nyanställde är motiverad till att börja 

sitt nya arbete. Motivation hänger ihop med belöning och motivationsfaktorer som det också 

kallas. För att kunna skapa en introduktionsprocess som passar in i den kultur som finns samt 

att den ska vara motiverande för de nyanställda, är det väsentligt att ta reda på vad som är 

motiverande och vilka faktorer som finns och ifall jag behöver lägga till, ta bort eller behålla 

något. 

I en introduktionsprocess är det viktigt att den nyanställde känner sig trygg att börja med sina 

nya arbetsuppgifter (Lindmark & Önnevik, 2006). Att ta fram och underhålla ett 

belöningssystem är ett komplicerat arbete som kräver stora resurser av organisationen och av 

dem som arbetar med systemen. (Lindmark & Önnevik, 2006).  För att få en organisation att 

fungera behövs personal, för att personalen ska fungera måste de vara nöjda och motiverade. 

Omotiverad personal är lika med dysfunktionell personal vilket leder till en organisation som 

inte fungerar i slutändan. Det som motvierar personalen skiljer sig från fall till fall. Det kan 

vara någon form av belöning, allt ifrån en bonus i form av pengar (monetär belöning) till att få 

en dator (icke monetär belöning) (Lindmark & Önnevik, 2006). Det finns många olika teorier 

om vad som motiverar människor på arbetet. I företag hänger denna motivation ofta ihop med 

någon form av belöning. Pengar är inte alltid det rätta sättet att motivera anställda utan det kan 

finnas andra faktorer som fungerar som belöning. Belöningssystem som skapar 

attraktionskraft kan vara löner, men också förmåner i form av en lång semester eller en 

stimulerande miljö där man visar uppskattning för en bra prestation (Lindmark & Önnevik, 

2006). 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s.243) menar att det finns tre nyckelfunktioner som ett 

belöningssystem har och att det kan kopplas till organisationens HRM, arbete. Dessa 

nyckelfunktioner är ”1: Locka personer till organisationen och få befintlig personal att 

stanna kvar 2: Motivera medarbetare i organisationen att utföra de uppgifter de blivit 

tilldelade 3: Motivera medarbetar i organisationen att förbättra sina färdigheter”. De skriver 

vidare att den sista punkten är en av HRM-processens viktigaste uppgifter, nämligen att skapa 

motiverade och handlingskraftiga personer som är villiga att utvecklas och lära sig. 



12 
 

Belöningssystemets funktion i detta sammanhang är att stärka och motivera goda prestationer 

samt att styra och påverka beteende och funktioner som är önskvärda för organisationen. 

Enligt (Lindmark & Önnevik, 2006) är det inte lätt att definiera vad som är en belöning. De 

menar att det som utgör en belöning bestäms av relationen mellan individen som får 

belöningen och organisationen som skapar den. 

(Lindmark & Önnevik, 2006) tar upp Mullins modell som visar tre olika belöningar, 

”ekonomisk, inre tillfredsställelse och sociala relationer”. Enligt modellen så ska 

anställningen ge dels ekonomiska belöningar som lön och förmåner, dels inre tillfredsställelse 

i form av ansvarsfulla, meningsfulla uppgifter och utvecklingsmöjligheter. Belöningen sociala 

relationer fyller det viktiga behovet att få tillhöra en grupp och skapa kamratskap och laganda. 

Det gäller för organisationen att tillfredsställa alla tre former av belöning. 

(Poornima, 2009) skriver om ”motivation through satisfaction” inom IT och ITES sektorn 

(Information Technology och Information Technology Enabled Services). Han utgår ifrån 

Herzbergs teori om att motivation är baserad på om en anställd är nöjd eller inte. Företagen 

har två faktorer de kan jobba med för att en anställd ska vara nöjd: Hygien och motivation. 

Om hygienfaktorn inte förekommer i organisationen kan det påverka motivationen och göra 

de anställda missnöjda. I en organisation finns det inte mycket för ”HR” att jobba med när det 

kommer till hygienfaktorn. Anställda i dagens organisationer är lite mer komplicerade, deras 

hygienfaktor har spridits ut både horisontellt och vertikalt. Det grundläggande behovet av 

trygghet i tillvaron som räknas till huvudkomponenterna i hygienfaktorn har nu utökats till bra 

mat, aktningsfull klädsel och fin bostad. De faktorer som motiverar den anställde i dagens 

organisationer, är behovet av det sociala, självkänslan och självförverkligandet. 

Dagens organisationer har en utmaning i att uppfylla de anställdas egna förväntningar på 

dessa behov. Det är en vanlig idé att man belönar de anställda med kompensationspaket som 

kan innehålla lön, pensionsförmåner och sjukförsäkring. Organisationerna räknar ut 

månadslönen med stor omsorg och intentionen är inte att försöka göra sina anställda besvikna. 

Lönen är en av de största komponententerna i ett kompensationspaket och representerar 

beteckningen eller positionen den anställde har i företaget. De andra komponenterna som 

fungerar som kompensation för de anställda är sjukförsäkring, pensionsförmåner, bonusar, 

betalt för tid man inte har jobbat etc. Organisationerna erbjuder även de anställda med många 

icke ekonomiska förmåner såsom utmärkelser, en lärande och utvecklande miljö osv. De 

slutsatserna (Poornima, 2009) drar från sin studie är att de icke ekonomiska motivation- och 
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belöningsfaktorerna var viktiga och spelade stor roll. Detta för att de som arbetar inom den 

sektorn är nöjda med de grundläggande komponenterna i de ekonomiska faktorerna. Lönen 

visar sig spela stor roll, men fungerar mer som en grund. När det kommer till andra 

motivationsfaktorer är det de icke ekonomiska faktorerna såsom sjukförsäkring, ett lärande 

klimat osv. (Poornima, 2009). 

(Giancola, 2011) tar i sin artikel upp problemet med att när man skapar ett jobb så används 

lite tid till att rikta sig emot de anställdas inre motivationsfaktorer. Deras primära fokus är att 

skapa ett jobb som tillåter den anställda att slutföra arbetsuppgiften effektivt gentemot 

passande kompensation. (Pink, 2010) presenterar en teori om motivation som visar på att den 

viktigaste belöningen inte alltid måste vara pengar och att när det gäller att motivera anställda 

att göra arbetsuppgifter så presterar de som får en stor ekonomisk belöning ofta sämre än de 

som inte får någon ekonomisk belöning. Daniel Pink är en berömd föreläsare och författare 

som undervisar och föreläser om detta faktum. För att få anställda att vilja prestera så behövs 

enligt Pink ingen belöning i form av pengar. Människor värdesätter frihet att bestämma över 

jobbet och att få vara kreativa mer än pengar. 

Belöning i form av pengar fungerar som motivationsfaktor i företag som har rutinartade 

uppgifter. Det ska poängteras att företagen bör betala ut en lön som är bättre än marknadens 

genomsnitt, i enlighet med de anställdas bidrag till företaget. (Pink, 2010) menar på att för att 

vara motiverade måste vi få en rimlig lön för arbetet och man måste bli behandlade med 

respekt, annars så blir vi inte motiverade. Han säger vidare att om man tittar bortom detta, så 

det finns tre faktorer som verkligen motiverar människor: Autonomy: styra över ditt eget liv 

och vad du gör med din tid Mastery: känslan av att göra framsteg. Purpose: känslan av att 

göra saker som betyder någonting, att bidra med någonting, att bidra med något som är större 

än dig själv. 

Alla dessa belöningsfaktorer är gratis och kostar ingenting för företaget. Det som händer när 

man säger till en anställd, ”-du få 10000kr om du gör det här”, är att den anställde fokuserar i 

stort sett bara på pengarna och det tar bort det fokus som behövs för att genomföra uppgiften 

på ett kreativt sätt. Detta innebär att de ekonomiska belöningarna är väldigt dåliga för kreativa 

uppgifter. (Pink, 2010). Ett problem som finns bland företag är att de inte anammar dessa 

teorier, vilket gör att det blir en skillnad mellan vad vetenskapen vet och vad företag gör. När 

du introducerar en nyanställd i ett arbete är det väldigt viktigt att du skapar ett klimat där den 

nyanställde känner sig motiverad. När man i en introduktionsprocess går igenom vilka sorters 
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belöningar och på vilket sätt man arbetar, medvetandegör man de förutsättningar som finns 

för den nyanställde. Är den nyanställde medveten om vilket kreativt arbetsklimat som 

existerar, fungerar det även som motivationsfaktor. 

(Ankli & Palliam, 2012) presenterar en teori, STD (Self-determination theory) som modell för 

att motivera arbetsstyrkan i olika företag. SDT är en teori baserad kognitiv utvärdering och 

bedömning, som förklarar effekten av yttre motivationsfaktorer på inre motivation. Inre 

motivation är den spontana tillfredsställelsen individen erhåller från själva aktiviteten. Till 

exempel att man mår bra av att jobba med det man tycker är intressant. Yttre motivation 

behöver påtagliga eller verbala belöningar. Tillfredsställelse är inte ett resultat av själva 

aktiviteten utan från de yttre konsekvenserna som aktiviteten leder till (Ankli & Palliam, 

2012, s.7). De skriver att yttre belöningar och inre motivationsfaktorer som yttrar sig i 

jobbrelaterade sakfrågor har många konsekvenser, speciellt när yttre belöningar är erbjudna 

för arbetsrelaterade prestationer som anställda skulle ha utfört av rent intresse. Vidare skriver 

de att arbetsrelaterad lycka nås när individer är motiverade i sin personlighet och vill uppnå 

och klara av arbetsuppgifter som är meningsfulla för dem själva, och att anställda är mest 

produktiva och innovativa när de känner sig motiverade av eget intresse och utmaningar i 

jobbet, och inte av yttre påtryckningar.  

 

Gamification 

Traffic is a game. Staying healthy is a game. Work is a game. And whether we believe 

that such framing imparts meaning to or devalues the circumstances, the context of play 

introduces a new, useful perspective on engagement with systems. The way that some 

players can master the art of traffic, health, or work can inform better solutions—more 

overt, more playful systems that can improve people’s lives. And even the spectacular 

ingenuity of human laziness (how one might “game the system”) can expose faults that 

we otherwise bear.( Matthew Jensen, 2012, s.42). 

Citatet ovan är kärnan i gamification och idén bygger på att kunna se allting som ett spel för 

att förbättra engagemanget och motivationen hos dem det appliceras på. 

Gamification är ett relativt nytt begrepp och forskning har bedrivits om införandet av spelande 

och spelmekanik företagsstrategier de senaste åren (Bersin, 2012). Ett tidigt exempel på detta 

är de företag som ger ett pris till den anställde som har sålt mest varor åt företaget. 
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Gamification används också ofta när man ska förstärka sitt varumärke. Överallt där jag har 

sökt information om gamification så dyker samma definition av fenomenet upp. 

”Gamification is the use of game design techniques, game thinking and game mechanics to 

enhance non-game contexts”(http://gamification.org/wiki/Gamification, 2012). Med andra 

ord så är idén inte att skapa ett spel, utan att använda speltekniker och speltänkande i en 

situation som inte har med spel att göra, till exempel för att göra lärande mer roligt, 

motiverande och engagerande. När man ska implementera gamification i olika processer så 

finns det vissa riktlinjer man ska följa. (Bersin, 2012, s.16) tar upp sex stycken riktlinjer som 

man enligt honom bör ha med. 

Progression: Make it easy for people to progress down a path and feel like they are 

moving all the time. Providing lots of small modules with a visual path is a great way to 

do this. 

Ahcivements and rewards: Award points or rewards on a regular basis to give people 

continuous positive feedback during the learning program. Accumulated points is a 

simple approach, and people get more or fewer points based on their achievement. 

Cascading information: Provide learners with more information as a class or program 

progresses, but give them new information only as they need it. For example, give 

learners a job to do but withhold certain information until they have learned the first 

step. 

Countdown: Set a time limit to complete something to make the process urgent or more 

fun. 

Levels: Establish different achievement levels. Today this is often accomplished using 

public badges and rewards so people can easily identify the top achievers. 

Leaderboards — online lists of the top learners or points winners — are a common way 

to communicate levels. 

Quests: Provide difficult tasks that certain learners may want to undertake and that 

have unique and bigger rewards. These encourage learners to go deeper into a topic. 

Han skriver vidare att en av de största utmaningarna är att få människor att stanna upp för att 

fokusera och engagera sig när man väl har börjat. Allt speltänkande och spelmekanik kan lösa 

dessa problem genom få dem att fokusera på lärandet och att ha kul. 

 

(Owens jr, 2012) har också ett antal liknande riktlinjer som man enligt honom bör tänka på 

när man ska använda sig av gamification, men menar på att det första steget är att identifiera 
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eller skapa en utmaning eller ett mål att sträva emot. Han tar också upp att vikten av att ha en 

bra mekanik eller design för att motivera deltagarna att fortsätta. Vidare så poängterar han 

även vikten av kontinuerlig feedback för att ”spelarna” ska kunna se hur ”spelet” fortskrider 

och hur det går för dem. ”good feedback keeps ’em coming back” (Owens jr, 2012, s.117). 

Även han ser problemet i hur man ska få deltagarna att vilja delta och lära sig, men att om 

man har ”gamifierat” på ett bra sätt så kommer deltagarna att delta. Forskning inom 

gamification poängterar verkligen hur viktigt det är med designen och utmaningen när man 

”gamifierar” något. Det gäller att hålla deltagarna motiverade att vilja fortsätta. 

(Jensen, 2012) menar att det bästa sättet för att uppnå detta är att använda sig av spelstrategier 

och speldesign som liknar spel som de tilltänkta deltagarna redan är bekanta med. Han skriver 

vidare att man ska sätta spelupplevelsen först. When designing, ask 

yourself, “Is this the most rewarding experience for the player?” (Jensen, 2012, s.42) och han 

menar att användandet av spelmekanik, varumärket, lojaliteten från anställda och 

engagemanget kommer från denna spelarcentrerade design. 

De HR-områden där man har använt gamification har mestadels varit inom utbildning och när 

det kommer till att engagemangera de anställda. Ett exempel skriver (Bersin, 2012, s.16) om 

då de i ett online sales training-program gav alla försäljare olika summor pengar för varje steg 

i programmet. Pengarna blev insatta på en bank och visades öppet online, så att alla säljare 

kan se hur mycket pengar alla andra säljare hade tjänat ihop. Detta ledde till att de olika 

säljteamen började engagera sig i träningsprogrammet och började tävla med varandra. 

(Brownhill, 2012) tar upp flera positiva egenskaper med gamification inom HR sektorn. 

 Increase optimism by holding out the possibility of an ‘epic win’ 

 Help to build a social fabric - multi-player games encourage socialisation 

 Enable productivity - people are happier when gaming than when just ‘relaxing’; 

 Create meaning by allowing people to take on inspiring missions 

Han skriver vidare om att i spel finns det tydliga kriterier för om man har klarat av någonting 

eller inte, samt att man får feedback på en gång om man lyckats eller inte. En viktig aspekt 

som också tas upp är tillåtelsen att misslyckas vilket inom traditionell företagskultur är tabu. I 

spel är det ingen fara med att misslyckas, det till och med hyllas i vissa spel (Brownhill, 

2012). 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras de metodologiska utgångspunkterna för min uppsats. Jag 

diskuterar kvalitativa eller kvantitativa studier och vilken ansats jag har valt att ta. Vidare 

beskriver och motiverar jag mitt tillvägagångssätt vad gäller data insamlingsmetod, urval 

bearbetning och analys av materialet. 

Den studie jag har valt att göra vill jag benämna som en kvalitativ studie där jag har använt 

mig av litteratur och forskning om gamification som analysverktyg. Jag har försökt att få en 

helhetsbild av hur introduktionsprocessen går till på företaget för att sedan kunna utforma en 

passande introduktionsprocess. Denna helhetsbild har jag byggt på intervjuer hos anställda på 

företaget, vilket kännetecknar den kvalitativa delen i studien. Litteraturstudien har jag gjort på 

gamification, för att kunna inkorporera detta i introduktionsprocessen. 

Metodologisk utgångspunkt 

Då jag har valt att tolka och förstå hur människor upplever något via, passar hermeneutiken 

bra in. Inom hermeneutiken menar man att människor har intentioner och avsikter som visar 

sig i språk handlingar och livsyttringar (Patel & Davidson, 2003). Eftersom frågeställningarna 

baseras på intervjupersonernas upplevelser av fenomen, vilket är fallet i min uppsats, så ville 

jag förstå och tolka hur de anställda upplever introduktion, motivation och belöning, för att 

sedan analysera och föreslå vad som kan behövas finnas med i en introduktionsprocess i ett 

företag. För att kunna göra detta har jag valt en hermeneutisk ansats i mitt arbete. Inom 

hermeneutiken är den hermeneutiska spiralen en vanlig analysmetod där forskaren börjar med 

att läsa intervjutexten i sin helhet för att få en översikt, därefter läses de olika delarna i texten 

var för sig för att förstå dessa. Sedan ställer forskare helheten och delarna i relation till 

varandra för att på så sätt tolka texten. (Patel & Davidson, 2003). Jag vill inte säga att mina 

frågor har påverkat resultatet i studien, men det är omöjligt att säga att jag inte är färgad av 

min egen förförståelse eller förutfattade meningar. Inom hermeneutiken är forskarens 

förförståelse central. Hela tiden använder forskaren sin egen förförståelse som ett verktyg i 

tolkningen mellan delarna och helheten (Patel & Davidson, 2003). I denna studie har jag en 

viss förförståelse inom introduktion, motivation och belöning då jag har studerat dessa ämnen 

på universitetet. Då gamification är ett nytt begrepp för mig hade jag ingen förförståelse från 

början, men då jag har läst på om begreppet under arbetets gång har jag fått en viss 

förförståelse under tiden jag skrivit studien. 
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Datainsamling 

Intervjuer 

Jag har i den här studien intervjuat fem slumpmässigt utvalda personer anställda i företaget, 

samt ytterligare två intervjuer med personer i ledningsgruppen. Intervjuernas syfte var att ta 

reda på hur introduktionen för de anställda har gått till tidigare och hur de upplevde den, samt 

hur det upplever och ser på motivation och belöning. Avsikten var att ta reda på ifall några 

introduktionsrutiner, motivations eller belöningsfaktorer behöver införas, och om jag ska 

behålla befintliga introduktionsrutiner, motivations eller belöningsfaktorer de har använt sig 

av, eller om det finns något specifikt som inte fungerar. Kvalitativ intervju som 

datainsamlingsmetod är lämplig eftersom syfte med en sådan är att upptäcka och identifiera 

egenskaper och beskaffenheten hos något, till exempel den intervjuades uppfattning om ett 

fenomen (Patel & Davidson 2003, s.78). Den enda person jag valt att inte använda 

intervjuguiden på är chefen för företaget. Honom har jag haft en kontinuerlig dialog med för 

att ta reda på hur introduktionsprocessen har gått till och hans idéer om hur den kan gå till. 

Chefen ville också att introduktionsprocessen skulle kunna gå att använda som ett 

utvärderingsverktyg när man bestämmer sig om den nyanställde ska få fortsatt anställning 

eller inte. En viktig sak ifall den kvalitativa intervjun har en hermeneutisk inriktning då spelar 

förmågan till medkänsla från intervjuaren roll (Patel & Davidson 2003). 

Intervjuguiden (Se bilaga 1) skapades utifrån studiens syfte. Intervjuguidens främsta funktion 

har varit att ta reda på ifall och hur introduktion, motivation och belöning genomförs på 

arbetsplatsen. Guiden bestod av öppna frågor som berörde introduktion, motivation och 

belöning. Anledningen till att jag ville beröra motivation och belöning är för att ta reda på ifall 

jag måste implementera någon form av belöning i introduktionsprocessen för att den ska bli 

mera motiverande för den nyanställde. Jag vill poängtera att tanken med intervjuguiden var att 

frågorna skulle fungera som en öppning till en konversation och genom att ställa en fråga 

kunde flera utav frågorna i intervjuguiden besvaras under konversationens gång. Till 

informanterna i ledningsgruppen skapade jag en särskild intervjuguide eftersom dessa 

personer är i en ledande position och vet vad som måste vara med i en introduktion gällande 

företaget. För att få en så stor helhetsbild som möjligt har jag under intervjuernas gång även 

ställt olika följdfrågor beroende på vilka svar jag har fått, dessa frågor har inte funnits med i 

guiden. Intervjuerna har hög grad av standardisering och låg grad av strukturering, detta för 

att lämna så stort utrymme för den intervjuade att svara med egna ord (Patel & Davidson, 



19 
 

2003). Jag valde att ha färre men öppna frågor för att kunna få så mycket information jag 

kunde om vissa områden. Tanken är att frågorna ska gå att tolka olika då det är 

intervjupersonernas upplevelse och synpunkter jag vill åt. Ifall frågorna misstolkas totalt så 

går det att förtydliga. 

Litteratur 

Min sökning av relevant forskningslitteratur var dels genom universitetsbiblioteket och dels 

igenom internet. Min sökning via nätet var igenom EBSCO vilket där det finns god tillgång 

på vetenskapliga artiklar inom beteendevetenskapen. För att ta reda på ifall artiklarna om 

gamification hade HR-anknytning gjorde jag en noggrann läsning av abstractet. Efter 

genomläsning valde jag sedan att titta efter nyckel ord såsom HRM, HR i samband med 

gamification på så sätt fick jag i artiklarna snabbt tag på information som var väsentlig. 

Samma procedur användes då jag sökte artiklar om introduktion, motivation och belöning. I 

och med att gamification är ett så populärt hjälpmedel, framför allt i USA och England så 

innehöll en stor del av artiklarna exempel på hur man använder sig av gamification inom 

områden som inte var relevanta för uppsatsen. Genom att först läsa titel och sedan abstractet 

gick det snabbt att sålla bort artiklar som skulle ha tagit upp min tid i onödan. När jag väl 

hade hittat artiklar som passade mitt syfte läste jag igenom dessa noggrant. 

I min litteratursökning om gamification, introduktion, motivation och belöning via internet 

har jag använt mig endast av forskningsdatabasen EBSCO. Valet av EBSCO var väldigt 

enkelt då gamification är ett uttryck och hjälpmedel som är stort internationellt sett och 

introduktion, motivation och belöning är vanliga vetenskapliga områden. Jag har även prövat 

att söka i nationella databaser men inte fått samma mängd av vetenskapliga artiklar samt att 

inom EBSCO finns en stor variation av sökmöjligheter. I min litteraturstudie har jag använt 

mig av planerad databearbetning. I de artiklar jag har valt att studera, beskrivs hur 

gamification, introduktion, motivation och belöning har används på ett lyckat sätt. I de artiklar 

som berör gamification finns även med riktlinjer där det står hur man bör tänka och vad man 

bör ha med när man ”gamifierar” något. För mig var det av största vikt att ta reda på riktlinjer 

då jag bara har hört talas om gamification och inte varit helt införstådd i hur det går till, då jag 

inte har arbetat med introduktionsprogram tidigare var det även viktigt att få en bild av hur 

man kan använda det för att få lyckade resultat. Alla de artiklar jag har studerat och där 

relevant information har funnits, finns med i källförteckningen. Då jag har hämtat mina 
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vetenskapliga artiklar från EBSCO anser jag att de har en stor trovärdighet, eftersom de 

artiklar som är upplagda där är granskade. 

 

Genomförande 

Vid en intervjusituation är det viktigt att alla parter känner sig bekväma (Trost, 2010). Därför 

jag har försökt att genomföra alla intervjuer på en så neutral plats som möjligt. Detta har inte 

alltid varit genomförbart på grund av yttre omständigheter och den begränsade tillgången på 

konferensrum där det går att sitta ostört. Jag har då istället nyttjat de tomma kontorsrum som 

har funnits tillgängliga. Den kunskap som produceras av intervjuforskning är beroende av den 

sociala relationen mellan intervjuare och intervjuperson, som bygger på intervjuarens förmåga 

att skapa en miljö som gör att intervjupersonen känner sig fri och säger nog för att prata om 

privata händelser som kommer att registreras för senare offentligt bruk (Kvale & Brinkman 

2009).  Jag vill dock påpeka att jag alltid sett till att de som har blivit intervjuade både har 

godkänt och känt sig bekväma med valet av plats. Den kvalitativa intervjun kallas ibland för 

en ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju. Eftersom det inte finns så många 

strukturerade eller standardiserade procedurer för utförandet av sådana intervjuformer måste 

många av metodbesluten fattas på plats under intervju (Kvale & Brinkman, 2009). Detta har 

uppstått ibland under vissa intervjuer då jag har fått variera mina frågor, följdfrågor och 

ibland frångått intervjuguiden.  

Alla intervjupersoner blev tillfrågade om de gick med på att jag använde mig av en 

ljudupptagare under intervjuerna. Det kan ha påverkat intervjupersonerna negativt att vara 

medveten om inspelningen, men jag upplevde det som ljudupptagaren inte störde 

intervjupersonerna nämnvärt. 

Urval 

Urvalet av informanter har varit slumpmässigt och bestod av fem stycken personer i 20-30 

årsåldern med varierande universitetsutbildning inom datavetenskapliga områden, då jag 

skickade ut ett mail om min studie till alla, har jag kunnat intervjua anställda med olika 

arbetsuppgifter och befattningar. Då jag skickade ut ett mail till alla tog jag de fem första som 

svarade tillbaka att de hade tid. Detta bidrog till att informanterna inte var stressade, utan hade 

tid att sätta sig ner, tänka igenom och svara. Om jag hade avbrutit anställda mitt i deras arbete 

hade jag kanske inte fått representativa svar för hur de upplever motivation och belöning på 
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arbetsplatsen, då deras stressade situation för stunden kanske hade påverkat deras 

helhetsupplevelse. Jag har dock valt att utöver de slumpmässigt utvalda intervjupersonerna 

intervjua delar av ledningsgruppen, detta för att jag vill ville veta vilka specifika saker de ville 

att jag skulle ha med i introduktionsprocessen. Förutom dessa personer i ledningsgruppen, 

ansåg jag att vilka jag intervjuade inte hade någon betydande roll för slutresultatet. Detta för 

att syftet med intervjuerna var att ta reda på hur de anställda uppfattade att de blev 

introducerade samt deras upplevelse av motivation och belöning på arbetsplatsen. Vilken 

befattning de har eller vilka arbetsuppgifter de har spelar ingen roll i detta samanhang. Det 

enda strategiska urval jag har gjort är att jag medvetet har valt att intervjua Chefen, detta för 

att han är chef och har anställt och introducerat de anställda som jobbar på företaget i nuläget. 

Jag kan inte säga att vi har haft enskilda intervjuer, utan det har varit en kontinuerlig dialog 

mellan oss. För mig var det viktigt att ha denna dialog med chefen, bland annat för att ta reda 

på vad som bör vara med i introduktionsprocessen samt hur det har gått till innan. 

 

Databearbetning 

De genomförda intervjuerna transkriberades i sin helhet. Jag valde att transkribera 

intervjuerna ordagrant, men inte i detalj så att transkriberingarna innehåller markeringar för 

till exempel skratt eller pauser. Jag har ansett att dessa saker inte har varit väsentliga för 

studiens syfte och hade inte tillfört någon förändring i varken resultat eller analys. Efter att ha 

transkriberat alla intervjuer hade jag ett gediget men hanterbart material att utgå ifrån. Då 

mina intervjuer har varierat mellan tio och tjugo minuter var det inte för svår att få en bra 

helhetsbild över textmaterialet. Jag har valde därför att analysera och bearbeta hela 

intervjuerna för att få en så bra helhetsbild som möjligt. Med utgångspunkt i metodlitteratur 

och utifrån den hermeneutiska spiralen. Har jag försökt att variera mitt synsätt mellan 

helheten och delen, subjekt och objekt, för att få en sådan fullständig förståelse för de 

intervjuades upplevelse. På så sätt har jag kunnat få fram resultat av vad som behöver vara 

med i en introduktionsprocess. Efter detta har jag använd den forskning inom gamification jag 

studerat för att förstå hur man kan använda sig av gamification i en introduktionsprocess. En 

vanlig sak för att göra intervjutexter mer hanterliga och för att få en bättre överblick är att 

meningskoncentrera innehållet på transkriberingen. Men för att bättre försöka fånga helheten 

resonerade valde jag att inte använda det tillvägagångssättet. 
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Analys av data 

För att särskilja min kvalitativa intervjudel och litteraturdelen så beslutade jag att dela upp 

analysen i tre steg. På så sätt kan jag först analysera delarna var för sig för att sedan analysera 

dessa tre delar tillsammans. I det första steget analyserade jag resultatet jag fått från 

intervjuerna mot forskningslitteraturen om introduktion och motivation. I steg två analyserar 

jag det resultat jag har kommit fram till i steg ett gentemot litteraturen om gamification. I det 

tredje steget lyfter jag det resultatet i steg två i ett större sammanhang för att analysera och 

diskutera huruvida det går att använda sig av gamification i en introduktionsprocess i större 

företag eller organisationer. Genom att dela upp analysen i dessa tre steg blir det lättare för 

mig att besvara mitt syfte. I steg ett kan jag förstå, tolka och beskriva vad som behöver finnas 

med i en introduktionsprocess i ett företag. Genom steg två kan jag beskriva och förstå hur det 

går att tillämpa gamification i introduktionsprocessen och i steg tre förstå helheten genom att 

diskutera hur det går att använda den kunskap jag erhållit mig i ett större sammanhang. 

Resultatet av analyserna kommer jag att lyfta fram i resultatdiskussionen för att diskutera ifall 

det går att applicera resultaten av mina analyser i större sammanhang. 

 

Etiska överväganden 

När man genomför intervjuer finns det en rad etiska aspekter att ta hänsyn till. Jag utgick ifrån 

de fyra krav (Kvale & Brinkman, 2009) anser vara av vikt; Samtyckeskravet, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna är 

medvetna om undersökningen syfte och övergripande upplägg men även om vilka eventuella 

risker och fördelar som ett deltagande kan innebära. Med detta i åtanke så såg jag till att mina 

intervjupersoner var informerade om studiens syfte och vad deltagandet skulle innebär för 

dem. Jag gav dem även möjlighet att ställa frågor både efter och innan intervjun startade. 

Med konfidentialitet innebär det att data som kan identifiera deltagarna i undersökningen inte 

avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har varit noga med att säkerställa detta genom att 

radera ljudfilerna från intervjutillfällen direkt efter att jag transkriberat dessa. De 

transkriberade intervjuerna var endast namngivna med siffror så att jag kunde hålla reda på 

vem som sagt vad. Samt att i det färdiga resultatet har jag säkerställt att inga uppgifter som 

förekommer går att koppla till någon specifik person. Med tanke på att jag har skrivit åt en 

uppdragsgivare har jag fokuserat på att hålla undersökningen konfidentiell, såväl internt mot 

uppdragsgivaren som extern mot andra läsare och universitet, jag har därför medvetet att inte 
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nämna företaget eller någon av de anställda vid namn. Vid en intervjustudie måste forskaren 

ta i beaktande vilka konsekvenser undersökningen kan få för deltagarna. Det gäller sedan att 

väga dessa konsekvenser emot den vetenskapliga nyttan forskningen kan föra med sig. Den 

etiska principen ”att göra gott” är vägledande, vilket innebär att minimera risken för 

undersökningspersonerna lider skada av studien (Kvale & Brinkmann, 2009). I min studie 

tycker jag inte att det har funnits några uppenbara risker för respondenterna då intervjuerna 

handlande om ett förhållandevis neutralt ämne.  

Det sista etiska dilemmat är forskarens, det vill säga min roll i studien. Enligt (Kvale & 

Brinkmann, 2009) finns det en risk att man som uppdragstagare kan känna en vilja att komma 

med vissa resultat till uppdragsgivare och därför antar en speciell roll för att påverka 

respondenternas svar i någon riktning. Då mitt uppdrag var att ta fram ett 

introduktionsprogram och att chefen inte hade några egentliga förväntningar på ett visst 

resultat, kände jag mig inte påverkar på det viset. Ändå hade jag i åtanke att vara lyhörd och 

öppen i intervjuerna för att inte försöka styra svaren utifrån min egen förförståelse. 

Resultat 

I detta avsnitt gör jag en kort presentation av intervjupersonernas bakgrund för att sedan gå 

igenom deras upplevelser och synpunkter om hur de blev introducerade på arbetet, om hur de 

upplever och ser på motivation och belöning på arbetsplatsen. Sedan går jag igenom de 

resultat jag funnit genom att bearbeta intervjuerna. 

Intervjupersonerna 
De informanter jag har valt att intervjua sitter och arbetar inom olika områden med avancerad 

mjukvaruutveckling för mobil och webb. Några av personerna har varit anställda här en 

längre tid och andra har bara jobbat några månader. I stort sett alla började med att skriva sitt 

examensjobb på universitetsnivå här för att sedan få fast anställning. 

Hur upplever de anställda att deras introduktion har varit? 
Alla informanter uppger att de har fått någon form av introduktion där de gått igenom 

praktiska detaljer liknande såsom vilka försäkringar som finns och dylikt. Den har dock inte 

sett likadan ut för alla och det är inte alltid samma person som har hållit i den praktiska 

introduktionen. 
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Ingen av dem jag har intervjuat har egentligen inte varit missnöjda med sina introduktioner, 

utan upplevt dem som bra och lärorika. I princip alla informanter beskriver att de blivit 

introducerade till sina arbetsuppgifter på olika sätt. Beroende på i vilket skede företaget varit 

och vilken kompetens de anställda hade så skiljde sig introduktionerna åt framförallt när det 

gäller introduktionen till arbetsuppgifterna. Två informanter anställdes i ett skede i företagets 

utveckling då de inte var så många anställda. De tyckte inte att det var några svårigheter alls 

att komma in i gruppen då alla satt i samma rum. 

Näe jag skulle tänka mig att det är lite annorlunda då än vad det är nu, men då var vi 

ganska få personer och i och med att vi satt i samma rum och sådär vart det väldigt att 

man smälte in direkt. 

Även de som blev anställda i ett senare skede då företaget hade blivit större och fått fler 

anställda upplevde inga problem att smälta in och lära känna övriga anställda. Flera av de jag 

intervjuat har gjort sina examensarbeten åt företaget för att sedan få anställning, de upplevde 

de att den tiden har fungerat som en slags introduktion och ett bra sätt att lära känna alla andra 

anställda. Detta förfarandesätt tycker de flesta har fungerat väldigt bra, då många menar att 

under tiden de skrivit examensarbeten, samtidigt kunnat bekanta sig med de andra anställda, 

företagskulturen och normerna på företaget utan att ha någon press på sig ifrån arbetsgivaren. 

Och då blir det ju bara som att när jag väl började jobba kände man alla och man 

behövde inte det här långa med att man ska lära sig alla namn och allting var liksom 

här det var bara som en fortsättning. På så sätt var det ganska idealiskt introduktion till 

arbetssättet till alla kollegor. På så sätt var det ganska idealiskt introduktion till 

arbetssättet till alla kollegor, ja hade arbetsuppgiften inte varit så pass skräddarsydd då 

hade man kanske behövt en introduktion till språk eller arbetsmetodik eller någonting 

för att kunna utföra arbetsuppgiften men här var det som att allting bara flöt på. 

Jag valde att ställa frågan ifall någonting kunde ha gjorts annorlunda i introduktionsfasen, så 

att de kunde ha fått ännu bättre förutsättningar, för att få veta ifall de saknade någonting. 

Många av de jag intervjuade, svarade att tid att sätta sig in i arbetet kan vara en viktig sak att 

få. I och med att det ofta är många olika projekt det jobbas på var ett förslag att det kan vara 

bra med någon form av projekt eller produktorientering, att man får pröva på att arbeta med 

en stund med alla projekt för att få en bild av verksamheten. 
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Det är svårt att förklara, men oavsett hur mycket man vet eller hur mycket man 

prepareras för att gå in i ett projekt så vill man ändå kolla igenom koden och liksom så 

att man ser och förstår vad som är gjort. 

Ett annat svar jag fick, var om någon som kunde guida en lite mera i början. Några av de som 

jag intervjuade upplevde det inte som något problem då de förstod att när de anställdes var 

företaget i en sådan fas då många hade mycket att göra och att det inte riktigt fanns tid för 

någon att finnas där som guide och bollplank hela tiden 

En sak de intervjuade framhöll för att ge de nyanställda i framtiden bra förutsättningar, är om 

början av introduktionen blir lite smidigare och lite mer strukturerad. Att man i början har 

vissa saker som man alltid går igenom, de mer tekniska och praktiska saker såsom arbetstider 

och liknande. Även synpunkter om att man kan vara tydlig i vad företaget håller på med i 

dagsläget och vad som är tänkt i framtiden, så att en mer enhetlig plan förmedlas till den 

nyanställde. En viktig sak som togs upp var också att det är den fria kulturen som ligger till 

grund för hur bra företaget är på att vara kreativa och att det kan vara en orsak till att vissa 

saker har blivit lite otydliga och ostrukturerade. 

Gemensamt för informanterna var att de upplevde att de var nöjda med hur deras 

introduktioner gick till och inte hade synpunkter på något de upplevt som dåligt. De menar att 

deras introduktionsfas har fungerat bra och de inte hade några problem att komma in i sina 

arbetsuppgifter. 

Vad upplever de anställda som motivation och belöning på 

arbetet? 
Motivation och belöning är två begrepp som hänger ihop. Under intervjuerna så har vi pratat 

om både motivation och belöning, ibland har dessa två begrepp varit svåra att skilja från 

varandra, då mycket av de anställdas motivation uppges hänga ihop med vilken belöning som 

finns. 

Samtliga informanter upplever att de är motiverade, även om inte alla upplever att det är 

samma saker som motiverar dem. Alla informanter upplevde att de faktorer som motiverade 

dem inte hade någonting med lön eller pengar att göra och att det inte spelade någon större 

roll för att de redan hade en bra lön. De faktorer som var motiverande var alla icke-

ekonomiska. Några menade att få feedback eller att någon kritiskt granskar deras arbete gör 

dem motiverade istället och att det har en större påverkan på deras motivation. 
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Jag tycker om när folk berömmer en eller när man har gjort någonting bra. 

Jo det motiverar mig att ha kritiska ögon på det jag gör, både från kunden som har 

åsikter och från internt. 

En person upplevde även att flytten till nya fräscha lokaler fungerade som en motivation för 

denne, även att arbetet flyter på utan problem eller störningsmoment upplevdes motiverande. 

Generellt sett så var upplevelsen av att bli sedd och att företaget engagerade sig i de anställda 

motiverande. De flesta jag intervjuade menade även att motivation för dem var själva 

skapandeprocessen, att få lösa problem, tillverka saker och att vara kreativ viktigt. 

Det är kul att utveckla något som konkret löser ett problem, eller tillföra någonting nytt 

Alla de anställda menade också på att de upplevde att deras motivationsfaktorer existerade i 

företaget och att dessa blev tillgodosedda och stimulerade. Några upplevde att de faktorer som 

kunde påverka deras motivation negativt oftast berodde på att en tredjepart inte gjorde deras 

uppgift och på så sätt gör det svårare att lösa saker och ting. 

När det gäller belöning så upplevde alla jag intervjuade att det fick tillräcklig belöning och att 

de uppskattade det ledningen gjorde. De menade på att ledningen var väldigt bra på att visa 

sin uppskattning gentemot de anställda. 

Mycket kommer från ledningen från chefen, han är bra på att fixa, har vi lanserat en 

produkt och att det går bra, så ser vi till att fira av det, går ut och käkar middag vid nått 

tillfälle, skåla lite i skumpa på en fredag för att tacka av teamet som har levererat 

produkten, lite sådära. 

Svaret en anställd gav visade också att ledningens engagemang resulterade i att personen 

upplevde sig bli mer motiverad och att få en ökad självkänsla. 

Det kan ju vara allt från det till liksom till exempel företagsbekostad afterwork och det 

var ju som trevligt och sådana grejer, sådana småsaker som kanske inte känns så 

betydliga men det är ändå som att man känner att om de står för det här måste det 

betyda att jag har gjort ett bra jobb. 

Jag frågade även ifall de hade något förslag på en belöning som kunde fungera på företaget. 

Alla av de intervjuade ansåg att bonus i form av pengar inte vore någon bra idé. 
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En utforskande och uppskattande atmosfär och en känsla av att sträva mot ett 

gemensamt mål det är nog den bästa belöningen för arbetsplatsen tror jag. 

Detta citat stämmer bra överens med vad de andra tyckte och menade att det innovativa och 

skapande klimatet som finns på arbetsplatsen som ska ses som det belönande. De anställda jag 

intervjuade upplevde andra saker förutom lön spelade roll också bland annat upplevde många 

att de förmåner de hade fungerade väldigt bra som en belöning. En person tyckte att 

förmånerna och lönen var ett sätt från företagets sida att visa sin uppskattning. 

Det är ju liksom en motivationsgrej det också, att om företaget behandlar mig väl så är 

jag intresserad av att hjälpa företaget tillbaka. 

På så sätt så ser de anställda inte att man jobbar för lönens skull utan man jobbar för att 

företaget behandlar en väl. 

Sammanfattningsvis går det att säga att de anställda jag intervjuade upplevde att de var 

motiverade och att det blev belönade på arbetet. De upplever att den formen av motivation 

och belöning som finns på arbetsplatsen i dagsläget fungerar på ett bra sätt som gör att de 

ansällda arbetar för att de tycker om det och inte för att de vill ha pengarna. 

Diskussion 

I detta avsnitt analyserar jag introduktion, motivation och belöning med hjälp av litteraturen i 

forskningsgenomgången. I analys 2 analyserar jag gamification i förhållande till det resultat 

jag har kommit fram till i analys 1 för att förstå hur gamification han användas i 

introduktionsprocessen. I resultatdiskussionen lyfter jag sedan det jag har kommit fram till i 

analys 2 i ett större sammanhang för att sedan avsluta med en diskussion kring min metod. 

Både resultat som överensstämmer med tidigare forskning samt de resultat som inte tycks 

överensstämma med forskningen disskuteras. 

Analys 1 

Hur upplever de anställda att deras introduktion har varit? 

Av resultatet av intervjuerna framgår att alla har haft en introduktion där man har gått igenom 

och skrivit på viktiga papper och information om försäkringar och liknande som är ett måste, 

men att introduktionen till arbetsuppgifter har varit olika. De jag har intervjuat upplevde att de 

ganska fort blev insatta i ett projekt, men att det inte det var så tydligt vad de egentligen skulle 
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jobba med. (Lindmark & Önnevik, 2006) menar på att det kan vara ett problem om 

medarbetaren kastas in i arbetet utan vare sig stöd eller riktlinjer, men med stora krav på att 

klara av situationer då det kan slå tillbaka genom att den nyanställde blir oproduktiv. Att den 

nyanställde blir oproduktiv kan vara ett resultat av att företaget inte tar hand om de behov som 

en nyanställd enligt (Granberg, 2003). En nyanställd har bland annat behov av att komma in i 

arbetsgruppen och att få klart för sig vilka förväntningar och krav som finns. Blir dessa behov 

inte tillgodosedda blir introduktionen svårare för den nyanställde och kan leda till 

oproduktivitet. I detta fall upplevde informanterna att det inte var något problem att de blev 

insatta så fort, en andledning till detta kan vara att de flesta gjorde sina examensjobb på 

företaget vilket ledde till att det blev en introduktion där de behov som (Granberg, 2006) tog 

upp blir uppmärksammande och tillgodosedda. 

Att känna sig välkommen, att komma in i arbetsgruppen, att pröva på 

arbetsuppgifterna, att få klart för sig förväntningar och krav, att inte synas förmycket 

(ligga lågt), att stilla sin nyfikenhet, att informeras om organisationens 

”familjeförhållanden” men inte om hela tjocka släkten och att komma till nytta. 

I examensjobbet finns en fast uppgift där studenten har tydliga krav och förväntningar på vad 

som ska göras, och under tiden de jobbar med sin examensuppgift får de tid att komma in i 

arbetsgruppen och arbetskulturen. 

Resultaten visar också på att en anledning till att introduktionsfasen till arbetsuppgifterna 

blivit så olika är att informanterna har blivit anställda i olika skeden i företagets utveckling. 

Då företaget växer uppkommer behovet av nya arbetsuppgifter som ibland är otydliga, och då 

är det inte alltid möjligt att ge en tydlig och konkret arbetsuppgift till en anställd. Detta kan 

orsaka problem då det i en växande organisation är viktigt att ha en genomtänkt 

introduktionsprocess så att den nyanställde slussas in i rätt tempo till arbetsuppgifterna. Då 

ingen var missnöjd med sin introduktion till arbetsuppgiften och upplevde att de inte hade 

problem med att komma igång att arbeta och att deras produktivitet inte har hämmats av det. 

Detta går emot vad (Lindmark & Önnevik, 2006) säger, då de menar på att struktur är viktigt 

för att det ska underlätta genomförandet av en introduktionsprocess. Detta kan ha att göra med 

företagets storlek vi deras anställningstillfälle. Som (Jacobsen & Thorsvik, 2008) förklarar, 

ökad storlek leder till starkare horisontell och vertikal spridning. Ju större organisationer desto 

mer komplexa blir dessa spridningar. Ökad storlek leder till mer utvidgad användning av 

regler och rutiner. Den ökade användningen av formella regler och rutiner är ett sätt att 
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kontrollera och styra de anställda. I dagsläget fungerar det att inte ha någon riktig rutin på 

introduktionen men om företaget fortsätter växa kommer det vara av vikt att det införs, så att 

företaget får kontroll på hur den nyanställdes introduceras till arbetet. (Coleman & Kleiner, 

1999) poängterade att en checklista bör användas så att viktig information in går förlorad till 

den nyanställde, samt att alla nyanställda får samma information och på så sätt en gemensam 

grund och uppfattning om företaget. 

En bidragande orsak till att informanterna hade lätt att komma in i arbetet berodde inte bara 

på introduktionen. Till en viss del spelade deras personlighet in då de själva beskrev att de 

inte har några problem att ställa frågor och ta reda på information ifall någonting är oklart.  

De sa att detta gällde även i andra sammanhang än arbetet och därför uteslöt jag möjligheten 

att det enbart kunde bero på företagsklimatet. Att skapa en miljö där den nyanställde vågar 

vara aktiv och söka information är väldigt viktigt och företaget har skapat en sådan miljö. I 

enighet med forskningen av (Paré & Le Maistre, 2006) så får en nyanställd som är aktiv i sin 

inlärningsprocess att få en bättre upplevelse än den nyanställde som sitter still och är passiv. 

Även här spelar examenarbetet in då man på så sätt blir inslussad och lär känna alla. Det blir 

mycket lättare att vara aktiv och ställa frågor när man känner de anställda på företaget redan. 

Vad upplever de anställda som motivation och belöning på arbetet? 

Resultaten visar att de anställda upplever att de är motiverade och att de blir belönade. Ingen 

av de faktorer som påverkade de anställdas motivation i positiv riktning hade med pengar att 

göra utan var icke-ekonomiska. Att de icke-ekonomiska faktorerna är viktigare, stämmer 

överens med vad (Giancola, 2011) tar upp och tyder på att de anställda har en bra grundlön. 

Då de anställda har en tillräckligt attraktiv grundlön behövs ingen ytterligare belöning i form 

av pengar utan de anställda värdesätter istället att vara kreativ och friheten att bestämma över 

jobbet. En av de motivationsfaktorer som nämndes under intervjuerna var möjligheten att få 

vara kreativ och att få skapa något. En ytterligare anledning till att de anställda inte tog upp 

pengar som motivationsfaktor, är att företaget inte har några rutinartade arbetsuppgifter. Då 

företaget är innovativ och kreativt, existerar inga fasta arbetsuppgifter som görs på daglig 

basis. Företaget arbetar med olika projekt vilket gör att arbetsuppgifterna kan skilja sig från 

vecka till vecka.  Enligt (Giancola, 2011) fungerar pengar bara som motivationsfaktor i 

företag där rutinartade arbetsuppgifter finns. 

Det finns ett problem med hur lite tid det används till att rikta sig emot de anställdas inre 

motivationsfaktorer när ett jobb skapas (Giancola, 2011). Fokus ligger istället på att skapa ett 
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jobb som tillåter den anställda att slutföra arbetsuppgiften effektivt gentemot passande 

kompensation. Detta problem verkar inte finnas på företaget då alla de som intervjuades hade 

motivationsfaktorer som går att likna med inre motivationsfaktorer, och att de upplevde att 

deras motivationsfaktorer existerade och skapade motivation. De anställda värdesätter 

möjligheten att få skapa, vara kreativa och få kritik mer än pengar. Vilket stämmer bra in på 

(Ankli & Palliam, 2012) studie som visade på att lycka i arbetet uppnås när de anställda är 

motiverade i sin personlighet och vill uppnå och klara av arbetsuppgifter som är meningsfulla 

för dem själva, och att anställda är mest produktiva och innovativa när de känner sig 

motiverade av eget intresse och utmaningar i jobbet, och inte av yttre påtryckningar. På 

företaget finns inga egentliga påtryckningar, och de anställda är motiverade för att de tycker 

att arbetsuppgiften är meningsfull och utmanande för dem.   

  

Enligt Mullins modell, finns tre olika belöningar, ”ekonomisk, inre tillfredsställelse och 

sociala relationer”. Dessa belöningar behöver företaget tillhandahålla för att se till de 

anställdas behov och förväntningar på anställningen (Mullins, 2002). De svar jag har fått i 

intervjuerna visar att alla dessa tre sorters belöningar existerar på företaget. Den ekonomiska 

får de genom en attraktiv grundlön, inre tillfredställese uppstår genom att de har ett kreativt 

arbetssätt där de får arbetsuppgifter som är meningsfulla och sociala relationer uppstår på 

arbetsplatsen då de sker mycket aktiviteter där kamratanda byggs. 

Analys 2 

Gamification och introduktionsprocessen 

I den forskning jag har studerat om gamification och HR, har jag inte hittat några exempel på 

hur man kan anpassa gamification i en introduktionsprocess. I artiklarna beskrivs de 

vanligaste användningsområdena inom personalutveckling, utbildning och när man ska 

engagera anställda i någonting. Då introduktionsprocessen är lärandesprocess i och med att 

den nyanställde utbildas och lär sig om arbetsplatsen och vilka arbetsuppgifter som denne ska 

utföra går det att implementera gamification på olika sätt. 

De artiklar jag har granskat visar att det är ett visst antal riktlinjer som gamification bygger 

på. De viktigaste var riktlinjerna i hur man som skapare av en gamificationprocess tänker och 

ska resonera när man ”gamifierar”. Dessa riktlinjer går att applicera i alla möjliga situationer. 

Det viktigaste i gamification är att tänka ”utanför lådan” och vara kreativ. Enligt dem som 

håller på med gamification är ”Allting går att spela” ett vanligt förekommande uttryck. 
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Riktlinjerna skiljer sig något mellan olika forskare, men grundidén är den samma. 

Nyckelfaktorer är att bland annat att ge kontinuerlig feedback och att skapa en tydlig 

utmaning (Bersin, 2012). Som grund för att gamifiera något måste du först skapa en utmaning 

för ”spelarna” så att de har någonting att sträva emot. Det andra steget är att låta dem göra 

kontinuerliga framsteg, så att de känner att de rör sig framåt i spelet hela tiden. De måste få ny 

information allt eftersom ”spelet” fortskrider, men bara när de behöver det. Man kan dela ut 

poäng och märken för bra prestationer för att ge positiv feedback när spelarna uppnår något. 

Man kan få olika många poäng beroende på hur bra man har presterat och det går att se vilka 

som presterar bäst. En deadline sätts när målet ska ha klarats av och olika uppdrag ges på 

vägen till det stora målet. Den kontinuerliga feedbacken är viktig så att ”spelarna” får veta hur 

de ligger till. 

När man gamifierar någoting på en arbetsplats är kunskapen om motivation och belöning 

mycket värdefull. Vet man vilka belöningar som uppskattas på arbetsplatsen, kan man 

använda sig av det då man ska dela ut poäng och märken för bra prestationer. Den eller de 

som har högst poäng får en viss belöning. Det går även att designa så att man kan spela i 

team. Exempelvis att olika försäljarteam tävlar mot varandra i vilka som säljer mest. Vet man 

vad som motiverar de anställda på företaget kan man skapa utmaningar och mål som 

stimulerar dessa motivationsfaktorer. På så sätt får man engagerade anställda som vill jobba 

mot det uppställda målet eller att klara av utmaningen. (Bersin, 2012) menar att de största 

utmaningarna är att få anställda att stanna upp för att fokusera och engagera sig och han 

menar att använda sig av spelmekanik och spel strategi kan lösa dessa problem. Har man 

dessutom kunskap om vilka motivations och belöningsfaktorer som de anställda har, blir 

resultatet ännu bättre. Forskningen säger att för att man ska få de anställda mer motiverade att 

vilja ”spela”, ska man använda sig av spelstrategier och speldesign som deltagarna reda är 

bekanta med. Detta är ännu en orsak till att ta reda på mer om sin omgivning innan man 

använder gamification. Om vi utgår ifrån riktlinjerna (Bersin, 2012) tar upp i sin studie, så 

skulle en eventuell gamification av företagets introduktionsprogram skulle kunna se ut på 

detta sätt. 

Progression: Make it easy for people to progress down a path and feel like they are moving 

all the time. Providing lots of small modules with a visual path is a great way to do this. 

Vägen att följa och gå efter skulle vara själva introduktionsprogrammet och att 

provanställningen på 6 månader är går att följa och man känner att man hela tiden är i rörelse 

då man dag för dag går ett steg längre in i provanställningen. 



32 
 

 

Ahcivements and rewards: Award points or rewards on a regular basis to give people 

continuous positive feedback during the learning program. Accumulated points is a simple 

approach, and people get more or fewer points based on their achievement. 

Poäng, belöningar och kontinuerlig feedback får man till exempel genom att komma i tid 

varenda dag. I tid alla dagar i en månad ger en reward och efter två månader får du ännu en. 

Feedback får man genom kontinuerliga avstämningsmöten och poäng genom hur väl man 

genomför sina arbetsuppgifter. 

 

Cascading information: Provide learners with more information as a class or program 

progresses, but give them new information only as they need it. For example, give learners a 

job to do but withhold certain information until they have learned the first step. 

Information får de allteftersom de genomför sina arbetsuppgifter, de får inte all information 

på en gång då det kan vara svårt att ta in. Som nyanställd är det många saker du ska lära dig 

och mycket information och intryck som du ska smälta. Lämnar du lite information i taget om 

arbetsuppgiften får du lättare att koncentrera dig. 

 

Countdown: Set a time limit to complete something to make the process urgent or more fun. 

En tidbegränsning går att sätta genom en deadline tills när arbetsuppgifterna är färdiga. 

 

Levels: Establish different achievement levels. Today this is often accomplished using public 

badges and rewards so people can easily identify the top achievers. Leaderboards — online 

lists of the top learners or points winners — are a common way to communicate levels. 

Ett enkelt sätt att visa på vilka som har mest poäng är en form utav anslagstavla där de som 

till exempel har kommit i tid flest dagar sätts upp så att andra kan se och följa deras goda 

exempel. 

 

Quests: Provide difficult tasks that certain learners may want to undertake and that have 

unique and bigger rewards. These encourage learners to go deeper into a topic. 

I introduktionen kan man ge uppdrag relaterade till deras arbetsuppgifter som göra att de 

måste lära sig något mer för att klara av arbetsuppgifter, till exempel att de måste lära sig en 

ny kod för att kunna programera vidare. 
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(Pink, 2010) tar upp en teori som enligt honom fungerar ifall du vill ha motiverade anställda. 

Han menar att känslan av att göra saker som betyder någonting, att bidra med något som är 

större än dig själv och känslan av att göra framsteg motiverar människor mer än pengar. Som 

beskrevs tidigare är grunden för gamification att ska en utmaning eller ett mål som ”spelarna” 

kan sträva emot, se till att ”spelarna” gör kontinuerliga framsteg genom att ge dem feedback 

hela tiden så att de vet hur de ligger till. Sätt poäng beroende på hur de presterar. Allt detta 

stämmer överens med teorin om motivation. Lyckas du gamifiera någonting på rätt sätt får du 

inte bara motiverade medarbetare, de kommer dessutom tycka att det är roligare vilket är hela 

iden. ”The idea is not necessarly to make a game, but rather to use gaming techniques to 

make learning experiences more fun and engagin” (Bersin, 2012). 

Resultatdiskussion 

När man utvecklar ett introduktionsprogram bör man ta hänsyn till vilken typ av organisation 

den ska finnas i och vilken kultur som finns i organisationen. Om man liknar en organisation 

med en människa så är människorna hjärtat och ser till att kroppen fungerar, men kulturen är 

själen. Människor går att byta ut, men själen är svårare att förändra. Jag hade kunnat skapa ett 

gamifierat introduktionsprogram utan att ta hänsyn till vilken kultur som finns i 

organisationen, men det hade fått ödesdigra konsekvenser, i mitt fall hade det hämmat den 

innovativa och kreativa kultur som finns på företaget. Med företagets kreativa och innovativa 

kultur i beaktande valde jag att skapa ett introduktionsprogram som där dessa delar vårdades. 

Att gamifiera en introduktionsprocess går att göra på nästan alla organisationer, men det krävs 

mycket arbete och det måste vara genomtänkt så att man inte förstör rutiner som redan 

fungerar bra. Finding the game among the evidence can be a daunting task (Jensen, 2012). 

Lättast är det att gamifiera där det finns fasta rutinartade uppgifter som alla måste göra i 

början, finns inte sådana typer av uppgifter måste de skapas och det är då man kan förstöra 

redan bra fungerade rutiner, eller i värsta fall företagskulturen. Att använda tankesättet som 

gamification bygger på ”allting går att spela” tilltalar mig väldigt mycket. Tanken att göra till 

exempel inlärningsprocesser roligare genom att göra ett spel av det är väldigt kreativt i mina 

ögon sett, dessutom så visar forsking på att det som motiverar människor inte bara är lön utan 

tanken att få vara kreativ (Poornima, 2009). Jag har svårt att se ett konkret 

introduktionsprogram som går att anpassa till andra företag. Då alla företag är olika och i 

konstant förändring finns inte ett program som passar alla företag, men själva iden och tanken 

går att använda sig av, sedan måste man anpassa utifrån vilket företag det är. Tanken med 

gamification är att göra bland annat lärande mer motiverande och engagerande. Då spel syftar 
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till någon form utav tävling, tror jag att gamification kan trigga igång tävlingsinriktade 

människor till bra prestationer. Forskningen om gamificaion tar inte upp några negativa 

aspekter utan framhäver bara det positiva, detta kan bero på att mestadelen av forskningen 

kommer från USA och att tävlandet passar bättre in i deras företagsklimat. Sverige är känt för 

att lagom är bäst medan i USA är bäst, bäst. Dessutom går det att resonera huruvida det ger 

bättre resultat ifall du applicerar gamification i en process där de anställda tävlar individuellt 

eller i grupper. Jag vill poängtera att vid en gamifiering av process måste hänsyn tas till de 

anställda så att tävlingsinstinkten inte tar överhand och skapar dålig stämning. 

Belöning är ett intressant begrepp att diskutera då olika människor upplever olika saker som 

belöning beroende på vilken situation det är. Som jag har nämnt tidigare bör man när man 

skapar ett introduktionsprogram ta hänsyn till vad företaget jobbar med och vilken kultur som 

råder. Då bonus i form av pengar kan upplevas som belöning på ett företag innebär det inte att 

alla anställda på alla företag gör detta. På företaget jag skrev min studie åt, upplevde de 

anställda att kreativitet, konstruktiv kritik och att ledningen engagerade sig i dem som 

belönande. I ett introduktionsprogram är det inte alltid rätt att ta med någon form av belöning, 

då en belöning kan resultera i att de stressar igenom introduktionsfasen för snabbt för att 

komma åt belöningen istället för det primära syftet, som är att ge den anställde möjligheten 

till att snabbt sätta sig in i organisationens verksamhet och bli produktiva. (Lindmark & 

Önnevik, 2006) 

 

Metoddiskussion 

Användandet av en tre-stegsanalys och att använda forskningslitteraturen i de tre stegen ser 

jag som ett lyckat val. Användandet av intervjuer som datainsamling anser jag var ett lyckat 

val. Genom enkäter eller observationer tror jag inte att jag hade fått fram lika djup 

information, samtidigt som jag inte skulle kunna ställa följdfrågor. Detsamma gäller 

intervjuerna, dessa bidrog till att jag kunde skapa mig en bild av företaget som i slutändan fick 

mig att förstå vikten av att ta hänsyn till hur företaget fungerar. Jag menar också att de antal 

intervjuer jag har använt mig av har varit lagom, med tanke på att många av respondenterna 

visade sig ha liknande upplevelser. Med det i åtanke tror jag inte att jag skulle ha fått fram så 

mycket mer information om jag hade fått intervjua fler personer. Intervjuguiden kunde 

säkerligen ha utvecklats mer ifall jag hade gjort någon form utav pilotstudie först. Jag 

föreställde mig att intervju som datainsamlingsmetod var lätt, men visade sig vara svårare än 
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vad jag trodde. Detta kan ha att göra med att forskningsintervjun ligger så nära det vardagens 

samtal och att det kan leda till föreställningen om att det är enkelt att utföra (Kvale & 

Brinkman, 2009).  Frågorna i intervjuguiden tycker jag ändå har varit relevanta och de har 

fyllt sin funktion då frågorna användes mer som konversations öppnare kring specifika 

områden istället för frågor man svarar rakt upp och ner på och jag hade hela tiden möjlighet 

att ställa följdfrågor. Större delen av tiden har jag skrivit arbetet på företaget och har på så sätt 

fått en inblick i deras rutiner och vardag. Detta har varit till stor hjälp och har i samband med 

intervjuerna gett mig värdefull information.  

Metodologisk utgångspunkt 

Inom hermeneutiken är forskarens förförståelse central. Hela tiden använder forskaren sin 

egen förförståelse som ett verktyg i tolkningen (Patel & Davidson, 2003). I kombination med 

den hermeneutiska spiralen som analysmetod har min egen förförståelse om introduktion, 

motivation och belöning, samt den förförståelse jag har fått om gamification under arbetets 

gång, bidragit till att information jag har kunna göra en djupare analys och få ut mer 

information ur intervjuerna än bara texten. 

Urval 

Sammansättningen av urvalet var svår att styra. Eftersom jag skickade ut ett massmail till alla 

kunde jag inte påverka vilka som svarade, samt att jag inte hade koll på vilken befattning de 

hade eller hur lång tid de hade jobbat. Om jag hade styrt mitt urval till de som hade jobbat en 

lägre tid på företaget kunde resultatet blivit annorlunda då de har varit med en längre tid och 

introduktionen till arbetet har ändrats under tidens gång. Utfallet av intervjuerna kunde även 

ha blivit annorlunda ifall jag aktivt sökt upp och intervjuat anställda istället för att skicka ut 

mail. Att de anställda fick maila till mig kan ha resulterat i att endast engagerade anställda 

som alltid är motiverade mailade tillbaka.   

Etiska överväganden 

Jag har tagit hänsyn till de fyra etiska aspekter (Kvale & Brinkman, 2009) anser vara av vikt 

(Samtyckeskravet, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll.) Företaget och alla 

respondenter är konfidentiella och i skriften väljer jag att var neutral och inte skriva hon eller 

han, utan istället den anställde eller liknande. Tanken med anonymiteten är att bortse från vad 

personerna heter och jobbar med, och istället fokusera på hur man utifrån intervjuerna med 

dessa kan förstå vad som behöver finnas med i en introduktionsprocess och hur man skulle 

kunna använda sig av gamification i introduktionsprocessen. 
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Trovärdighet 

Jag anser att mitt arbete håller en hög trovärdighet. Det sätt jag genomfört min undersökning 

har bidragit till att jag uppnått det jag från början avsåg att uppnå. Att tolka och förstå vad 

som behöver finnas med i en introduktionsprocess i ett företag och hur man kan använda sig 

av gamification i introduktionsprocessen. Studiens syfte finns med och belyses i studiens alla 

delar. Jag anser även att resultatet svarar mot syftets frågeställningar. Jag vill poängtera den 

exemplifierade gamifieringen av introduktionsprocessen generellt inte går att applicera i andra 

företag utan kan behöva modifieras. Själva kriterierna för gamification bör dock tas hänsyn 

till då de går att applicera i andra företag och processer. 

Fortsatt forskning 

Gamification är ett relativt nytt begrepp om man jämför med andra pedagogiska hjälpmedel. 

Det speglar sig i den forskning som finns inom området också. Att fortsätta utforska 

användningsområdena för gamification är oändliga då de som använder sig av det, påstår att 

allt går att gamifiera. Om mer tid hade funnits är en intressant tanke att utvidga 

användningsområdet av gamification. Hur man med gamification får anställda att komma i 

tid, hur ökar du effektiviteten, kvaliteten och kreativiteten hos de anställda med gamification 

är några intressanta frågeställningar att gräva djupare i. I övrigt finns det en enorm möjlighet 

att ta sig in på outforskade användningsområden för gamification och det är inte alltid det 

finns tillräckligt med forskning om det, så mycket bygger på att man får pröva sig fram. 

Avslutande ord 

Arbetet med denna uppsats har varit fantastiskt roligt och lärorikt, framför allt att jag har haft 

möjligheten att sitta varenda dag på företaget och skriva. Kontrasten mellan praktiken och det 

här arbetet har varit enorm jag har insett vilka skillnader det kan vara mellan olika företag när 

det gäller personalarbetet. Alla möten och intervjuer jag har haft med människorna på 

företaget har bara varit bra, alla har en sådan positiv inställning och jag har blivit bemött med 

öppna armar. Alla de synpunkter och idéer jag har fått kommer jag att ta med mig och det 

kommer utveckla mig som människa och personalvetare. 
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BILAGA 1 

Vad jobbar du med? 

Introduktion 

 Hur var din första tid på företaget? 

 Hur blev du introducerad till arbetet/dina arbetsuppgifter? 

 Saknade nu något i introduktionen? 

 Vad hade gett dig bäst förutsättningar? 

 

Motivation 

 Vad blir du motiverad av på arbetet? 

 Vad blir du omotiverad av på arbete? 

 Vad skulle göra dig mer motiverad på arbetet? 

Belöning 

 När känner du dig uppskattad på arbetet? 

 Vad är en belöning för dig? 

 När känner du att du blir belönad för ett arbete? 

 Finns det någon form av belöning på arbetet idag? 

 Vad skulle du vilja ha för belöning när du har gjort ett bra jobb? 

 

 


